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Matias Kaihovirta

Inledning: Socialism som bortglömd 
erfarenhet i det svenska Finlands 
historia

Socialismens aktörer

I december 2021 har det förflutit jämnt 30 år sedan Sovjetunio-
nens kollaps. En historisk epok som fick sin början med okto-
berrevolutionen 1917 slutade med den sista Sovjetledaren Mik-
hail Gorbatjovs TV-tal juldagen 1991. I det meddelade han om 
upplösningen av de socialistiska rådsrepublikernas union. Kom-
munismens korta 1900-tal var över. Men även kommunismens 
främsta rival socialdemokratin skulle snart trängas tillbaka. Efter 
ett kort euforiskt lyckorus av att tillhöra det avslutade kalla kri-
gets segerherrar, vilket kom till uttryck hos den så kallade tredje 
vägens socialdemokrater såsom Tony Blair och Paavo Lipponen, 
skulle även socialdemokratin snart huka sig under realkapitalis-
men. 

I Sverige, som historiskt sett haft en av världens starkaste ar-
betarrörelser, ansåg en klar majoritet av befolkningen i slutet av 
2010-talet att landet är ett klassamhälle. Landet som både inifrån 
och utifrån länge betraktats som närmast en fullbordan av den 
socialdemokratiska framtidsvisionen, med hög grad av jämlikhet 
och möjlighet till en god livskvalitet, har under senare år allt mer 
börjat framstå som ett land med utvidgade sociala klyftor, ohäm-
mad gängkriminalitet och ett havererat sjukvårds- och skolsys-
tem. Detta har lett till en tilltagande segregering av befolkningen 
och nu senast, utifrån de nordiska grannländernas perspektiv, en 
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katastrofal skötsel av Covid-19-pandemin.1 Denna utveckling har 
ansetts vara följden av en utbredd nyliberalism i det forna social-
demokratiska folkhemmet. Men även andra socialdemokratiska 
välfärdsstater har sedan kalla krigets slut drabbats av ökade klass-
skillnader, nedskärningar i den offentliga sektorn och försämrade 
arbetsvillkor. 

Det finns goda skäl att tro att svenskarnas upplevelse av att leva 
i ett samhälle med djupa ekonomiska klyftor även delas av sto-
ra delar av den europeiska befolkningen. Men som den svenska 
fackliga tankesmedjan Katalys har framhållit, tycks klasskillna-
der och begäret efter en mer klassinriktad politik hos den breda 
folkmajoriteten inte ha utmynnat i nämnvärt stora valframgång-
ar för de nuvarande vänsterpartierna.2 Tankesmedjans motiv må 
vara uttalat politiskt, att underbygga argument för en återgång 
till ”traditionell” socialdemokratisk fördelningspolitik, men dess 
observation – att klyftan mellan arbetarklassväljare och vänster-
partierna har ökat under de senaste årtiondena – har även bekräf-
tats inom den akademiska forskningen, bland annat av den kända 
franska nationalekonomen Thomas Piketty.3 

Om den nutida vänstern och de kvarvarande spillrorna av en 
socialistisk arbetarrörelse anses ha förlorat kontakten med arbe-
tarklassen, finns det skäl att vända forskarblicken mot arbetarrö-
relsens kärna, nämligen människorna som sällat sig till socialis-
men. Vilka var de? Varför engagerade de sig för socialismen och i 
arbetarrörelsen? Relationen mellan industriarbetarklass och soci-
alism är närmast oskiljaktig ur ett marxistiskt perspektiv. Men ser 
man närmare på arbetarrörelsens historia upptäcker man snart 
att rörelsen rymde människor med vitt skilda sociala bakgrunder. 
Inte sällan har män och kvinnor utan arbetarklassbakgrund till-
hört arbetarrörelsens ledande skikt. Tron på socialismen har ofta 
varit ideologisk och inte alltid sprungen ur de socioekonomiska 
förhållanden som enskilda individer levt under. 

Också andra aktörer som inte direkt verkat i rörelsen har kun-
nat vandra på klasskampens väg mot den hägrande socialistiska 
framtiden. Exempelvis i Sverige har proletärförfattarna ofta till-
delats en viktig roll i samhällets förändringsprocess, där deras 
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skildringar av arbetarklassens liv och villkor blivit underlag för 
arbetarrörelsens politik. Även i Finland har arbetarlitteraturen – 
inte minst genom Väinö Linna – haft en viktig betydelse för arbe-
tarrörelsen i dess kamp om framtiden. Det som arbetarrörelsen 
och dess anhängare har gemensamt är att de letts av en övertygel-
se om att den enskilda individens insats för kollektivet är en del 
av rörelsens strävan mot frihet och jämlikhet för alla. 

I den här boken närmar sig de bidragande forskarna sex 
svenskspråkiga finländare med olika anknytning till arbetarrö-
relsen under 1900-talet. Bokens utgångspunkt är att studera en 
i tidigare forskning bortglömd historia: den finländska svensk-
språkiga arbetarrörelsens aktörer och sympatisörer, deras enga-
gemang för ett socialistiskt Finland och hur de skapade ett socia-
listiskt finlandssvenskt rum som under 1900-talet utmanade det 
borgerliga finlandssvenska identitetsbygget.  

Språk och klass som erfarenhetshistoria

Den finländska svenskspråkiga arbetarrörelsens främsta skildra-
re har varit arbetarförfattaren och historikern Anna Bondestam 
(1907–1995). Inte utan anledning har författaren och journalisten 
Pia Heikkilä kallat Anna Bondestam för ”det röda Svenskfinlands 
röst”.4 De finlandssvenska socialdemokraterna har poängterat 
Bondestams betydelse för den finlandssvenska arbetarrörelsen, 
genom att framhålla att hon gett dem ”en plats i historien”.5 Att ge 
rörelsen en plats i historien och att vara det röda Svenskfinlands 
röst: detta är bedömningar som gjorts mot bakgrunden av att 
svenskspråkig arbetarrörelse och arbetarklass blivit något styv-
moderligt behandlade i tidigare historieskrivning om det svenska 
i Finland. Trots det kan det inte påstås att den svenskspråkiga 
arbetarklassens och arbetarrörelsens svårigheter att hävda sig på 
finlandssvenskt håll, där likhetstecken ofta dragits mellan bor-
gerlighet och svenskhet, inte skulle ha uppmärksammats tidiga-
re. Att ta plats i de finlandssvenska rummen och att utmana den 
borgerliga hegemonin i det svenska Finland kan sägas ha varit en 
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central del av den svenskspråkiga arbetarrörelsens politiska kamp 
ända sedan starten. 

Att lyfta fram den svenskspråkiga arbetarklassens erfarenheter 
och politiska kamp har med andra ord blivit föremål för såväl 
finlandssvensk skönlitteratur som akademisk och populär histo-
rieskrivning. Inte sällan har det varit personer som själva varit ak-
tiva i arbetarrörelsen eller som sympatiserat med den som skrivit 
om svenskspråkig arbetarklass och arbetarrörelse. Det som legat 
i bakgrunden eller som öppet betonats i många litterära och his-
toriska framställningar av svenskspråkig arbetarrörelse och arbe-
tarklass, är det dubbla utanförskapet som kommer till uttryck i att 
vara svenskspråkig socialist i ett borgerligt präglat Svenskfinland 
och i den finskspråkigt dominerade nationella arbetarrörelsen.6 
Ett sådant litet manövreringsutrymme har lätt kunnat kännas 
trångt för den svenskspråkiga arbetarrörelsens protagonister. 

Men vidgar man perspektivet från det nationella trångrummet 
som den svenskspråkiga arbetarrörelsen verkade i till den inter-
nationella kontexten, finner man snart liknande fall av historiska 
erfarenheter av utsatthet till följd av minoritetsposition och klass. 
Inte sällan har upplevelser av klass- och etniskt förtryck varit 
sammanlänkade och mobiliserat olika minoriteter till den socia-
listiska arbetarrörelsen. I förhållande till andra nationella mino-
riteters klasskamp, framstår de svenskspråkiga socialisternas er-
farenheter inte alls som så exceptionella, och det här förstod även 
de samtida svenskspråkiga socialisterna. Trots allt fanns det inom 
den internationella arbetarrörelsen en hel del uttalade erfaren-
heter och socialistisk teoribildning kring klass och nation, hur 
nationsfrågan och all form av nationellt förtryck skulle försvinna 
genom införandet av det socialistiska samhället.7

Sammanflätningen av språk- och klassidentitet är således ut-
märkande för svenskspråkiga socialister under 1900-talet. Kring 
det här skapades politik som utgick från en ganska klart uttalad 
förväntningshorisont: i det framtida socialistiska samhället exis-
terar varken klassförtryck eller förtryck av språkliga minoriteter. 
I den här boken undersöks hur dessa erfarenheter och förvänt-
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ningshorisonter kom till uttryck hos olika personer i varierande 
kontexter och perioder under 1900-talet.     

  
En viktig del av den historiska syntesen om det svenska i 
Finland

”It takes two to tango”, brukar det heta då man vill påpeka att en 
fungerande relation kräver åtminstone två parter. Det här påpe-
kandet kan även tillämpas på den akademiska historieskrivning-
en om det svenska i Finland, en historia och litteraturhistoria 
som inte sällan skrivits utifrån ett borgerligt över- eller medel-
klassperspektiv om just den borgerliga över- och medelklassens 
erfarenheter och historia. Som ett exempel på detta kan nämnas 
historikern Henrik Meinanders Nationalstaten: Finlands svensk-
het 1922–2015, den avslutande delen i det stora fyrabandsverket 
om Finlands svenska historia. Boken gör anspråk på att vara en 
syntes av finlandssvenskhetens historia under 1900-talet. Men i 
syntesen får ”vanliga” svenskspråkiga finländare, inte minst arbe-
tarklassen, en nästintill obetydlig roll som historiska aktörer och 
framställs oftast som enbart siffror i statistiken. Den svensksprå-
kiga arbetarrörelsen dyker upp endast i egenskap av ett omnäm-
nande av tre av dess kanske mest kända (riks)politiker: Karl-Au-
gust Fagerholm, Karl H. Wiik och Atos Wirtanen. Den finlands-
svenska kommunismen lyser helt med sin frånvaro i boken.8

Nu kan man förvisso hävda att den finlandssvenska arbetar-
rörelsens partier har varit underlägsna i antalet medlemmar och 
röster i val jämfört med deras borgerliga huvudrival Svenska folk-
partiet, och att de därför inte kan anses ha haft en lika betydan-
de roll i utformandet av det svenska i Finland under 1900-talet. 
Men med historikern Eric Hobsbawms sätt att se på den moderna 
världshistorien är historien om arbetarrörelsen också historien 
om dess motståndare och deras mobilisering mot den socialis-
tiska framtidsvisionen.9 Fäster vi blicken på det svenskspråkiga 
Finland, har historiker i allra högsta grad ägnat mer tid åt att stu-
dera svenskspråkiga finländare som tillhört borgerligheten och 
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Det tvåspråkiga SDP:s riksdagsvalaffisch från 1939. Valaffischen rik-
tade sig uttryckligen till den föreställda nationaliteten som kallades 
”svenskfolket”, och särskilt till den del av den etniska gruppen som i so-
cialistisk nationalismteori utgjorde folkets kärna, det arbetande folket.  
Källa: Arbetararkivet.  
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delat dess kultur och samhällssyn. Man kan med fördel tänka att 
den politiska mobiliseringen kring en finlandssvensk identitets-
bildning på borgerlig grund var en reaktion på det upplevda hotet 
som en framväxande socialistisk arbetarrörelse utgjorde mot den 
svenskspråkiga borgarklassens politiska och materiella intressen. 

Kanske är det så att den numerärt och politiskt svaga finlands-
svenska arbetarrörelsen ändå haft en större betydelse för svensk-
heten i Finland än vad man på borgerligt håll velat medge? Det 
fanns lokalsamhällen i det svenskspråkiga Finland där arbetarrö-
relsen mobiliserade en stor del av ortens svenskspråkiga invånare 
och bildade röda enklaver i det svenska Finland. Märk väl det 
faktum som konstaterades av Anna Bondestam; de flesta svensk-
språkiga dödsoffren under inbördeskriget var röda och inte vita. 
Myten om de vilseledda röda svenskspråkiga 1918 har redan för 
länge sedan krossats. 

En tredje aspekt är det faktum att arbetarrörelsen och de le-
dande arbetarpartierna, Finlands socialdemokratiska parti (SDP) 
och dess rivaler till vänster Finlands kommunistiska parti (FKP) 
och Demokratiska förbundet för Finlands folk (DFFF), sederme-
ra Vänsterförbundet, var de första finländska partierna som över-
skred språkgränsen och kallade sig själva för tvåspråkiga partier. 
Bakgrunden till detta var socialismens ideal om proletär inter-
nationalism och nationellt självbestämmande mot borgerlig na-
tionalism. På så sätt skulle de socialistiska partierna vara de enda 
som verkade på två språk i Finland, vilket i sin tur starkt bidrog 
till den finländska bi-nationalismen (officiella tvåspråkigheten) 
som grund för demokratin. Naturligtvis kunde internationalis-
men vara ett slags läpparnas bekännelse i den finländska arbetar-
rörelsen, som inte saknade nationalistiskt anstruken antagonism 
mot svenskt och finskt, men vanligtvis utgjorde internationalis-
men och tvåspråkigheten grunden för Finlands nordiskt oriente-
rade inrikes- och utrikespolitik under 1900-talet.10
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DFFF tog upp kampen om finlandssvenska röster i valen under efter-
krigstiden. I riksdagsvalet 1951 gick man till val med en uppmaning och 
med ett bildspråk som var kännetecknande för finlandssvensk etnisk  
mobilisering. Källa: Folkets Arkiv. 
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Finlandssvenska socialistiska liv och gärningar 

Den första tanken med denna bok var att skriva personhistoriska 
och biografiska skildringar av olika svenskspråkiga socialister. 
Men i stället ledde skrivandet för de flesta av bokens artikelför-
fattare till skildringar av en specifik fråga eller problemställning 
i de aktuella finlandssvenska socialisternas politiska gärning. Det 
visade sig att personens engagemang i arbetarrörelsen blev en 
metodisk ingång för att studera den finlandssvenska arbetarrö-
relsens olika ideologiska uttryck, kontexter och transnationella 
kopplingar. Däremot kan man säga att bokens utgångspunkt, att 
undersöka den finlandssvenska arbetarrörelsens aktivister och 
personer som verkade i dess hägn, är att synliggöra sociala, po-
litiska och kulturella mönster som inte framgår i tidigare forsk-
ning. Detta har varit ett utmärkande drag i den nyare biografiska 
forskningen11, även om denna bok inte gör anspråk på att vara 
biografisk forskning. Författarna har tilldelats fria händer att 
studera en historisk persons erfarenheter och idéer om klass, so-
cialism och språk samt deras engagemang i den finlandssvenska 
vänstern.

Klass spelar onekligen en viktig roll i denna bok, men det gör 
också språklig identitet och finlandssvenskhet, samt genus och 
religion. Vilka begränsningar ställdes de finlandssvenska socialis-
terna inför, då de verkade utifrån en dubbel minoritetsposition; 
som socialister i ett borgerligt dominerat Svenskfinland, som 
svenskspråkiga i en finskt dominerad arbetarrörelse? Den meto-
dologiska ansats som kanske står närmast de flesta av bokens ar-
tiklar är den mikrohistoriska. Genom närläsning av ett specifikt 
textmaterial eller analys av en historisk händelse som den enskil-
da personen gett upphov till eller har deltagit i, försöker vi skapa 
historiska förståelser för svenskspråkig arbetarrörelse i Finland 
under 1900-talet. 

I vår bok närmar sig författarna sina historiska personer med 
den kritiska forskarblicken på det historiska fenomen vi kallar 
den finlandssvenska arbetarrörelsen. Målet är inte att hylla eller 
heroisera historiska personer, utan genom att studera dem strävar 
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författarna till att skapa klarhet i vilka frågor och omständighet-
er som engagerade en person att verka i eller för den finlands-
svenska arbetarrörelsen samt vilken roll de spelat i historien. 

***

Aleksi H. I. Huhtas artikel om Karl J. Wenman (1895–1964) inle-
der boken. Wenman hörde till de hundratusentals nordbor som 
fram till första världskriget emigrerade i stora skaror till Norda-
merika. Han var född i Närpes. Som jordbrukare och ”storbonde” 
var han ovanlig då han blivit socialist i en social och politisk om-
givning där de flesta jordbrukare var borgerligt sinnade. En del 
var till och med aktiva i Lapporörelsen under 1930-talet. Huhta 
visar i sin artikel hur Wenmans och andra Amerikafarares emi-
granterfarenheter utgjorde ett viktigt inslag i den finlandssvenska 
arbetarrörelsens ideologiska utveckling, som bland annat tog sig 
uttryck i rörelsens starka pacifistiska inslag, kamp för facklig or-
ganisering och en tidig humanitär inställning till människor på 
flykt undan krig och försvårade sociala villkor. På sätt och vis är 
Wenman en slags föregångare till den allmänt taget välkomnande 
inställningen till flyktingar i Närpes, något som sedermera gjort 
orten nationellt känd för dess liberala invandringspolitik. Wen-
man satt i riksdagen från 1933 till 1945 och hade en mycket syn-
lig roll i den österbottniska politiken under mitten av 1900-talet. 
Likt många andra finlandssvenska vänstersocialdemokrater sök-
te han sig till folkdemokratin efter andra världskriget. Han hör 
onekligen till en av de bortglömda finlandssvenska politikerna 
vars politiska gärning syftade till att sammanbinda klass- och 
språkfrågor med en för tiden pragmatisk socialistisk finlandss-
vensk bondepolitik.

Från Österbottens jordbruksbygder vänder vi oss till det in-
dustrialiserade södra Finland där vi landar i en helt annan fin-
landssvensk verklighet. På många orter här hade klasskampen en 
självklar närvaro i början av 1900-talet. I Mats Wickströms artikel 
möter vi den finlandssvenska kommunisten och tidningsman-
nen Allan Asplund (1906–1961), född i Hangö. Till skillnad från 
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bokens övriga huvudpersoner upplevde Asplund på nära håll det 
finländska klassamhällets våldsamma avigsidor. Barndomsmin-
nena präglades av de bittra röda erfarenheterna av inbördeskriget 
och som ung man kom Asplund att uppleva det finska fascistis-
ka våldets höjdpunkter i samband med Lappokravallerna i Vasa 
sommaren 1930. Under Finlands krig mot Sovjetunionen var 
Asplund inspärrad i finländska interneringsläger i det finskocku-
perade Östkarelen. Utifrån sina erfarenheter skrev han kort efter 
kriget en bok som bland annat satte ord på de uppoffringar och 
lidanden som krävdes av trofasta kommunister i klasskampen.  
Asplund hörde inte till de mest framträdande finlandssvenska 
kommunisterna, men han var en viktig aktör i den finlands-
svenska förgreningen inom den finländska kommunistiska rörel-
sen. Hans liv, som utstakades av kommunistisk klasskamp, hör 
till ovanligheten i finlandssvensk historieskrivning, men blott-
lägger en mycket annorlunda levd finlandssvensk historia under 
1900-talet.

Anna Sundelins artikel undersöker en av de många kvinnor 
som var aktiva i den finlandssvenska arbetarrörelsen. Fokus lig-
ger på en annan bortglömd finlandssvensk politiskt aktiv person, 
Ragni Karlsson (1894–1973). Den socialistiska klasskampen har 
oftast varit en manlig angelägenhet, vilket fått konsekvenser för 
senare historieskrivning: historien om arbetarrörelsen har varit 
genusblind och haft ett starkt fokus på män som politiska aktö-
rer. Det säregna med Ragni Karlsson var att hon även engagerade 
sig starkt i småbrukarfrågor, som ingalunda var marginella utan 
snarare centrala i de flestas vardag i det agrart präglade Finland 
under 1900-talets första hälft. Karlsson tillhörde utbrytarna från 
det socialdemokratiska Finlands Svenska Arbetarförbund (FSA). 
Tillsammans med Atos Wirtanen gick de efter andra världskriget 
över till folkdemokraterna. Framförallt ställde sig Karlsson mot 
den forna partikamraten Karl-August Fagerholm. Fagerholm var 
till skillnad från Karlsson en mer ”typisk” representant för den 
fackligt organiserade, oftast maskulint präglade, industriarbetar-
medlemskåren inom socialdemokratin. Många finlandssvenska 
småbrukare, män och kvinnor, följde således Karlsson till folk-
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demokratin. Någon förebild för arbetarkvinnor blev Karlsson 
däremot inte. Hennes politik var inte, som exempelvis Miina Sil-
lanpääs, direkt inriktad på arbetarkvinnors förhållanden: i ställt 
låg hennes politiska fokus på det bortglömda småfolket på lands-
bygden. På så sätt verkade hon mitt bland den ”svenska jordens” 
idoga och hårt arbetande småbrukare, den kärntrupp som var så 
viktig i den romantiserande nationalistiska ideologin som låg till 
grund för den sprängkraftiga jordbrukspolitiken.

Den folkliga vänsternationalismens förhållande till socialis-
men är ett rätt outforskat tema i finländsk arbetarhistoria. I Ma-
tias Kaihovirtas artikel om den finlandssvenska socialistiska poli-
tikern Karl H. Wiik (1883–1946) undersöks Wiiks motstånd mot 
Finlands vapenbrödraskap med Nazityskland vilket utmynnade i 
det gemensamma kriget mot Sovjetunionen under andra världs-
kriget. I artikeln belyses de ideologiska tanketrådarna bakom 
Wiiks krigsmotstånd, vilka bottnade i den samtida antifascistiska 
fåran i den internationella vänstersocialdemokratin. Den kan i 
sin tur härledas från en progressiv vänsternationalism som stod 
i konflikt med reaktionär högernationalism i fascistisk tappning. 
Wiiks politiska engagemang mot fascismen och dem som han 
ansåg vara fascismens finländska anhängare och bundsförvanter 
i statsledningen, inte minst i ledningen för hans eget parti SDP, 
var en ideologisk kamp som delades av många finlandssvenskar 
i arbetarrörelsen. Efter Wiiks utestängning, och senare beslut att 
aldrig mer återvända till SDP, slogs en djup klyfta i den finlands-
svenska arbetarrörelsen som inte ens det gemensamma språket 
kunde överbygga. För den finlandssvenska vänsteridentiteten 
blev just kampen mot fascismen en viktig del av dagspolitiken, 
något som också påverkade de svenskspråkiga socialisternas för-
hållande till det finska Finland. Denna historiska omständighet 
kommer väl till synes i artikeln om Wiiks krigsmotstånd.

Jonas Ahlskog närmar sig i sin tur en annan gigant i den två-
språkiga finländska arbetarrörelsen, Atos Wirtanen (1906–1979).
Wirtanen som torde höra till de mer kända finlandssvenska so-
cialisterna, har förvånansvärt nog inte (ännu) blivit föremål för 
en biografi. I dag är Wirtanen mest känd för att ha varit förlo-
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vad med Tove Jansson och för att han var Muminserietecknarens 
förebild för Snusmumriken. Av mindre intresse har Wirtanens 
mångsidiga och ideologiskt djupsinniga tankar kring socialismen 
varit. Wirtanens ideologiska resonemang gjorde honom under 
hans livstid onekligen till en socialistisk tänkare av rang. I lik-
het med sin tidigare mentor K. H. Wiik var Wirtanen angelägen 
att bygga en enhetlig socialistisk rörelse, något som var ständigt 
dagsaktuellt i den mycket splittrade finländska arbetarrörelsen. 
Så länge som arbetarrörelsen och arbetarklassen var splittrade 
kunde socialismen inte förverkligas fullt ut. Wirtanen var, såsom 
Ahlskog visar, optimist och trodde på enhetssocialismen, till och 
med till den grad att han tillsammans med andra tongivande före 
detta finländska socialdemokrater grundade Socialistiska En-
hetspartiet, som dock aldrig slog igenom på bred front i finländsk 
politik. Partiet lades ned redan efter några års verksamhet. Wir-
tanen är ytterligare en intressant finlandssvensk vänsterpolitiker 
vars historia hamnat i skuggan både i den nationella och finlands-
svenska historieforskningen, detta trots att Wirtanen periodvis 
hade en mycket framträdande roll i finländsk dagspolitik under 
1900-talet. 

Bokens sista artikel är författad av Yasmin Nyqvist och handlar 
om den finlandssvenska proletärförfattaren Leo Ågrens (1928–
1984) romansvit Kungsådertrilogin. Precis som den finlands-
svenska arbetarrörelsens historia har också den finlandssvenska 
arbetarlitteraturen blivit mindre uppmärksammad i tidigare 
forskning. Leo Ågren kan med fördel jämföras med de samtida 
(riks)svenska proletärförfattarna. Han växte upp i en fattig öst-
erbottnisk torparfamilj men så till vida ovanlig att många i hans 
syskonskara skulle bli mer eller mindre kända finlandssvenska 
författare och diktare under andra halvan av 1900-talet. Leos lil-
lebror Gösta Ågren (1936–2020) hör till Finlands främsta sen-
tida poeter. Kungsådertrilogin, som intressant nog utkom sam-
tidigt som Väinö Linnas torpartrilogi, beskriver Leo Ågren en 
generationsöverskridande kamp om jorden utifrån de obesuttnas 
perspektiv. Den tredje och avslutande delen Fädrens blod (1961) 
skildrar inbördeskriget ur ett finlandssvenskt klassperspektiv. 
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Nyqvist tar fasta på ett intressant problemkomplex i Ågrens ro-
mansvit, nämligen det komplicerade förhållandet mellan socia-
lism och religion, något som visar sig vara ett centralt tema i ro-
mansvitens narrativ. Överlag är religiösa övertygelser och känslor 
något som först under senare tid tematiserats i finländsk arbe-
tarhistoria, även om socialistiska författare och politiker redan i 
ett tidigt skede starkt förde fram dessa frågor.12 Det är egentligen 
rätt märkligt att trons betydelse som ett starkt inslag i socialismen 
inte fått större utrymme i tidigare forskning, men som Nyqvist 
visar i sin artikel, var det återigen skönlitteraturen som först tog 
saken till behandling. Leo Ågrens insikt om likheterna mellan 
socialistisk och religiös tro, samt vad de kunde leda till, är en yp-
perlig avslutning på denna antologi om den finlandssvenska soci-
alismen som politik och livserfarenhet. 

***

Bokens samtliga författare och redaktörer har varit verksamma 
inom forskningsprojektet ”Klasskamp på svenska: språk och 
identitet i den svenskspråkiga arbetarrörelsen i Finland under 
1900-talet” som finansierats av Konestiftelsen. Boken tillägnas 
projektets ledare, professor Holger Weiss som 2021 fyllde 55 år. 

Avslutningsvis riktas ett stort tack till bokens samtliga författa-
re och bokens medredaktör Christoffer Holm som aktivt deltagit 
i möten då bokens innehåll diskuterats samt för hans noggranna 
genomläsning och bearbetning av manuskriptet i sin helhet. Tack 
riktas även till de personer som genomfört referentgranskning av 
bokens artikelbidrag. Ett stort tack riktas även till de arkivinstitu-
tioner, inte minst Arbetararkivet, Folkets Arkiv och Svenska litte-
ratursällskapet, som tjänstvilligt bistått med bilder till boken. För 
arbetet med bokens ombrytning och layout riktas ett varmt tack 
till Raimo Parikka och för utgivningen till Sällskapet för arbetar-
rörelsens historia och arbetarkultur i Finland som gett ut boken i 
sällskapets publikationsserie Papers on Labour History. 
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Bondesocialisten Karl J. Wenmans 
politiska liv under Österbottens 
emigrationstid  

Inledning

Bonden Venman stegar in,
kort och trinn
ljus i skinn.
Han är gubbe för sin hatt,
för han har vatt
i Amerikat.
Mot IKL är han den rätta,
för han är van att dynga sprätta.
Han är van att handskas me’
oxar svin och annat fä.1

Den ovanciterade skämtlåten, framförd vid Helsingfors svens-
ka arbetarföreningens nyårsfest 1934, skildrade Karl Johan Wen-
man (1895–1964). Wenman var en bonde från Närpes som som-
maren 1933 hade blivit socialdemokratisk riksdagsman och satt i 
riksdagen fram till våren 1945. Vid sidan av sin politiska karriär 
var Wenman också en framgångsrik bonde, en av Närpes störs-
ta mjölkproducenter och en uppskattad hästuppfödare. Han var 
verkligen ”först och främst bonde, och en av de pampigaste i en av 
Österbottens pampigaste bondekommuner, i Närpes”, såsom vän-
sterpolitikern Atos Wirtanen beskrev sin långvariga bänkkamrat 
i riksdagen.2 
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Denna kombination av attribut – bonde, socialist och svensk- 
österbottning – kan ur dagens perspektiv kännas rent av under-
lig. Den svenskösterbottniska landsbygden har i decennier varit 
ett av det borgerliga Svenska folkpartiets (SFP) starkaste fästen, 
medan det rurala Österbotten, i den finländska historiemedve-
tenheten, i allmänhet är starkt kopplat till den vita sidan 1918.3 
Emellertid var ”bondesocialisten” Wenmans valsuccé under det 
tidiga 1930-talets depressionsår inte en enstaka lyckträff. Han 
återvaldes 1936 och 1939, men gick miste om riksdagsmandatet 
1945 och 1948 på grund av splittringen av österbottniska vänster-
röster. När han för sista gången ställde upp i riksdagsvalet 1951, 
då som folkdemokrat, hjälpte han att lyfta en annan vänsterpoli-
tiker från Närpes, Georg Backlund, till riksdagen. Backlund kom 
in i riksdagen från en suppleantplats 1953 och blev sedan omvald 
i tre riksdagsval och representerade de österbottniska folkdemo-
kraterna ända fram till 1970.4 

Den svensksydösterbottniska agrarradikalismen har väckt 
relativt lite uppmärksamhet bland forskarna. Varken finländska 
arbetarhistoriker eller forskare i finlandssvenskhet har iakttagit 
vänsterradikalismens spridning i Sydösterbottens svenskbygder 
under 1930-talets depressionsår, genom krigstiden och långt in 
i efterkrigsperioden. Dennis Rundts studie om Munsalaradika-
lism och Johanna Bonäs forskning om svenskösterbottnisk hö-
gerradikalism under sommaren 1930 är dock viktiga undantag.5 
Under de senaste åren har speciellt historiker vid Åbo Akademi 
noggrant börjat studera den finlandssvenska arbetarrörelsens 
relativt okända historia och dess kopplingar till transnationella 
nätverk och ideologier, såsom nordisk antifascism, sovjetisk na-
tionalitetspolitik och europeisk minoritetsnationalism.6 Dessa 
studier har också börjat undersöka den finlandssvenska vänster-
radikalismens relationer till Amerikaemigrationen under det ti-
diga 1900-talet, och har observerat att många av efterkrigstidens 
finlandssvenska vänstergestalter hade radikaliserats i Amerika 
som emigranter.7 Såsom den ovannämnda skämtlåten påvisar, 
stämmer också Wenmans personhistoria ihop med detta radika-
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liseringsmönster – han var ”gubbe för sin hatt, för han har vatt i 
Amerikat”.

Den här artikeln om Karl J. Wenmans politiska liv bygger på de 
senaste årens studier om finlandssvensk arbetarhistoria och den 
finlandssvenska vänsterradikalismens transnationella kopplingar. 
Uppsatsen utformar Wenmans politiska biografi och ställer den i 
kontexten av Österbottens emigrationshistoria under 1900-talets 
första hälft. Dessa decennier vittnade om stora emigrationsvågor 
från Österbotten, först till Nordamerika före första världskriget 
och under 1920-talet, och senare till Sverige, speciellt efter andra 
världskriget.8 Österbottens svenskbygder mottog också kontinu-
erligt återvändande migranter från Nordamerika och Sverige un-
der 1900-talet. Av de svenskösterbottniska Amerikaemigranterna 
återvände cirka en fjärdedel permanent, och kortvarigare vistel-
ser i den gamla hembygden var givetvis ännu vanligare. Åter-
vändarna förde med sig nya idéer, kunskaper och kontakter till 
hembygden.9 En av dessa influenser var socialismen. I historiker 
utgivna av svenskösterbottniska arbetarföreningar märker man 
ofta att initiativtagarna i föreningsarbetet var bönder eller fiskare 
hemkomna från Amerika, men dessa initiativtagares bredare roll, 
erfarenheter eller nätverk har ändå inte iakttagits.10 Denna artikel 
fokuserar på en av dessa Amerikasocialister, Wenman, och spårar 
transnationella influenser som påverkade hans tänkande och den 
sociala världen omkring honom. Bondesamhället under Wen-
mans tid var ingen sluten landsortshåla. Rätt passande använde 
Atos Wirtanen en agrar metafor när han beskrev Wenmans ka-
rakteristiska vidsynthet och immunitet gentemot nationalistisk 
agitation: ”Han kände världen och visste, att om det också fanns 
stora åkrar i vårt land, så fanns det ännu större på andra håll.”11

Den här artikeln studerar Wenmans politiska biografi från 
hans omdanande emigrationsår i Amerika genom hans år i riks-
dagen (1933–1945) till hans utträde ur det offentliga livet i bör-
jan av 1960-talet. Artikeln fokuserar speciellt på Wenmans egna 
erfarenheter som emigrant och hans emigrationspolitiska tänk-
ande under sin politiska karriär inom riks- och kommunalpoliti-
ken. Wenman betonade ofta hur hans egen erfarenhet av tvingad 
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emigration – hans flykt från Finland 1916 för att undvika hotet 
om rysk värnplikt – hade gjort honom empatisk gentemot alla 
flyktingar, bland annat de judiska flyktingar som flydde till Fin-
land efter 1938. Denna uppskattning av människornas rörelsefri-
het, särskilt under tider av krig och förföljelse, var en viktig del 
av Wenmans emigrationspolitiska tänkande. Det kompletterades 
dock av en förståelse för människornas rätt att stanna kvar i sina 
hemtrakter utan rädsla för ekonomisk utsatthet, politisk förfölj-
else eller påtvingad mobilisering till krigstjänstgöring. Såsom 
Tara Zahra har påvisat, var en kulturell koppling mellan rörelse 
och frihet komplicerad under slutet av 1800-talet och det tidiga 
1900-talet då miljoner européer flydde fattigdom, arbetslöshet el-
ler jordlöshet och begav sig till Amerika. Speciellt i Öst- och Syd-
europas emigrationsländer blev migrationen kopplad till tvång, 
medan personlig frihet blev förenad med möjligheten att stanna 
kvar i hemlandet och försörja sig på dess resurser.12 Wenmans 
emigrationspolitiska tänkande formades i denna kontext: folk 
hade enligt honom ”moralisk rätt till livsuppehälle i eget land”.13 

Wenmans livshistoria som presenteras i denna artikel ger en 
bild av emigrationens påverkan på politiken i det svenskspråkiga 
Österbotten. Det historiska perspektivet på Wenmans politiska 
agerande kan till viss del hjälpa förstå österbottningarnas tolerans 
mot flyktingar och arbetsinvandrare, med tanke på tidigare er-
farenheter bland österbottningar som emigranter i Amerika och 
Sverige. Wenmans liv påvisar hur emigrationserfarenheter kun-
de ha just sådan påverkan på lokal- och regionalpolitiken, men 
det illustrerar också hur emigrationserfarenheter fick honom att 
försvara de kommunala och regionala samhällenas sociala trygg-
het och ekonomiska hållbarhet. Människor på flykt borde hjäl-
pas och försvaras, men den politiska verksamheten borde också 
vara inriktad på att skapa sådana möjligheter som förhindrar att 
människor måste lämna sina hemtrakter. 

Undersökningen av Wenmans politiska tänkande eller nätverk 
har försvårats på grund av att han saknade ett personligt arkiv. 
Wenman bevarade inte sin korrespondens eller andra handlingar 
i anslutning till sin politiska verksamhet.14 I och med bristen på så 
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kallade egodokument kommer jag i vissa fall härleda aspekter av 
Wenmans politiska utveckling från de bredare historiska kontex-
terna omkring honom. Dessa kontexter ska inte ses som en stabil 
bakgrund till Wenmans liv eller som stela strukturer som påver-
kade hans tänkande på ett mekaniskt sätt. Istället kan de tolkas 
som dynamiska och mångfaldiga normativa system, som hjälper 
oss att förstå vilka val individer gör under sina liv.15 Även om 
Wenman inte bevarade sitt privata arkiv kan man finna skrivelser 
av honom – brev, tal, tidningsartiklar – i olika arkiv. Dessutom 
hittar man korrespondens, tidningsartiklar och intervjuer som 
talar om Wenman. De primära källor jag använder är samlade 
från finländska arbetartidningar och österbottniska lokaltid-
ningar samt från den finlandssvenska arbetarrörelsens arkiv och 
finlandssvenska vänsterpolitikers privata samlingar (till exempel 
Atos Wirtanens, Ragni Karlssons, Georg och Aili Backlunds). Jag 
har också läst riksdagens, socialdemokratiska riksdagsgruppens 
och Närpes kommunfullmäktiges protokoll, men dessa doku-
ment är ändå av mindre värde för denna studie – Wenman var 
nämligen inte ”[n]ågon större pratmakare”, såsom en Närpes-
kamrat beskrev honom.16 

Amerikavistelse och det radikaliserande världskriget

Karl Johan Wenman föddes 1895 till Lisa Johanna Wenmans och 
Karl Johan Wenman den äldres jordbrukarfamilj i Gottböle by i 
Närpes. Hans far hade vistats några år i Amerika och efter hem-
komsten blivit en så kallad storbonde, åtminstone med svenskös-
terbottnisk måttstock mätt. Som mest hade han över 50 hektar 
mark under odling och 1903 deltog han i grundandet av Närpes 
andelsmejeri. Så som andra storbönder i Närpes var den äldre 
Wenman också aktivt engagerad i offentligheten, bland annat i 
kyrkorådet och kommunalfullmäktige. Dessutom tog han ini-
tiativ till byggandet av Gottböle folkskola 1908. Hans inställning 
till samhälleliga frågor var influerad av österbottnisk sociallibe-
ralism som hade vunnit mark särskilt i landsbygdens frikyrkliga 
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kretsar. Gottbölebor var beryktade för sitt frisinne. ”Avvikelsen 
från vad gängse är verkar lockande”, skildrade Gottböle folks-
kolas långvariga lärare Albert Brommels ortsbornas filosofiska 
inställning. ”Frisinnet är påtagligt.”17 Familjen Wenmans barn 
deltog i både Böle ungdomsförenings och nykterhetsföreningen 
Liljans verksamhet i hembyn.18 Den yngre Karl Johan Wenmans 
socialliberala tänkesätt formades i denna miljö. Det verkar som 
att han från unga år ämnat följa sin fars fotspår inte bara i sam-
hälleliga tänkesätt, men också i att tjäna sitt levebröd. Den yngre 
Karl Johan hade från unga år ägnat sig åt jordbruk. Han blev ak-
tiv i östra Närpes lantmannagille och 1915 började han studera 
vid Korsholms lantmannaskola. I januari 1916 gifte han sig med 
Anna Selina Sjögård från Pjelax by i Närpes. När Gottböles ny-
skifte var slutfört under 1916 skaffade den yngre Karl Johan Wen-
man sig jordareal från sin fars marker i Karlå, i närheten av Karlå 
hållplats vid Sydösterbottens järnvägsbana och vid gränsen mot 
Östermark (Teuva).19 

Världspolitiken ändrade dock den unga Wenmans planer på 
bondeliv i Närpes. Finland hade i augusti 1914 trätt in i världskri-
get som en del av Rysslands imperium, men i och med finländ-
ska mäns befrielse från värnplikten och Finlands avstånd från 
striderna var kriget länge relativt osynligt i det vardagliga livet 
i storfurstendömet. Ändå förberedde ryska staben sig på en tysk 
landstigning i Finland. Rysk rädsla för finsk separatism förstärk-
tes när ryska myndigheter hösten 1915 fick kännedom om den 
tyska militärens skolning av en finländsk frivillig jägarbataljon. 
De ryska myndigheterna försvårade erhållandet av utrikespass 
och förbjöd finländska män mellan 19 och 35 års ålder att lämna 
landet. Hösten 1916 började den ryska militärledningen förbere-
da inkallelse av finländska män till krigstjänst. Även om denna 
plan aldrig förverkligades, förstärkte den offentliga krigstjänst-
diskussionen ryktet om inkallelse – i september 1916 refererade 
också österbottniska tidningar om den ryska pressens kritik mot 
finländarnas frikallelse från krigstjänst.20 Ryktena gav upphov 
till en flyktrörelse. Under sensommaren och hösten 1916 begav 
sig åtminstone tiotals unga österbottniska män, också från Wen-
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mans hemby Gottböle, i hemlighet över Bottniska viken väster-
ut.21 Också den 21-åriga Wenman deltog i denna flyktrörelse: från 
svenska Höga kusten fortsatte han till Kristiania i Norge där han 
steg ombord på en ångbåt till Nordamerika.22

Även ekonomiska och sociala orsaker låg troligen bakom 
Wenmans emigrationsbeslut. Mellan sekelskiftet och världskriget 
hade emigrationen från Österbotten till Amerika ökat kraftigt, 
bland annat i och med en ekonomisk högkonjunktur i Amerika, 
Österbottens relativt svaga industrialisering, förbättringar i den 
transatlantiska transportslogistiken och skapandet av kedjemig-
ration som bildades mellan familjer och vänner som bosatte sig 
i det nya landet. Närpes var en av Österbottens livligaste emigra-
tionskommuner; under 1900–1913 emigrerade cirka 770 Närpes-
bor till utomeuropeiska länder, främst till USA.23 Speciellt villiga 
att emigrera var Österbottens bönder och bondesöner som be-
hövde tjäna pengar till en bondgård, samt lantarbetare och obe-
suttna som var lockade av Nordamerikas högre löner och bättre 
arbetsförhållanden.24 Som nygift bondeson behövde säkert också 
Wenman tjäna pengar för sin bondgård och blivande familj. Det 
sociala trycket var också en sannolik faktor. Under världskriget 
förlorade nykterhetsföreningen Liljan i Wenmans hemtrakt näs-
tan alla sina manliga medlemmar till emigrationen.25 I USA ar-
betade Wenman i olika industrier: först i fabriker i Massachusetts 
och sedan i koppargruvor i Mellanvästern, där krigstidens gruv-
industriboom hade skapat arbetsmöjligheter för icke-yrkeskun-
niga invandrararbetare.

Särskilt viktig för Wenmans politiska utveckling var hans tid i 
Butte i delstaten Montana. Butte var en av den tidens mest driv-
kraftiga gruvstäder, och hade i början av 1900-talet blivit en av 
världens främsta kopparproducenter. Stadens och även delstatens 
politik var starkt kontrollerad av det mäktiga gruvbolaget Ana-
conda Copper Mining Company, som hade lyckats organisera 
Buttes gruvor till ”öppna arbetsplatser” (open shop), där kollek-
tivavtal och arbetarorganisering var förbjudna. Tusentals av de 
icke-yrkeskunniga invandrararbetarna hade ändå lockats till 
staden under 1910-talet. Storbolagets envälde, gruvarbetets far-
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lighet och industrins förorenande inverkan på stadens luft och 
miljö gav Butte ett dåligt rykte. En svenskamerikansk organisatör 
för det syndikalistiska fackförbundet The Industrial Workers of 
the World (IWW), som besökte Butte våren 1917, beskrev staden 
som ”en veritabel slavhåla” – ”[e]n smutsig, ful och otrevlig stad, 
med sina koppargruvor som en mörk, hemsk bakgrund”.26 Ändå 
fanns också positiva signaler bland stadens utsatta gruvarbetare. 
Tack vare ”[v]åra alltid energiska finska kamrater” hade IWW i 
Butte ”i all hemlighet” organiserat 700 arbetare från det mäktiga 
Anaconda-bolaget.27 

IWW:s styrka blev synlig sommaren 1917 i och med en stor-
strejk som också Wenman deltog i. Den 8 juni 1917 utbröt en 
explosiv brand i en av Buttes gruvschakt som krävde åtminstone 
164 offer, bland dem många finländare. Efter olyckan deklarera-
de IWW en gruvarbetarstrejk, som bolaget och myndigheterna 
våldsamt försökte kväsa. Våldet nådde sin brutala höjdpunkt den 
1 augusti när oidentifierade män lynchade den kända IWW-or-
ganisatören Frank Little utanför Butte.28 Medan strejkens direkta 
inverkan på arbetsförhållandena var begränsad, gav den ändå en 
impuls till aktivare organisering bland arbetarna. Wenman, som 
var bosatt i Butte under de dramatiska månaderna 1917, var en av 
de finländska arbetare som var djupt inspirerad av IWW:s enga-
gemang för de utsatta invandrararbetarna. När en finlandssvensk 
vänstertidning på 1960-talet intervjuade Wenman, beskrev tid-
ningen att Wenman hade fått ”[b]ästa skolan […] i USA under 
IWW ledning och slutexamen kom under storstrejken i Butte, 
Montana, 1917”.29 Wenman gav inga detaljer om vad hans ”slut-
examination” i Butte sommaren 1917 hade omfattat, men det är 
klart att han blev imponerad av IWW:s modiga försvar av den 
heterogena arbetarklassens rättigheter. En av IWW:s viktigaste 
styrkor var dess försök att organisera industriarbetare med olika 
etniska bakgrunder under samma organisation. IWW:s principi-
ella inställning mot ”rashat” förverkligades inte alltid i praktiken, 
men det antirasistiska etoset skilde ändå organisationen från den 
traditionella, invandrarfientliga amerikanska fackföreningsrö-
relsen.30 I sitt senare politiska liv yttrade Wenman ofta sin djupa 
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aversion mot nationalistisk agitation, ett tänkesätt som sannolikt 
hade förstärkts under hans ”skolning” med IWW. Wenmans När-
peskamrat Josef Berg, som också engagerade sig i IWW som ung 
Amerikaemigrant, beskrev organisationens inverkan på sin poli-
tiska filosofi på ett sätt som troligen också gällde Wenman: ”Jag 
erkänner inget fädernesland, jag räknar som IWW som jag hörde 
till att jordklotet är vårt fädernesland”.31

Åren i USA under första världskriget konsoliderade också 
Wenmans pacifistiska övertygelse. Som flykting från en potenti-
ell rysk militärinkallelse var Wenman säkert kritiskt inställd mot 
krig och värnplikt redan före sin resa till USA. Således var den 
Wenman som 1916 anlänt till USA sannolikt redan en pacifist, 
men emigrantåren gav hans motstånd till krig en mer politiserad 
form. När USA i april 1917 inträdde i världskriget och inkall-
ade sina manliga medborgare till militärtjänstgöring, blev även 
många invandrare med utländskt medborgarskap rädda för att 
amerikanska myndigheter kunde kalla in också dem till krigs-
tjänst. Under kriget försökte USA skapa patriotisk lojalitet och 
stöd för kriget hos landets invånare med kolossala propaganda-
kampanjer och lagstiftning mot antipatriotisk agitation. Myn-
digheterna slog speciellt hårt mot IWW:s ”kriminella syndika-
lism” som beskylldes för störning av nationens krigsmobilisering. 
IWW-medlemmar arresterades och deporterades, och i några 
enstaka fall även lynchades av medborgargarden.32 Också i Butte 
utbröt motstånd mot värnplikten. I augusti 1917 rapporterade en 
österbottnisk tidning att i Butte hade ”en finne skjutits och flera 
häktats, emedan de wägrat underkasta sig krigstjänst”.33 Tillsam-
mans med tusentals andra invandrarmän gömde sig också Wen-
man undan inskrivningsmyndigheterna. Det är svårt att kartläg-
ga hans exakta vistelseorter när han drog sig undan, men det är 
högst troligt att han då lämnat Butte. När de amerikanska folk-
räkningsmyndigheterna kartlade hela landets befolkning 1920, 
vistades Karl Johan Wenman i White, Minnesota, en tätort nära 
järngruvstaden Virginia. I White bodde Wenman med en annan 
svenskspråkig finländare som hyresgäst hos den finskspråkiga 
familjen Perälä.34 Wenman lyckades således undvika en utkom-
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mendering till kriget i Frankrike, men den kontinuerliga rädslan 
för tvångsvärvning under 1917–18 påverkade honom djupt. ”Se-
dan den dagen har han haft förståelse för flyktingar [som gömt 
sig] undan myndigheter”, skrev Wenmans Närpeskamrat Georg 
Backlund 1961.35 I en intervju 1991 berättade Backlund att det 
var just fredsfrågan som hade lett Wenman till arbetarrörelsen i 
Nordamerika.36

Wenmans år i USA sammanföll med organiseringen av den 
finlandssvenska vänsterradikalismen i Nordamerika. Visst hade 
svenskspråkiga amerikafinländare anslutit sig till skandinaviska 
och finska arbetarföreningar även tidigare, men den separata fin-
landssvenska arbetarrörelsen i Nordamerika tog en mer organi-
serad form först under första världskriget. Under krigsåren hade 
finlandssvenska avdelningar i Skandinaviska Socialistförbundet – 
amerikanska socialistpartiets skandinaviska ”språkorganisation” 
(language federation) – grundats i flera industriorter: åtminstone 
i Worcester (i delstaten Massachusetts), Portland (Oregon), Bing-
ham (Utah), Staten Island (New York) och Butte (Montana).37 
Butte, där den finlandssvenska socialistavdelningen bildades i 
mars 1918,38 blev ett centrum för finlandssvensk socialism i USA. 
Sommaren 1918 skickade de finlandssvenska socialisterna i But-
te en protest till Finska Amerikanaren, den finlandssvenska in-
vandrartidningen som publicerades i New York. I protesten kri-
tiserade de tidningarnas ensidiga skrivelser om inbördeskrigets 
händelser.39 I september 1918 grundade de en särskild ”redak-
tionskommitté”, som började publicera en finlandssvensk sektion 
i den svenskamerikanska socialisttidningen Svenska Socialisten. 
Sektionen ingick i tidningen fyra gånger under 1918–19, och för-
sökte skapa en känsla av tillhörighet inom den finlandssvenska 
– eller ”svensk-finska”, såsom de själva definierade den – socialist-
gemenskapen. ”Detta är ’vårt’ nummer”, skrev redaktörerna i det 
första numrets ledare. Numret var ”kanske bristfälligt i mångas 
ögon”, lade de till, ”men det är likväl ’vårt’ nummer.”40 Samtidigt 
försökte de finlandssvenska socialisterna få inflytande i de tra-
ditionella finlandssvenska organisationerna i Nordamerika. När 
de två mäktigaste finlandssvenska invandrarorganisationerna, 
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Svensk-finska Sjukhjälpförbundet och Svensk-finska Nykter-
hetsförbundet, förenades i ett stormöte i Butte hösten 1919, var 
stadens socialister aktivt engagerade i mötesprocedurerna.41 De 
finlandssvenska socialisterna i Nordamerika organiserade också 
insamlingar till fängslade IWW-ledare och till de svenskspråkiga 
arbetarfamiljernas utsatta barn i Finland.42 

Den dåtida finlandssvenska socialistiska organiseringen i 
Nordamerika kan ses som en del av ett bredare politiskt enga-
gemang för klass-, nationalitets- och rasbaserade rättigheter i 
världskrigstidens USA. Enligt Jennifer Keene var första världs-
kriget för amerikanerna snarare en politiserande än en brutali-
serande erfarenhet.43 Det är oklart hur aktiv Wenman var i IWW 
eller socialiströrelsen i USA, men hans uppfattning om politikens 
möjligheter utvidgades säkert i och med de svenskspråkiga ame-
rikafinländarnas organisering för arbetarnas rättigheter. Ändå 
var Wenmans hemkomst 1920 fjärran revolutionärens. Han eta-
blerade sig som en framgångsrik bonde och blev berömd som 
hästuppfödare – det skulle ta nästan ett decennium efter hans 
Amerikaår innan han ens anslutit sig till en arbetarförening el-
ler offentligt identifierade sig som socialist. Således var det inte 
bara erfarenheterna från den socialistiska arbetarrörelsen i USA 
som gjorde Wenman till socialist, utan också hans upplevelser i 
1920-talets Österbotten.

Depressionsår och politisk radikalisering i Österbotten

År 1920, när Wenman återvände till Närpes, var i och med den 
transatlantiska sjötrafikens återhämtning ett av de livligaste åter-
vändningsåren för Amerikaemigranter efter första världskriget.44 
Det Finland dessa återvändare kom tillbaka till hade förändrats 
på många sätt. Det ryska kejsardömets sammanbrott under för-
sta världskriget och den ryska oktoberrevolutionen 1917 hade 
lett till Finlands självständighet, medan bolsjevikrevolutionens 
flammor och inre politiska spänningar hade störtat det nybliv-
na självständiga landet in i ett blodigt inbördeskrig våren 1918. 
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Inbördeskriget, som ställde det socialistiska röda gardet mot det 
borgerliga vita gardet, slutade i maj med vit seger efter en inter-
vention av tyska trupper.45 Österbotten hade blivit ett av det vita 
Finlands starkaste fästen i kriget: Vasa utsågs till den vita reger-
ingens tillfälliga huvudstad efter att de röda intagit Helsingfors, 
och tidigt i kriget utgjorde österbottniska bönder en viktig del 
av den vita manskapsstyrkan. Ändå var Österbotten inte homo-
gent i sin vithet. De röda hade understöd speciellt i landskapens 
industriorter – även om de österbottniska röda sällan tog till va-
pen – och vita arméns värnplikt gav upphov till motstånd även 
på landsbygden.46 Inkvartering av röda krigsfångar och vapen-
vägrare i Närpes liksom skjutningen av en misstänkt röd sympa-
tisör i Närpes skyddskårsstab förorsakade också missnöje bland 
många Närpesbor.47 Även om inbördeskrigets strider inte svepte 
över Närpes kunde de traditionella makthavarna i bygden inte 
invagga sig i säkerhet om politisk stabilitet under efterkrigsåren, 
speciellt i och med införandet av kommunal rösträtt 1917. I och 
med ersättningen av den så kallade fyrkskalan med allmän och fri 
rösträtt, som i princip inbegrep samtliga myndiga kommuninvå-
nare, blev storbönderna i Närpes, som traditionellt hade kontrol-
lerat kommunalpolitiken, rädda för att förlora sin maktposition i 
lokalsamhället.48 

En människa som Karl Wenman – en från USA hemkommen 
nybliven socialist – representerade just den typen av potentiellt 
oroselement Närpes kommunala makthavare var rädda för. En 
finländsk rapport av socialministeriets invandringskommitté 
från 1921 berättade om österbottniska kommunalledares oro 
över ”outvecklade och ignoranta” återvändare som skapade ”sam-
hällelig splittring” genom spridning av ”stränga revolutionsidéer, 
uttryckligen socialism och kommunism”. Närpesmyndigheterna 
pekade ut återvändarna från USA:s västra delstater som en sär-
skilt problematisk grupp. Till skillnad från invandrare bosatta i 
de östra delstaterna hade de i väst inte varit i tät kontakt med kyr-
kan och tillhörde ”oftast fritänkarna”. En annan förmodad grupp 
av bråkstakar bland återvändarna var krigsveteranerna: ”speciellt 
de, som hamnade i Amerikas armé och sedan till franska fronten, 



Bondesocialisten Karl J. Wenmans politiska liv under Österbottens emigrationstid  

3736

har varit brinnande socialister”.49 Amerikaemigranter som åter-
vänt var definitivt välrepresenterade bland de få aktiva socialis-
terna på den svenskösterbottniska landsbygden under de tidiga 
mellankrigsåren. Till exempel de tre socialdemokratiska kandi-
daterna från svenskösterbottniska landsbygdskommuner som 
deltog i 1919 års riksdagsval, var alla emigranter som återvänt 
från Amerika.50 Vad som talar för oro över socialismen bland 
storbönderna i Närpes var att kommunens valnämnd hindrade 
en lokalbo att ställa upp på den socialistiska vallistan i riksdags-
valet 1919.51 I ljuset av valresultatet – socialisterna fick cirka tre 
procent av rösterna i Närpes 1919 – verkade denna oro ändå en 
smula överdriven. Även om socialisterna hade framgång i öster-
bottniska städer blev deras politiska närvaro på den svensksprå-
kiga landsbygden mycket liten. Wenmans fall bevisar också att 
Amerika-socialisternas hemkomst till landsbygden inte nödvän-
digtvis var omvälvande.

Efter sin hemkomst 1920 etablerade sig Wenman som jordbru-
kare i Karlå by i östra Närpes. Hans jordareal låg vid Sydöster-
bottens järnvägsbana och rätt intill Karlå hållplats. Marken vid 
järnvägar hade stort värde ännu i 1920-talets bondesamhälle och 
också Wenman kunde dra nytta av sin gårds närhet till banan.52 I 
december 1922 samlades representanter för över 70 bondefamil-
jer från östra Närpes hos Wenman för att diskutera nejdens dåliga 
postförbindelser. Mötet gjorde en anhållan till Poststyrelsen om 
grundandet av en uppsamlingsplats i Karlå och om att anordna 
lantbrevbäring i nejdens byar. Wenman, som var mötets ordfö-
rande, valdes till föreståndare för den nya Karlå uppsamlingsplats 
efter att Poststyrelsen hade godkänt anhållan 1923. Mötet var ett 
tidigt bevis på Wenmans förmåga för politisk mobilisering och 
hans förtroendeingivande position i lokalsamhället, men det vi-
sade också att Wenman inte var någon revolutionär folkuppvig-
lare. Vid bondemötet hos Wenman konstaterades nämligen att 
”omyndiga eller kvinnor” väl kunde anställas som lantbrevbärare, 
för ”att få denna brevbäring så billigt som möjligt”.53 

Mötet om postförbindelser visar att Wenman relativt snabbt 
efter sin hemkomst från Amerika börjat verka för sin hemsock-
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ens utvecklande. Vid sidan av hans position som postuppsam-
lingsplatsens föreståndare, verkade han bland annat i lantman-
nagillet, hästvårdsföreningen, den lokala folkskolans direktion, 
nykterhetsföreningens styrelse och Korsholms lantmannaskolas 
– hans alma maters – elevförbund.54 Från mitten av 1920-talet 
började Wenman också visa intresse för kommunpolitiken. Han 
ställde upp i kommunalvalet i december 1924, men valdes in 
först 1930.55 Närpes kommunalpolitik var ”opolitiskt” organise-
rad, det vill säga kandidatlistorna organiserades enligt kandida-
ternas hembyar istället för partitillhörighet, men denna enighet 
dolde en mer komplicerad politisk realitet. Svenskösterbottniska 
landsbygdens SFP var uppdelat i två fraktioner – det sociallibe-
rala Allmogeförbundet och det konservativa Bondeförbundet – 
vars relationer blev allt mer polariserade under 1920-talets gång. 
I Närpes var den socialliberala fraktionen klart starkare, men 
också där blev de två sidornas konflikt hetsig mot slutet av decen-
niet.56 Denna konflikt var kopplad till bredare politiska orolighe-
ter i den ekonomiska depressionens Finland, och gav upphov till 
Wenmans entré i den österbottniska och finländska vänsterradi-
kala politiken. 

Den globala depressionen slog hårt mot jordbrukssektorer värl-
den över innan den började rasera de kapitalistiska ekonomier-
nas industriproduktion. Denna dubbelkaraktär av depressionen 
var synlig också i Österbotten, där spannmåls- och mjölkprodu-
center började notera lågkonjunkturens effekter redan 1927–28.57 
En av de synligaste politiska företeelserna i depressionstidens 
Finland var uppgången för radikalhögern på landsbygden. Den 
högerradikala rörelsen hade sitt ursprung på finskspråkiga Öst-
erbottens landsbygd och fick därför namnet Lapporörelsen efter 
en österbottnisk småstad som i november 1929 bevittnat höger-
radikalernas anfall mot ett ungkommunistmöte. År 1930 blev 
Lapporörelsen verksam också i Närpes och skapade där en bred 
konflikt, centrerad runt den i kommunen starka fredsrörelsen 
och dess karismatiska ledare, pastor Edvin Stenwall. Lapporörel-
sens anhängare i Närpes stämplade Stenwall och hans fredsför-
ening som kommunister och Sovjetsympatisörer, medan Närpes 
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fredsaktivister mobiliserade stöd för Stenwall mot Lapporörelsen. 
Såsom Johanna Bonäs har bevisat reflekterade denna Lappokon-
flikt den lokala motsättningen mellan anhängarna av Allmoge-
förbundet och Bondeförbundet.58 

Sommarens händelser blev omvälvande även för Karl J. Wen-
man. Wenman berättade senare att han uppmuntrades att anslu-
ta sig till socialdemokratiska partiet just hösten 1930, när en av 
Lapporörelsens främsta finlandssvenska gestalter, Purmos kyrko-
herde Paul Danielsson besökte Finbys ungdomsföreningslokal i 
Närpes. Wenman satt på lokalens åhörarbänk och ”baxnade” av 
kyrkoherdens ”bakvända brandtal”: ”Stod det så illa till i detta 
land, att en prästvigd person med doktorstitel kunde nedlåta sig 
att uppträda som våldets agitator”. Då visste Wenman ”ingen an-
nan råd än att bli socialdemokrat”; han steg på Kaskötåget och 
skrev in sig i Kaskös socialdemokratiska arbetarförening.59 Sam-
tida korrespondens påvisar dock att Wenmans partianslutning 
kanske inte var ett så drastiskt beslut. Kyrkoherden Danielsson 
besökte Finbys ungdomsföreningslokal i september 1930, men 
enligt Wenmans år 1933 till Finlands Svenska Arbetarförbund 
(FSA) skrivna brev hade Wenman varit partimedlem sedan okto-
ber 1931, det vill säga ett år efter Danielssons Finbybesök.60 Lap-
porörelsens korta högkonjunktur i Närpes påverkade sannolikt 
Wenmans beslut att inträda i arbetarrörelsen, men det förefaller 
som om också andra faktorer bidrog till beslutet. 

Wenman var inte ensam i Närpes om att söka samhälleliga svar 
från vänsterhåll under depressionens malström. Många Närpes-
bor hade i åratal arbetat med lastningsarbete i närliggande Kaskös 
hamn och hade där blivit bekanta med arbetarrörelsens politiska 
krav och metoder. Ännu i början av 1920-talet kunde hamnar-
betarna i Kaskö beklaga att ”herrarna” utnyttjade lågavlönad ar-
betskraft från Närpes som instrument i sina fackföreningsfientli-
ga intriger,61 men mot slutet av decenniet blev fler Närpesarbetare 
integrerade i den lilla hamnstadens livliga arbetarkultur. Hamn-
strejken sommaren 1928 drog också in Närpesarbetarna. Kaskö 
hamn hade också en viktig position som knutpunkt i spridningen 
av vänsterradikala publikationer till landsbygden.62 Liksom efter 
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första världskriget spreds vänsterradikala idéer på 1930-talets 
svenskösterbottniska landsbygd genom emigranter som återvänt. 
Depressionen hade sporrat utflyttningen under slutet av 1920- 
talet, när en ”Kanada-feber” svepte över Österbotten. Under de-
pressionen utnyttjade USA och Kanada också deportation som 
en arbetspolitisk åtgärd, och deporterade tusentals utlänningar 
som uppfattades som ”bördor” för de nordamerikanska samhäll-
ena. Många andra återvände hem till synes frivilligt, men de be-
slutade ofta att återvända skräckslagna av invandrarfientliga de-
portationskampanjer.63 Depressionsåren 1927–33 vittnade om en 
våg av finskamerikansk returmigration som gick till Finland och 
Sovjetkarelen. Under första halvan av 1930-talet upptecknade 
Finlands statistikcentral cirka 5 400 emigrantåterkomster, varav 
över 40 procent till Vasa län.64 

Många av de unga män och kvinnor som återvänt från USA 
till Närpes under depressionsåren hade erfarenhet av vänsterra-
dikal kultur i New York. New York hade länge varit ett viktigt 
fäste för invandrare från Närpestrakten, vilket betydde att många 
återvändare hade levt just där också under 1930-talets svåra år.65 
Speciellt de i Harlem bosatta unga Närpesemigranterna hade un-
der depressionen kommit i nära kontakt med New Yorks vänster-
radikala kultur, som i början av 1930-talet var starkt påverkad 
av USA:s kommunistiska parti. Hösten 1929 grundade unga fin-
landssvenska invandrare i New York en vänsterradikal organisa-
tion, den Finländska Ungdomsföreningen, vars medlemmar var 
främst österbottningar. Närpesbor som Hjalmar och Georg Back-
lund, Valfrid Sund och Runar Nordgren hörde till föreningens 
mest aktiva anhängare, och många av dem tog under 1930-talet 
med idéerna från USA hem till Österbotten.66 Också i Kanada 
kom många österbottningar i kontakt med kommunismen under 
depressionsåren, speciellt i Vancouver där finlandssvenska kom-
munister grundat en egen arbetarförening år 1937.67 När dessa 
i nordamerikanska kommunistkretsar radikaliserade österbott-
ningar återvände hem, kom de ofta i kontakt med en tidigare ge-
nerations Amerikaresenärer. När Georg Backlund, en Närpesbo 
som hade flyttat illegalt till New York 1929 och där anslutit sig 
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till kommunistpartiet, återigen bosatte sig i Närpes 1932, skrev 
han till en vän i New York: ”We have quite a few fine proletarians 
here, mostly trained in the American labor movement. Most of 
them are old IWW:s, they have the militancy but are freed from 
the utopianism and dogmatism of their former leaders.”68 Karl J. 
Wenman var en av dessa ”old IWW:s” i Närpes, och det kan antas 
att han blev inspirerad av vänsterradikala idéer när han mötte de 
unga radikaler som sökte sig från New York till Närpes i början 
av 1930-talet.

De första starkare signalerna om den socialistiska politikens 
potential i Närpes kunde ses i riksdagsvalet sommaren 1929. I 
1920-talets tidigare val hade socialdemokraterna och vänstersoci-
alisterna i Närpes bara fått enstaka röster.69 Våren 1929 organise-
rade vänstersocialistiska Socialistiska arbetarnas och småbrukar-
nas valförbund (SASV) – ett parti med kopplingar till det illegala 
Finlands kommunistiska parti (FKP) – exceptionellt ett valmö-
te i Närpes. Där talade partiets österbottniska riksdagsledamot, 
Vasabon August Isaksson, för ett fullt hus av åhörare. Mötet blev 
vida uppmärksammat. Den sittande SFP-riksdagsledamoten från 
Närpes och andra mäktiga ortsbor deltog i mötet och gjorde in-
vändningar mot Isakssons påståenden. Borgerliga tidningar be-
klagade att kommunisternas aktivering i Svenskösterbotten bara 
ämnade ”fiska” okunniga lantbors röster som annars skulle gå till 
städernas finska arbetare. Även om kommunisternas aktiviteter 
hade bagatelliserats lyftes också oroligare toner fram: ”Det av 
bolsjevikerna underblåsta angreppet på landsbygdens folk som 
icke haft tillfälle att sätta sig in i politiken, bör icke underskat-
tas”.70 En annan skribent noterade att några i kommunisternas 
valmötespublik i Närpes ”föreföllo att vara synnerligen tilltala-
de av den nya läran”.71 I valet sommaren 1929 ställde vänsterso-
cialisterna för första gången upp en egen kandidat från Närpes, 
bonden Karl Johan Norrmalm (f. 1885). Norrmalm hade 1905 
emigrerat till Amerika, jobbat där som byggnadsarbetare och 
återvänt till Finland 1911.72 Norrmalm verkade vara ett relativt 
okänt namn i bygden, och hans dragkraft visade sig vara begrän-
sad. Vänsterpartierna i Närpes fick 109 röster (3,5 %), varav 80 
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gick till SASV.73 Ändå bevisade vänstersocialisternas framgångs-
rika valmöte att en socialistisk politik kunde överensstämma med 
svenskösterbottniska småbönders förväntningar. 

När K. J. Wenman började bygga sitt politiska stöd i början 
av 1930-talet, var han som kandidat i en bättre position än den 
relativt okända Norrmalm. Personligheten spelade en viktig roll 
i processen där österbottniska landsbygdsväljare ändrade sitt po-
litiska beteende. Johanna Bonäs har framhävt rollen av ledarper-
sonernas karaktär i Lapporörelsens uppgång i Svenskösterbotten, 
medan Denis Rundt och Leevi Norrena har betonat betydelsen av 
karismatiska ledare i kontexten av österbottnisk vänsterradika-
lism.74 Wenman hade etablerat sig som en framgångsrik bonde, 
aktiv medlem av civilsamhället, föreståndare för en postuppsam-
lingsplats och fullmäktigeledamot innan han 1933 beslutade att 
ställa upp som socialdemokrat i riksdagsvalet. Hans far, K. J. Wen-
man den äldre, var en ännu mer etablerad personlighet i Närpes 
kommunala liv. Därigenom hade den yngre Wenman betydande 
socialt kapital i Närpes, särskilt i kommunens östra byar, vilket 
han kunde nyttja för att locka väljare. Han blev utnämnd till soci-
aldemokraternas kandidat i april 1933 och placerades som andra 
namn på socialdemokraternas svenska lista, bakom nylänningen 
Gunnar Andersson, sekreterare för Finlands Svenska Arbetarför-
bund (FSA).75 Wenmans kandidatur för just socialdemokraterna 
– istället för verksamhet i organisationerna till vänster om SDP 
– reflekterade möjligtvis hans moderata temperament, men efter 
sommaren 1930 var det också en nödvändighet. De så kallade 
kommunistlagarna 1930, som var framdrivna av Lapporörelsen, 
förbjöd vänstersocialisternas legala verksamhet och publicering 
av ”kommunistiska” tidningar. I detta skede förlorade Österbotten 
sin svenskspråkiga vänstertidning, Nya Folkbladet, medan många 
av Österbottens livligaste svenska arbetarföreningar, bland annat 
Vasa Svenska Arbetarförening, var tvungna att avsluta sin verk-
samhet.76 Det gav rum för en socialdemokratisk kandidat såsom 
Wenman, som kunde locka forna vänstersocialistiska röster i stä-
der och övertyga nya väljare bland landsbygdens småbrukare och 
fiskare. Han blev Närpesombud för SDP:s svenskspråkiga organ 
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Arbetarbladet och inledde korrespondens med partiets svensk-
språkiga distriktsorganisation FSA i Helsingfors.77

Från början försökte Wenman anpassa SDP:s politiska pro-
gram till den österbottniska landsbygdens specifika omständig-
heter. Under valkampanjen 1933 skrev Wenman sina valtal med 
hjälp av ”modelltal” som FSA:s Helsingforsbyrå skickade till ho-
nom, men han gjorde ”några tillägg”, ”vilka speciellt skulle läm-
pa sig för österbottniska jordbrukare”.78  SFP:s splittring gynnade 
Wenmans valkampanj. SFP:s inre konflikt mellan det konserva-
tiva Bondeförbundet och det socialliberala Allmogeförbundet 
hade fördjupats under Lappoåren, men de två rivaliserande frak-
tionerna började försonas under 1930-talets första hälft. Denna 
försoning gav rum för politiska manövrar på Allmogeförbundets 
vänstra flank, speciellt bland de SFP-väljare som var besvikna över 
SFP-högerns sympatier för Lapporörelsen.79 Wenman försökte 
profilera sig som en försvarare av de mindre bemedlade småbru-
karna och fiskarna som svikits av de socialliberala folkpartister-
na. Han betonade fredsfrågor och motstånd mot Lapporörelsen, 
samt vikten av låga tullar för jordbruksprodukter. Såsom Johanna 
Bonäs har visat var frågan om spannmålstullarna ett av de vikti-
gaste temana i den svenskösterbottniska politiska debatten under 
mellankrigstiden.80 För Wenman var tullfrågan sammanlänkad 
med hans freds- och socialpolitiska tänkande; höga tullar var för 
honom en form av ”beskattning av fattigt folk”.81 

Ett socialdemokratiskt budskap övertygade många småbruka-
re. I maj 1932 skrev Wenman till FSA:s Helsingforskontor att ”alla 
socialdemokratiska publikationer och tidningar” var ”numera 
allmänt uppskattade här på orten och ’cirkulera’ från den ena till 
den andra”. Även personer som inte prenumererade på Arbetar-
bladet läste tidningen med intresse. ”Socialdemokratin vinner 
sakta men säkert fotfäste i Närpes”, sammanfattade Wenman.82 
Under valkampanjen våren 1933 organiserade socialdemokra-
terna valmöten i sydsvenskösterbottniska byar som aldrig tidi-
gare hade varit värdar för socialistiska evenemang. ”Från olika 
håll försäkrades att personer som tidigare röstat borgerligt, denna 
gång kommer att rösta med socialdemokraterna”, rapporterade 
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en österbottnisk korrespondent i Arbetarbladet om ett valmöte i 
Övermalax.83 Socialdemokraterna fick 1933 rekordartade femton 
procent av Närpesrösterna och över tio procent av hela Sydöster-
bottens svenskspråkiga landsbygds röster. När Gunnar Anders-
son, som hade varit kandidat både i Nylands och i Vasa södras 
valkrets, fick ett större röstetal i Nyland än i Österbotten, gick 
Anderssons österbottniska riksdagsmandat till Wenman, det an-
dra namnet på listan.84 

När Wenman första gången reste ner till Helsingfors som ny-
vald riksdagsman fick han praktiska tips från FSA:s sekreterare 
Gunnar Andersson. För Wenman betonade Andersson den indi-
viduella ledamotens plikt att följa socialdemokratiska riksdags-
gruppens linjer. Wenman ”skall inte gå och ge några som helst 
löften varken i en eller andra riktningen ifråga om din verksam-
het i riksdagen” innan riksdagsgruppen hade mötts och överens-
kommit om gemensamma linjer. ”Kom du ner lugn som en filbyt-
ta”, instruerade Andersson. Övriga råd skulle Wenman få ”här på 
ort och ställe”.85 Denna brevväxling mellan den nyvalda ledamo-
ten från Närpes och den erfarna förbundssekreteraren i Helsing-
fors antydde kommande spänningar som skulle prägla Wenmans 
riksdagsperiod ända till 1945, liksom hans förhållande till parti-
ledningen under de oroliga efterkrigsåren. De svenskösterbott-
niska socialisterna som Wenman representerade såg sig själva 
som radikalare än sina nyländska kamrater och österbottningar-
na satte sig regelbundet till motvärn mot partilinjen. Redan un-
der det socialdemokratiska partiets splittring efter inbördeskriget 
1918 hade de flesta av de svenskösterbottniska partiavdelningar-
na gått över till det vänstersocialistiska Finlands socialistiska ar-
betarparti (FSAP). De svenskösterbottniska vänstertidningarna 
Folkbladet (1918–1923) och Nya Folkbladet (1927–1930) blev or-
gan för de FKP-kopplade vänstersocialistiska partierna FSAP res-
pektive SASV, medan det i Helsingfors redigerade Arbetarbladet 
förblev lojalt till SDP. Under 1930-talet, när politisk verksamhet 
till vänster om SDP var förbjudet, började radikala österbottning-
ar inträda i SDP. Såsom Gunnar Anderssons brev till den nyvalda 
Wenman antydde, hyste helsingforsarna misstankar om Närpes-
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socialistens förmåga att moderera sina disciplinlösa anhängares 
förväntningar.

Folkfront i Österbotten

I riksdagen fokuserade K. J. Wenman från början på frågor som 
låg nära hans svenskösterbottniska väljarkårs hjärta: fred och 
jordbruk. I sin landsbygdspolitik följde han socialdemokraternas 
och de socialliberala folkpartisternas linjer bland annat genom 
sitt förespråkande av låga spannmålstullar, expansiv kolonisa-
tionsverksamhet och höjning av understöd för landsbygdens ut-
satta folkskolor. Den första riksdagsmotionen som han lade fram 
gällde dock fredspolitik. Redan i september 1933, efter en må-
nads riksdagsarbete, skrev han en motion om ett anslag på 50 
000 mark till Finlands Fredsförbunds verksamhet. Andra under-
tecknare av motionen var två socialdemokrater, två folkpartister 
och Max Sergelius från Svensk vänster.86 Wenman fortsatte kräva 
statsunderstöd för Fredsförbundet genom 1930-talet.87 Samti-
digt som Wenman försökte få statligt understöd för fredsarbete, 
ville han minimera offentliga stöd till militaristisk verksamhet. 
Särskilt antipatisk var han mot Skyddskåren, den frivilliga för-
svarsorganisationen med rötter i inbördeskrigets vita garde. I 
Närpes kommunalfullmäktige satte sig Wenman regelbundet till 
motvärn när fullmäktige behandlade ansökningar om anslag till 
Närpes och Yttermarks skyddskårer.88

Efter 1937 när SDP inträdde i en ”rödmylleregering” – en koa-
litionsregering med Agrarpartiet, liberala Framstegspartiet och 
SFP – blev det svårare för Wenman att upprätthålla sin principi-
ella pacifism. I och med den sittande presidentens, den högerori-
enterade P. E. Svinhufvuds förlust i 1937 års presidentval blev det 
möjligt för socialdemokraterna att delta i en koalitionsregering 
för första gången efter inbördeskriget. Redan partiets inträde i en 
regering med borgerliga partier gav upphov till oro på partiets 
vänsterflank, och kritiken intensifierades när SDP var tvunget att 
göra kompromisser gällande spannmålstullar, amnesti för rödgar-
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dister och en höjning av försvarsanslagen till armén.89 Wenman 
försvarade rödmylleregeringens prestationer i social- och lands-
bygdspolitiken inför sina väljare, bland annat den banbrytande 
lagen om folkpension, men han hade svårt att godkänna socialde-
mokraternas ändrade syn på arméfrågorna. Ända till 1936 hade 
SDP i riksdagen följt sin nedrustningslinje i det pacifistiska par-
tiprogrammet. Det hade kritiserat arméns anskaffningar och be-
tonat internationella konventioners betydelse för Finlands säker-
het. Regeringssamarbetet med Agrarpartiet fick SDP att ändra sin 
linje. Dessutom fick Nazitysklands tillkomst och Sovjetunionens 
stalinistiska orientering många socialdemokrater att omvärdera 
sitt försvarspolitiska tänkande.90 Frågan om arméns ökade anslag 
satte Wenmans pacifistiska principer på prov. När riksdagen i maj 
1938 röstade om ökad upprustning var Wenman frånvarande till-
sammans med åtta andra socialdemokrater.91

Såsom denna omröstning om upprustning visar hade Wen-
mans förhållande till ledningen för SDP och dess svenskspråkiga 
distriktsorganisation FSA blivit mer spänningsfylld än den var 
i början av hans riksdagskarriär. Delvis gällde denna spänning 
Wenmans österbottniska anhängare, som hade svårt att smälta 
SDP:s regeringspolitik. Många uppfattade socialdemokraternas 
ändrade synpunkt om arméfrågorna som ett svek gentemot dess 
pacifistiska principer, men dessutom var en högljudd del av de 
österbottniska socialdemokraterna speciellt kritiska till SDP:s 
påstådda Sovjetfientlighet. När Komintern hösten 1935 ändrat 
sin strategi mot fascismen, från den ultraradikala ”tredje linjen” 
till den så kallade folkfronten, rekommenderade även FKP sam-
arbete mellan socialdemokrater och liberala borgare i byggandet 
av en bred antifascistisk koalition. Finska kommunister, i likhet 
med kommunister världen över, började ansluta sig till socialde-
mokratiska partiavdelningar och fackföreningar.92 Detta skedde 
också i Närpes och några andra svenskösterbottniska landskom-
muner där amerikanska och svenska kommunisttidningar cirku-
lerade bland Amerikaemigranter som återvänt. Närpes socialde-
mokratiska arbetarförening grundades i slutet av 1935 och anslöt 
sig till FSA våren därpå.93 Socialdemokratiska föreningar hade 
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K. J. Wenman var en populär talare på den sydösterbottniska arbetar-
rörelsens evenemang under 1930-talet. Vid sidan av jordbrukspolitiska 
frågor talade Wenman ofta om fredspolitik och om hotet från fascismen, 
varför han lockade åhörarna också i städerna. Vasa svenska socialde-
mokratiska arbetarförenings affisch för första maj–festen år 1935. Källa: 
Arbetararkivet.
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också grundats i Jeppo, Malax, Sundom och Vassor i Kvevlax. ”De 
flesta anslutna är nog sådant folk, som inte skulle tvekat träda in i 
en kommunistisk förening, om en sådan tillåtits arbeta”, sa en av 
Närpesföreningens grundare, Georg Backlund.94 Sommaren 1936 
engagerade sig dessa unga vänsterradikaler fullt ut i Wenmans 
omvalskampanj. Georg Backlund skrev valbrev från Österbotten 
till Arbetarbladet medan andra aktivister spred affischer och or-
ganiserade valmöten. ”Senare på 30-talet gjorde jag givetvis pro-
paganda för [SDP:s] kandidater vid valen och satte upp valplakat, 
det var ju enda möjligheten”, berättade den kommunistiska akti-
visten Sigurd Österberg från Östra Yttermark i Närpes senare.95

Wenmans tätare kontakter med Georg Backlund och an-
dra kommunister i Närpes försvårade hans förhållanden till de 
finlandssvenska socialdemokraternas ledarskap i Helsingfors. 
I augusti 1936 besökte Backlund honom i riksdagen för att dis-
kutera ett tidningsföretag. Backlund var förargad över Arbetar-
bladets Sovjetkritiska rapportering av bland annat Moskvarätte-
gångarna, och började planera grundandet av en konkurreran-
de svenskspråkig vänstertidning i Österbotten.96 Wenman gav 
Backlund sitt stöd för tidningsprojektet och blev en av långi-
varna till Backlund som gjorde tidningen möjlig. Wenman höll 
tidningsprojektet hemligt för FSA-ledarskapet: ”Jag har icke nu 
sagt någonting åt [Karl-August] Fagerholm om saken så det blir 
en överraskning för honom”.97 Wenman skrev riksdagskrönikor 
för Folkviljan – såsom Backlunds tidning kallades – där han re-
dogjorde för riksdagens verksamhet bland annat i jordbruksfrå-
gorna, militärens avrustning, språkfrågorna och behandlingen av 
folkförsäkringslagen.98 Då tidningen grundats utan konsultering 
av FSA:s ledning var den stämplad som en konkurrent till Ar-
betarbladet som samtidigt försökte utöka sin spridning i Öster-
botten. FSA:s årskongress 1937 krävde att tidningen skulle läggas 
ned.99 Speciellt i Österbotten väckte kongressbeslutet kritik, och 
FSA-ledningen var tvungen att förklara beslutets motiveringar i 
ett cirkulär till förbundets österbottniska avdelningar.100 Wenman 
fortsatte skriva riksdagsbrev till Folkviljan, vilket kritiserades på 
FSA:s årskongress 1938. Där fördömdes tidningens politiska linje 
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som icke-socialdemokratisk. Wenman själv ”beklagade, att frå-
gan [hade] kommit i en sådan situation”, och noterade att han 
”icke gillade allt, som stod i Folkviljan”, och svarade endast för 
sina egna riksdagsbrev. Tidningen lades ner kort därefter, men 
började igen publiceras kortvarigt 1939, utan Wenmans med-
verkan – med undantag av riksdagsvalnumret sommaren 1939, 
vartill Wenman skrev en kort sammanfattning av sitt program.101

Konflikten om Folkviljan i slutet av 1930-talet visar att de klyf-
tor som skapades inom den finlandssvenska socialdemokratin 
hade bakgrund redan i mellankrigstiden. FSA:s ledning kunde 
inte kontrollera de österbottniska landsbygdssocialisternas verk-
samhet på det sätt de hoppades. Återvändande emigranter från 
New York, Vancouver och andra nordamerikanska städer hade 
ett starkt inflytande på den österbottniska landsbygdens socialde-
mokratiska föreningar, och nordamerikanska och svenska kom-
munisttidningar liksom litteratur cirkulerade relativt brett bland 
österbottniska radikaler. Under den tid som Folkviljan utkom 
1936–39 var den ett viktigt medel i cirkuleringen av ”folkfron-
tens” antifascistiska ideologi i Österbotten. Karl J. Wenman be-
fann sig i en prekär position mellan österbottnisk vänsterradika-
lism och en moderatare finlandssvensk socialdemokrati verksam 
i Helsingfors. När ett nytt världskrig bröt ut 1939 och miljontals 
mobiliserade soldater, flyktingar och evakuerade igen var tvinga-
de till rörelse runtom i Europa, blev balansgången allt svårare och 
slutligen omöjlig.

Försiktig fredsoppositionsman och flyktingförsvarare

På grund av andra världskriget satt riksdagen som valdes fem 
månader innan vinterkrigets utbrott kvar fram till våren 1945. 
Wenman hade igen ställt upp i sommarens riksdagsval 1939 och 
blivit omvald i och med SDP:s starka ökning i hela Vasa läns söd-
ra valkrets, också i de svensk- och tvåspråkiga landskommuner-
na. I sin valkampanj hade Wenman betonat tryggandet av världs-
freden genom neutralitetspolitik och nedrustning som villkor 
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för en fortsättning på ”den framstegsvänliga reformpolitik” som 
Cajanderregeringen hade inlett.102 Det nya världskriget sköt ändå 
upp reformpolitiken och också Wenmans politiska verksamhet 
blev naturligtvis präglad av konflikten. Under krigsåren kunde 
han utnyttja sin expertis om hästar när han efter vinterkriget ar-
betade i riksdagen för en ordentlig kompensation till bönder som 
måste utskriva hästar och fordon till krigstjänst.103 Under fort-
sättningskriget engagerade sig Wenman försiktigt i fredsopposi-
tionens verksamhet. Enligt Atos Wirtanen var Wenman en av de 
få riksdagsledamöter som redan hösten 1940 var kritisk till re-
geringens vändning mot Tyskland, och var del av den kärngrupp 
som tidigt deltog i fredsoppositionens hemliga verksamhet. Ändå 
tvekade Wenman att offentligt och öppet ställa sig mot Finlands 
krigspolitik. Han var nära att ansluta sig till de så kallade ”sexling-
arna”, som uteslöts från SDP:s riksdagsgrupp hösten 1940 för de-
ras påstådda sovjetvänlighet, men stannade slutligen utanför.104 I 
ett senare skede av kriget medverkade Wenman i den så kallade 
fredsoppositionen i riksdagen. Han deltog som elektor i presi-
dentvalet i februari 1943 och röstade för liberala K. J. Ståhlberg 
mot president Risto Ryti tillsammans med andra socialdemokra-
ter, som började ta ännu mer avstånd från partiledaren Tanners 
krigspolitik.105 I augusti 1943 var han en av de 33 undertecknarna 
av den adress som fredsoppositionen överlämnade till president 
Ryti och som publicerades i Dagens Nyheter i Stockholm.106 

Wenmans egna erfarenheter som invandrare påverkade hans 
tänkande under andra världskriget, i synnerhet gällande Euro-
pas judar som på grund av kriget och förföljelserna tvingades att 
fly. Sommaren 1943 sammankallade flyktingaktivister i Helsing-
fors ett möte där de grundade en ny medborgarkommitté för att 
hjälpa judiska flyktingar i Finland att ta sig till Sverige. Tillsam-
mans med fjorton andra politiker och akademiker hade Wenman 
i februari 1944 vädjat till Sveriges beskickning i Helsingfors att 
Sverige måste motta de närmare 100 judiska flyktingar som ännu 
fanns i Finland.107 De finlandssvenska socialdemokraterna Atos 
Wirtanen och Ragni Karlsson108 stod i spetsen för detta projekt, 
men också österbottningarna hade en viktig roll tack vare Öster-
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bottens nära geografiska läge till Sverige och befolkningens kän-
nedom om hemliga trafikrutter över Bottniska viken. Sommaren 
1943 bad Karlsson österbottniska socialdemokrater om hjälp i ett 
försök att i hemlighet föra flyktingar till Sverige. En grupp flyk-
tingar kom till Jakobstad och vandrade därifrån till Vexala och 
Hirvlax byar i Munsala. De vistades i Munsala fram till somma-
ren 1944.109 Några flyktingar kom också till byar söder om Vasa, 
bland annat till Malax och Närpes. Wenman hade en viktig roll i 
organiseringen av flyktingarnas färd till Närpes, även om detaljer-
na kring projektet är vaga. Lokalhistorikern Rainer Böling har in-
tervjuat Karl Wenmans son Egil Wenman om hans minnen av de 
judiska flyktingarnas vistelse hos Wenmans. I intervjun mindes 
den år 1944 åttaåriga Egil Wenman att till och med 100 flyktingar 
hade vistats på deras bondgård. För att undvika myndigheternas 
uppmärksamhet reste flyktingarna inte till Närpes järnvägssta-
tion, utan klev på tåget redan vid Karlå hållplats nära Wenmans 
hemgård. Böling har refererat Egil Wenmans hågkomster: ”Det 
kom cirka 100 judar till oss och de sov överallt – på vinden, i 
rian och i nötsporten. De drack upp all mjölk (fastän vi hade 8 
mjölkkor), men å andra sidan fick jag smaka på färska jordgubbar 
som de hade med sig. […]” Egil kom även ihåg att några talade 
svenska, men att de flesta enbart talade tyska. Karl Wenmans son 
mindes också att de flyktingar som fördes iväg med lastbilar tro-
ligen i hemlighet hade förts vidare till Sverige från en av Närpes 
skärgårdsbyar. Andra Närpesbor minns däremot inte en sådan 
transport.110 Historikern Svante Lundgren, som har forskat i fin-
ländska flyktingkommitténs verksamhet under andra världskri-
get, anser att det är högst osannolikt att hundratals judiska flyk-
tingar passerade Närpes på väg till Sverige, såsom Egil Wenman 
har konstaterat. Egil Wenmans minnen var troligtvis bristfälliga, 
men hans hågkomster om sin familjs bondgård som flyktingar-
nas tillfälliga skyddsplats passar väl ihop med Wenmans krigstida 
verksamhet. Josef Berg, bonde och kommunist i Närpes, mötte 
några av de judiska flyktingarna i Närpes under kriget när han 
försökte få motorbåtsskjuts för dem till Sverige. I en insändare i 
Vasabladet 1991 mindes Berg att Wenman ”hade någonting att 
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göra med att de [flyktingar] kom till Finby”, den by i Närpes där 
de flesta av flyktingarna förefaller ha uppehållit sig.111

I Närpes fick judiska flyktingar hjälp av socialister såsom   
Wenman och Berg, som kopplade ihop flyktingarnas situation 
med sina egna erfarenheter som invandrare i Amerika. De fyra 
Närpessocialister som enligt Berg hjälpte flyktingarna – Andro 
Franz, Alfred Åström, Wenman och Berg – hade alla varit Ame-
rikafarare. Berg förklarade sitt engagemang för judarnas sak med 
hänvisning till sina erfarenheter som invandrare: ”Andro och jag 
hade varit i Vancouver och träffat många nationaliteter och vi 
tyckte att alla folkslag var lika i uppförande”.112 De flyktingar som 
vistats i Närpes och andra österbottniska bygder uppmärksam-
made ofta österbottningarnas vänlighet som stod i bjärt kontrast 
till den fientlighet som de upplevt i det övriga Finland. Korres-
pondens mellan flyktingkommitténs Ragni Karlsson och Maria 
Donath, en i Österrike född sångerska som hade flytt till Finland 
med sin mor, under våren 1944 innehåller några anmärkningar 
om livet i Närpes. Hon bodde i en trevlig skolbyggnad, troligen i 
Finby folkskola, vars lärare Runar Långbacka var engagerad i flyk-
tinghjälpen. Hon var imponerad av både inkvarteringens kvalitet 
och Närpesbornas vänlighet. Med hänvisning till den fientliga be-
handling hon mött tidigare i Finland, konstaterade hon att det var 
svårt att förstå att så olika människor kunde leva i ett och samma 
land. Äntligen mottogs flyktingarna inte som ”parior” (Ausgestos-
senen), skrev Donath.113 Karlsson fick ta del av en motsvarande 
lovprisning av österbottnisk välvillighet och vidsynthet från de 
flyktingar som vistades i Munsala. Senare konstaterade hon att 
flyktingarnas ”österbottniska sejour” under vårvintern 1944 blev 
”det bästa och positivaste minne de medförde från Finland”.114   

Under andra världskriget mottog Närpes också en annan, 
mycket större grupp flyktingar när finländska kommuner erbjöd 
temporärt skydd till de över 400 000 finländare som evakuerats 
från Karelen och andra områden som avträtts till Sovjetunionen. 
Inkvarteringen av och bosättning för de evakuerade blev en het-
sig språkpolitisk fråga, eftersom de – med undantag av Viborg-
svenskarna och till skillnad från de evakuerade Hangöborna 
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(1940) och Porkalaborna (1944) – var nästan fullständigt finsk-
språkiga. Hösten 1944 mottog Närpes evakuerade särskilt från 
Jakimvaara i Ladogakarelen, av vilka ett anmärkningsvärt antal 
stannade i Närpes ända fram till slutet av 1940-talet. Liksom de 
judiska flyktingarna blev också karelarna ofta imponerade av 
Närpesbornas gästvänlighet. Kommunen Jakimvaaras evakue-
ringsansvariga Heikki Haakana berömde senare Närpesbornas 
empati och hjälpsamhet under den svåra evakueringen.115 Dock 
blev också konflikter vanligare när karelarnas vistelse förlängdes 
och frågan om deras permanenta bosättning politiserades.116  Till 
exempel Markus Wenman, K. J. Wenmans yngre bror och kom-
munalpolitiker för SFP, stred tillsammans med några andra lo-
kalpolitiker mot skolstyrelsens planering av en finskspråkig skola 
i centrala Närpes.117 

För Svenskösterbottens vänsterpolitiker kunde frågan bli spe-
ciellt komplicerad när flyktingarnas rättigheter måste balanseras 
med upprätthållandet av de svenskspråkiga kommunernas språk-
liga integritet. Under efterkrigsåren försökte folkdemokraterna 
också i Närpes presentera sig själva som mer principfasta för-
svarare av svenska rättigheter än de borgerliga folkpartisterna.118 
Såsom finlandssvenska politiker i allmänhet, ställde sig Wenman 
kritisk till 1940 års snabbkoloniseringslag – vilken ämnade skaffa 
jord åt de evakuerade genom kolonisering och styckning av stör-
re jordarealer – eftersom det hotade sönderstycka de små öster-
bottniska bondgårdarna. Under debatten om lagen hösten 1940 
påminde Wenman sina socialdemokratiska riksdagskamrater, i 
ett för honom ovanligt inlägg i riksdagsgruppen, att medelarea-
len för jordbruksfastigheter i Närpes var bara 7,5 hektar och att 
kolonisation genom styckning därigenom var svårt.119 När debat-
ten om karelarnas bosättning blev allt mer politiserad under ef-
terkrigsåren, ställde Wenman sig ändå kritisk mot nationalistisk 
agitation över saken. I ett möte med bygdens social- och folk-
demokrater inför 1945 års kommunalval klagade Wenman över 
att ”de av ’finskhetsfrågan’ uppskrämda folkpartisterna överdrevo 
saker och ting”.120 Som medlem i en ersättningsnämnd för Jakim-
vaarabor deltog han också i behandlingen av praktiska frågor i 
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karelarnas svåra ställning.121 Balanseringen mellan de evakue-
rades rättigheter och de svenskspråkiga kommunernas svensk-
språkighet var ändå svår, i synnerhet när de svenskösterbottnis-
ka kommunerna verkade stå inför en ny emigrationsfeber. När 
massiva folkförflyttningar hade utnyttjats för att skapa etniskt 
homogena nationalstater överallt i efterkrigsårens centrala och 
östra Europa,122 var det lätt att föreställa sig en likadan process 
också i Österbotten. ”Man har svårt att tänka sig någon annan 
orsak till en ojämn placering [av karelarna] än avsikten att i en 
hast förfinska de svenska kommunerna”, skrev en korrespondent 
från Övermark i Kaskö Tidning 1945. ”Vi borde naturligtvis flyt-
ta undan till Sverige för att ge rum, men vem ger oss ersättning 
för vad vi lämna.”123 Även efter det att bosättningsfrågan avklarats 
och de flesta av Jakimvaaraborna bosatte sig i det finskspråkiga 
Österbotten under slutet av 1940-talet, kvarstod oron över den 
österbottniska landsbygdens framtida svenskhet. När de unga 
österbottningarnas utflyttning till Sverige intensivt fortsatte blev 
försöket att förhindra emigrationen en av de viktigaste politiska 
frågorna i efterkrigstidens Österbotten. 

Den enhetssocialistiska folkdemokratens tillbakagång

Under efterkrigsåren försvann K. J. Wenman småningom från 
rikspolitiken och det socialdemokratiska partiet, men förblev ak-
tiv i politiken på kommunal och regional nivå som folkdemokrat 
till början av 1960-talet. Hans bortfall från rikspolitiken och SDP 
var ändå inte snabbt eller smärtfritt. Efter Finlands vapenstille-
stånd med Sovjetunionen i september 1944 legaliserades kom-
munistisk verksamhet och i november 1944 grundade FKP och 
vänstersocialister som uteslutits från SDP ett nytt parti, det De-
mokratiska förbundet för Finlands folk (DFFF). Flera svenskös-
terbottniska vänsterradikaler som var besvikna över SDP:s krigs-
politik övergick snabbt till det nya partiet – den första DFFF-av-
delningen i Närpes grundades redan i februari 1945. I likhet 
med de flesta andra finlandssvenska socialdemokrater tillhörde 
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K. J. Wenman partioppositionen som krävde personaländring-
ar i partitoppen, försonligare relationer med Sovjetunionen och 
samarbete med DFFF.124 Wenman motsatte sig ändå en splittring 
av SDP; han ville påverka dess linje inifrån. I ett tal till Vasatrak-
tens svenska socialdemokrater i december 1944 varnade han för 
hätskhet: ”Det gäller nu för vårt folk och våra föreningar att inte 
förhasta sig och göra några okloka beslut i varken en eller annan 
riktning”.125 I mars 1945 gick han till riksdagsval som socialde-
mokrat, men förlorade sitt mandat när de svenskösterbottniska 
vänsterväljarnas röster splittrades mellan SDP och DFFF. I Vasa 
röstade ”ett stort antal av svenskar” på en finskspråkig folkdemo-
krat eftersom de ”inte vågade rösta för Venman” eftersom röster 
för honom samtidigt kunde gynna högersocialdemokraterna.126 
På landsbygden röstade många av Wenmans före detta väljare på 
Erik Fågelbärj, en kandidat för Finlands Fredsförbund på DFFF:s 
lista.127 Även om en rekordartad femtedel av väljarna i Österbot-
tens svensk- eller tvåspråkiga landsbygdskommuner röstade på 
vänsterpartierna gick båda partierna miste om svenska mandat 
i södra Vasa.128 

Även om Wenman förlorade sitt riksdagsmandat 1945 fort-
satte han försöka påverka det socialdemokratiska partiets linje. 
Inför kommunalvalet i december 1945 blev han ordförande för 
Närpes socialdemokratiska förening och försökte aktivera den 
kraftigt försvagade organisationen. De flesta medlemmarna hade 
då övergått till folkdemokraterna. När han tog över lokalfören-
ingens ordförandeskap meddelade han Arbetarbladets Helsing-
forsredaktion att partisituationen gjorde socialdemokratiskt or-
ganisationsarbete i Närpes svårt. ”Bara det skulle bliva klart med 
upprensningen inom partiet var allting annat snart ordnat”, skrev 
Wenman.129 Vid FSA:s kongresser 1946 och 1947 var Wenman 
en av de starkaste förespråkarna för FSA:s utträde ur SDP – ett 
parti, konstaterade Wenman, för vilket socialdemokratin enligt 
honom bara hade blivit ”ett firmamärke utan ideologisk täck-
ning”.130 Wenman fick stöd speciellt från andra sydösterbott-
ningar i FSA, men slutligen misslyckades deras kampanj. FSA:s 
kongress beslutade 1947 att förbundet skulle stanna i SDP, medan 
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Arbetarbladets bolagsstämma sade upp den oppositionella Atos 
Wirtanen från tidningens chefredaktörskap.131 Efter dessa beslut 
avgick Wenman tillsammans med de flesta av de sydösterbott-
niska avdelningarna från förbundet och partiet. De utträdda för-
eningarna bildade det fristående svenska socialdemokratiska för-
bundet, som med Atos Wirtanens medverkan hösten 1947 trädde 
in i det Socialistiska Enhetspartiet (SEP), en vänstersocialistisk, 
icke-kommunistisk medlemsorganisation i DFFF. I och med de 
svenskspråkiga föreningarnas inträde i partiet omorganiserades 
SEP till ett tvåspråkigt parti med en egen svensk sektion (Svens-
ka Socialistiska Förbundet). Wenman fick ett av de tre mandaten 
i SEP:s partistyrelse som var reserverade för svenskar och blev 
medlem i en kommitté som började planera partiets svensksprå-
kiga organisation.132

Som SEP:s partistyrelsemedlem fortsatte Wenman formellt sitt 
engagemang i den finländska vänsterpolitiken på riksnivå, men 
hans deltagande i SEP:s praktiska verksamhet var anspråkslös. 
SEP lyckades inte grunda en lokalavdelning i Närpes även om 
enhetssocialistiska föreningar hade grundats på flera andra orter 
i Österbotten. Wenmans påfrestande erfarenheter i krigstidens 
fredsopposition och i efterkrigsårens partischism hade en uttröt-
tande inverkan på hans välmående. Redan efter riksdagsvalet vå-
ren 1945 fick Wenman kritik från en partikamrat för att han hade 
”långa tider helt underlåtit att göra talarresor”.133 Flera människor 
som kände Wenman berättade senare hur illa de svåra krigsåren 
påverkat hans hälsa och välmående.134 Denna erfarenhet var ge-
mensam för många aktiva i fredsopposition, sådana som drog sig 
från det offentliga livet efter kriget. Det verkar som om Wenman 
fortsatte sin politiska karriär under efterkrigsåren åtminstone 
delvis på grund av pliktkänsla. Inför riksdagsvalet sommaren 
1948 ville SEP och DFFF få Wenman som deras gemensamma 
kandidat i Vasa södra valkrets, men Wenman vägrade att ställa 
upp. DFFF:s svenska organisator i Vasadistriktet, Sigurd Öster-
berg, övertalade Wenman att kandidera för folkdemokraterna 
endast ”efter stora ansträngningar”.135 Ännu våren 1948 försökte 
Wenman undvika plikten att kandidera. På DFFF:s begäran att 
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ställa upp svarade han att han ”helst icke vill komma ifråga”. Han 
var ”ganska besvärad ibland av hjärtfel”. Därför skrev han till Rag-
ni Karlsson i SEP och önskade lämna rikspolitiken: ”Ett lugnt och 
stilla liv vore för mig bäst. Och då man mer eller mindre deltagit i 
det politiska livet i 18 år då blir man ibland trött. Om man vore en 
borgare orkade man kanske hur länge som helst då det bara gäller 

K. J. Wenman med en av sina hästar i Ny Tids intervju år 1961. Enligt 
bildtexten var hästar Wenmans ”stora intresse, som uppskattas av alla 
hästvänner – och också av hästarna själva”. Wenman ärvde sitt intresse 
för hästar från sin far, som också födde upp hästar i Närpes. Källa: Ny 
Tid 10.11.1961. 
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att följa gamla spår. Värre är det att vara socialist”.136 Den sven-
skösterbottniska vänstern var ändå ovillig att släppa sin röstmag-
net. SEP:s svenska sektions möte avböjde Wenmans önskan och 
ställde upp honom som partiets svenska huvudkandidat. ”Om 
Wenman verkligen var allvarligt sjuk”, konstaterades på mötet, 
”kunde han ju senare lämna riksdagen och senare låta supplean-
ten inträda”.137 Karlsson meddelade mötesbesluten till Wenman: 
”Nåjo, du är nu i alla fall vår kandidat i Vasa södra, och vi hoppas 
bara att du inte har alltför mycket emot det”.138 Wenman gjorde 
sin plikt och ställde upp som huvudkandidat, men i och med 
DFFF:s skrällförlust i valet sommaren 1948 blev han inte vald. På 
riksnivå förlorade DFFF elva mandat och 23 000 röster från sitt 
stöd jämfört med förra valet 1945. Partiets nedgång kom säkert 
som en personlig lättnad för Wenman, som nu kunde stanna på 
sin hemgård Karlå.139  

När DFFF efter riksdagsvalet sommaren 1948 gick i opposition 
mot den av K.A. Fagerlund ledda socialdemokratiska minoritets-
regeringen radikaliserades partiets politiska linje betydligt. Den-
na radikalisering ledde till K. J. Wenmans slutliga åsidosättande 
av den folkdemokratiska politiken på riks- och distriktsnivå. De 
radikalare svenskösterbottningarna samlades kring Georg Back-
lund, som blivit en av de ledande finlandssvenska organisatö-
rerna och journalisterna i det nyfödda DFFF efter andra världs-
kriget. Han fick stöd speciellt från DFFF:s svenska sekreterare 
Runar Nordgren, som Backlund hade mött i New York och som 
han hade återvänt till Närpes tillsammans med 1932.140 Nord-
gren försökte redan inför riksdagsvalet sommaren 1948 ersätta 
Wenman med Backlund som DFFF:s huvudkandidat i valkretsen. 
Han skrev till kommunistaktivisten Sigurd Österberg i Närpes att 
han var osäker på Wenmans politiska pålitlighet och rekommen-
derade att en kommunistpartimedlem – det vill säga Backlund – 
skulle kandidera istället. Det kan hända att detta försök att tränga 
undan Wenman hade stöd från den högre FKP-toppen, eftersom 
de sydösterbottniska enhetssocialisternas antikommunism och 
opålitlighet kritiserades i den sovjetfinländska kommunistge-
stalten Otto W. Kuusinens korrespondens till sin dotter Hertta 
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Kuusinen, riksdagsledamot och medlem i FKP:s politbyrå.141 
Wenmans Närpeskamrat Österberg opponerade sig kraftigt mot 
Nordgrens försök att ersätta Wenman med Backlund. Wenman 
var enligt honom den enda kandidat som kunde få ett bredare 
stöd bland österbottniska bönder och vars kunskapsnivå var till-
räckligt hög för kandidatur. Österberg skrev att han skulle avslöja 
alla ”privata konspirationer” att åsidosätta Wenman om sådana 
kom fram. För honom var försvaret av Wenman också ett sätt att 
betona österbottningarnas självständighet mot nylänningarnas 
kontrollförsök.142 Wenman stöddes också av Svenskösterbottens 
enhetssocialister som såg Backlund som alltför radikal för de öst-
erbottniska väljarna. Wenman själv motsatte sig också Backlunds 
kandidatur – han var inte ”ett samlande namn”, skrev Wenman till 
Ragni Karlsson, medan ”[h]ans tal och skrift är för aggressivt för 
att gillas i vidare kretsar.”143 

Ännu 1948 kunde motståndarna till Backlunds radikalism 
hålla honom i bakgrunden, men DFFF:s radikalisering på riks-
nivå efter 1948 gjorde allt motstånd svårare. För radikala folkde-
mokrater var Wenmans försiktiga linje helt otidsenlig i en värld 
där motsättningar mellan imperialismen och dess motståndare 
skärptes allt intensivare. ”Vi bör lära oss att kämpa som de Kine-
siska kamraterna gör”, deklarerade Runar Nordgren vid ett möte 
med de svenskösterbottniska folkdemokraterna i maj 1950. När 
Georg Backlund vid samma möte kritiserade alltför kompro-
missvilliga och försiktiga folkdemokratiska kommunalpolitiker, 
pekade han ut Wenman som exempel: ”Venman i Närpes anser 
att vi inte skall ofreda folk. Denna inställning är bekväm, men 
vi kan inte endast vänta på utvecklingen utan något måste göras 
för att påskynda den.”144 År 1951 opponerade sig Backlunds mot-
ståndare återigen mot hans kandidatur som svensk huvudkandi-
dat till riksdagsvalet, men denna gång hade deras kritik tystats 
ned hårt. Efter att ”kamraterna i Närpes” hade kritiserat DFFF:s 
beslut att ställa upp Backlund som huvudkandidat i riksdagsvalet 
1951, sammankallade DFFF:s svenska sekreterare för Vasakret-
sens folkdemokratiska organisationer till ett allmänt möte i Vasa 
och Folkets hus där Backlund utsågs till DFFF:s svenska huvud-
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kandidat. Kommunisterna som radikaliserats i depressionstidens 
New York, och som på 1930-talet hade hjälpt Wenman till riksda-
gen, hade nu slutligen åsidosatt honom som huvudrepresentant 
för den svenskösterbottniska vänstern. Backlund satt i riksdagen 
fram till 1954 och åter från 1958 till 1970, då han föll ur riksda-
gen.145 År 1951 ställde Wenman bara upp som utfyllnadskandidat 
på DFFF:s svenska lista med avsikten att samla röster för Back-
lunds inval. Första gången Wenman var totalt frånvarande från 
DFFF:s kandidatlista var i valet till Svenska Finlands folkting i 
januari 1952. DFFF:s Vasadistrikt utelämnade honom från kandi-
datlistan ”då han upprepa[d]e tillfällen påpekat att han inte kom-
mer att ställa upp mera, motiverande med att han är sjuklig o.s.v.” 
Valet gav österbottniska folkdemokrater en möjlighet att ”göra en 
ny bonde känd, för kommande behov”; bonden Ernst Rabb från 
Kvevlax kandiderade istället.146 

Wenman förblev dock aktiv i Närpes kommunalpolitik och 
den österbottniska regionalpolitiken. På kommunalpolitisk nivå 
samarbetade han nära med folkdemokraterna redan 1945. Till 
kommunalvalet i december 1945 gick socialdemokraterna och 
folkdemokraterna tillsammans i Demokratiskt valförbund, som 
fick sju av tjugotre fullmäktigemandat och cirka en tredjedel av 
rösterna.147 Wenman fortsatte som Demokratiska valförbundets 
fullmäktigeledamot ända till 1953 och på nytt 1956–1960. Vid 
sidan av hans kommunala uppdrag var han också engagerad i 
många interkommunala organisationer, såsom Finlands svenska 
lantkommuners förbund och Svenska Österbottens landskapsför-
bund.148 

Wenmans verksamhet med kommunala och regionala förtro-
endeuppdrag under slutet av 1940-talet och 50-talet inföll med 
den kraftigt ökande emigrationen av österbottniska landsbygds-
bor till landskapens kuststäder och Sverige. Flyttrörelsen från 
landsbygden till städerna intensifierades i hela Finland efter andra 
världskriget, men svenskösterbottningarna vägrade flytta till söd-
ra Finland eller till inlandsstäder där finskan blev ett allt mer do-
minerande språk på arbetsmarknaden. Därför emigrerade många 
svenskösterbottningar hellre till Sverige, speciellt i och med infö-
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randet av nordisk passfrihet efter 1952. Under de två decennierna 
mellan 1950 och 1970 emigrerade cirka 60 000 finlandssvenskar 
till Sverige.149 Folkdemokraterna i Österbotten var övertygade om 
att Sverige-emigrationen hade en ofördelaktig inverkan på just 
deras verksamhet och valframgång. En rapport av svenska folk-
demokraternas Vasadistrikt noterade 1951 ”att hela organisatio-
ner emigrerat till Sverige, varför verksamheten på sådana orter 
lamslagits, vilket är till nackdel för den arbetande befolkningen i 
vårt land”.150 En medlem av DFFF:s avdelning i Rangsby i Närpes 
förklarade vid den svenska distriktssektionens möte 1951 att det 
var ”svårt att hålla föreningens verksamhet igång, […] på grund 
av att så många av föreningens medl[emmar] rest till Sverige eller 
sökt sin utkomst på andra platser”.151 Förutom att folkdemokra-
terna förlorade aktivister, gick de också miste om väljare. DFFF:s 
Vasabyrå fick 1954 höra från föreningsaktivister i Kalax i Närpes 
att utav byns 47 Sverigefarare hade hela 38 varit ”säkra folkdemo-
kratiska röster”.152 Att hindra emigrationen var en ”ödesfråga” för 
Närpes folkdemokrater, såsom en kommunalsvalkandidat kon-
staterade 1956.153 

Karl J. Wenman hade lyft fram ”flykten från landsbygden” 
som ett problem redan i slutet av 1930-talet, när allt fler unga 
österbottningar, speciellt kvinnor, sökte sig till Sverige som bland 
annat hembiträden.154 Under efterkrigsåren blev utmaningarna 
stora. Wenman ansåg emellertid att kolonisationsverksamhet 
kunde ”förbättra förhållandena på landsbygden” genom att skapa 
nya småbrukarlägenheter och bostadstomter för arbetarna som 
inte var jordbrukare. ”Landsbygden behöver och kommer att 
behöva annan befolkning än den som har jordbruket som yrke”, 
såsom hantverkare och andra arbetare, och för sådant folk betyd-
de en ”egen bostad med litet jord […] en stor trygghet förutom 
den trivsel ett eget hem skapar”. Det var just det här skapandet 
av social trygghet som borde prioriteras när kolonisationen dis-
kuterades: ”Kolonisationsverksamhet får icke enbart bedömas ur 
ekonomisk synpunkt. Dess stora sociala betydelse för landsbyg-
dens folk kan knappast överskattas.”155 Vid sidan av kolonisering-
en av nya odlingsmarker efterlyste Wenman också en utveckling 
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av jordbruksproduktionen: ”Istället för en ökad spannmålsodling 
bör vi höja våra vallars avkastning och därigenom skaffa oss en 
säkrare utkomst”. Denna prioritetsändring skulle främja Finlands 
position på världsmarknaden, men skulle också binda mer ar-
betskraft till jordbruket.156

Wenman och andra österbottniska folkdemokrater hade stora 
visioner om hur ny befolkning skulle lockas till landsbygden och 
hur landsbygdskommuner skulle kunna förhindra unga lantbors 
utflyttning. Folkdemokraternas valförluster i Österbotten och 
den ökande Sverige-emigrationen uppmanade Vasadistriktets 
DFFF-aktivister att kräva statsfinansiering till Österbottens indu-
strialisering. När DFFF:s Vasadistrikts svenska sektion diskute-
rade frågan om emigration till Sverige och ”på vilket sätt man 
kunde hindra företeelsen” vid ett möte år 1950, föreslog sektions-
medlemmar ”att man skulle grunda storindustrier t.ex. i Kristi-
nestad och Kaskö samt Närpes ty orsaken att folk reser till Sverige 
har ekonomiska orsaker. Om man till exempel byggde [konser-
veringsinrättningar], fryserier, textilfabrik, såg- och träförädlings 
industri samt skeppsbyggerier i dessa trakter skulle lusten att resa 
till Sverige väsentligen minska”.157 I april 1950 ställde DFFF:s riks-
dagsman Gösta Rosenberg till regeringen ett skriftligt spörsmål 
om finlandssvensk emigration till Sverige. För att motarbeta detta 
skadliga fenomen borde regeringen enligt Rosenberg investera i 
svenska Österbottens industrialisering och skapandet av nya od-
lingsmarker genom kolonisering samt uttorkning av havsvikar 
och sanka marker.158

I och med sågverkens långa traditioner i landskapet blev ut-
vecklingen av skogsindustrin en särskilt viktig del av folkdemo-
kraternas industrialiseringsplaner. Redan i Svenska Finlands 
folktingsval 1946 hade Wenman och andra socialdemokrater fö-
reslagit grundandet av en skogsvaktarskola i Österbotten,159 men 
under 1950-talet blev den sydösterbottniska vänsterns visioner 
om utvecklingen av landskapets skogsindustri ännu mer ambi-
tiösa. Våren 1952 föreslog DFFF:s Vasadistrikts svenska sektion 
till partiets riksdagsgrupp att staten borde stöda ”upprättande av 
en cellulosafabrik i Närpes trakten”160 och 1953 framförde DFFF-   
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ledamöterna Mikko Järvinen och Gösta Rosenberg en riksdags-
motion om grundande av en cellulosa- och pappersfabrik i När-
pes kommun. Motionen förnyades 1955 och 1956.161 

I Närpes var Wenman en av förespråkarna för cellulosafabriks-
planen. Han framförde i en intervju i Ny Tid att Närpestrakten 
hade snabbt växande granskogar, en funktionell tillgång till ham-
nen i Kaskö och ett tillräckligt geografiskt avstånd till konkurre-
rande pappersfabriker i Jakobstad och Björneborg. Helt oerfaren 
i fråga om skogsindustrin var lokalbefolkningen inte: bybor ex-
porterade redan massor av oförädlat virke till industriell bearbet-
ning på annat håll. Om en pappersfabrik skulle grundas i Närpes 
eller någon grannkommun, skulle den bringa välstånd i form av 
minskad emigration, ökad befolkningstillväxt och tryggandet av 
jordbrukets framtid. Lokal industriell utveckling skulle garan-
tera att Närpesbönder skulle ”få bättre avsättning för sina pro-
dukter”. För Wenman representerade industrialiseringen av den 
österbottniska landsbygden ett medel för att bevara jordbruks-
näringen, eftersom det skapade nya avsättningsområden för mer 
inkomstbringande former av specialodling. ”Om bara industrin 
växte till sig här, så kunde det gå att vara bonde”, anmärkte han. 
Industrialiseringen skulle skapa arbete för de unga som nu läm-
nade Närpes i skaror. ”Det hela är ju katastrofalt”, beklagade han 
med hänvisning till en ”massflykt från Närpes” till Sverige. Sko-
lorna började få brist på elever, kommunens skatteinkomster ra-
sade och hela byar tömdes på sina unga invånare.162 Vid sidan av 
dessa ekonomiska och sociala motiveringar hade Wenmans in-
dustrialiseringsvisioner en moralisk utgångspunkt som kanhän-
da härstammade från hans egen erfarenhet som emigrant. Även 
om en del bortflyttande bondsöner och bonddöttrar från små-
brukarhemmen var en ”naturnödvändighet”, kunde de utflyttades 
barn i en idealsituation stanna i sina hembygder eller åtminstone 
i sitt hemland. Folk hade enligt Wenman ”moralisk rätt till livs-
uppehälle i eget land”.163

Wenmans ekonomiska, sociala och moraliska tankar delades 
inte bara av folkdemokraterna. Även om SFP på den österbott-
niska landsbygden föredrog småindustrier över stora fabriker 
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påminde partiets synsätt om diversifiering av näringsstrukturen 
som medel mot emigration om vänsterns visioner. Under efter-
krigsdecennierna blev näringsstrukturen i Närpes och på övriga 
Österbottens landsbygd mer diversifierad än i många andra de-
lar av landet. År 1950 hade ännu tre fjärdedelar av Närpesborna 
arbetat inom jordbruket, men 1975 hade andelen sjunkit till 45 
procent.164 Nya småindustriella företag grundades, såsom Närpes 
Träullsfabrik (1951) och Närpes Trä och Metall (1951), medan 
många äldre företag expanderade (Strandberg 1974). På 1970-  
talet kunde Närpesborna också sysselsätta sig som pappersarbe-
tare. Även om Närpes inte fick den cellulosafabrik som Wenman 
drömde om, främjade folkdemokraternas kampanj förmodligen 
den process som 1977 ledde till grundandet av Metsä-Botnias 
cellulosafabrik i grannkommunen Kaskö.165 

Wenmans uppfattning om emigrationens skador hade tro-
ligtvis sitt ursprung i hans erfarenheter av att ha tvingats fly från 
Finland 1916. Rätten att stanna på hemorten kunde vara en lika 
viktig frihet som rätten att lämna. I hans personliga liv försökte 
han förstå betydelsen av båda friheterna. Våren 1950 bad Wen-
mans politiska kamrat Ragni Karlsson honom om hjälp med re-
kryteringen av en ung tjänarinna från Österbotten för sin väns 
hushåll i Stockholm. Wenman föreslog att hans artonåriga dotter 
skulle få jobbet. Han var inte entusiastisk över hennes villighet 
att emigrera, men samtidigt ville han inte hindra henne från att 
vidga sin horisont: ”hon önskar slippa ut i världen och jag vill icke 
neka henne detta”.166

Sammanfattning 

Karl J. Wenman dog i september 1964 vid en ålder av 69 år, som 
”ett offer för den nya folksjukdomen cancer” – kanske en efter-
verkning av Wenmans tid som gruvarbetare i Butte.167 Minnes-
teckningar i finlandssvenska tidningar visade på uppskattningen 
av Wenman över partigränserna. Socialdemokraternas Svenska 
Demokraten anförde att socialdemokraternas kamratskap med 
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Wenman ”innerst inne” hade bestått efter hans avsked, medan 
borgerliga Kaskö Tidning påpekade att Wenman ”var känd som 
en ärlig och rättfram människa”, vars åsikter hade respekterats ”i 
skilda läger”.168 Griftetal vid hans begravning gavs av fredsrörel-
seprosten, SFP-politikern Edvin Stenwall, medan representanter 
från Närpes kommun, Svenska Österbottniska landskapsförbun-
det, Andelsaffären Ådalen, Närpes demokratiska förening, sy-
dösterbottniska socialdemokraterna, Närpes fredsvänners och 
Vasanejdens fredsförening hyllade Wenman med minnestal. ”Ett 
ovanligt stort antal inbetalningar hade gjorts till olika hyllnings-
fonder”, rapporterade en lokaltidning.169 

I sin minnesteckning av Wenman noterade Georg Backlund 
att det, vid sidan av Wenmans ”rättskänsla”, var erfarenheterna 
av första världskrigets USA som hade gjort honom till en livslång 
fredsvän och socialist.170 Denna artikel har tagit fasta på Back-
lunds anmärkning att det var just Wenmans emigranterfarenhet 
som präglade hans politiska liv långt efter hans hemkomst till 
Närpes 1920. Wenmans erfarenhet av flykten från både ryska och 
nordamerikanska militärmyndigheter under första världskriget 
påverkade säkert hans inställning gentemot andra människor på 
flykt, såsom hans engagemang för judiska flyktingar under andra 
världskriget påvisade. Men inflytandet från emigrationserfaren-
heterna på hans tänkande och verksamhet var också komplicerat. 
Hans erfarenhet som emigrant skapade också en uppskattning 
för social trygghet. Även om han kunde värdera människans rätt 
att röra på sig, ansåg han att denna rätt hade värde enbart om 
man också hade frihet att stanna i sina hemtrakter. 
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Den 5 oktober 1961 dog den finlandssvenska kommunisten och 
tidningsmannen Allan Asplund strax efter att ha färdigställt det 
senaste numret av Folktidningen Ny Tid. Han hade arbetat som 
redaktör på de finlandssvenska folkdemokraternas tidning sedan 
den grundades under namnet Folktidningen i december 1944. 
Asplunds tidningsbana hade börjat redan under andra hälften 
av 1920-talet. Åren 1927–30 verkade Asplund som chefredaktör 
för Nya Folkbladet, de finlandssvenska vänstersocialisternas och 
kommunisternas tidning som utgavs i Vasa. 

Asplund, som var hemma från Hangö, var under merparten 
av sitt liv en viktig kugge i den kommunistiska klasskampen på 
svenska i Finland. Det finns dock inga biografiska studier över 
Asplund eller historiska undersökningar där han figurerar annat 
än i förbigående som en finländsk kommunist bland andra. Hans 
roll som kommunistisk publicist i Vasa berörs bland annat i his-
torikern Tauno Saarelas standardverk om den finländska kom-
munismens historia under 1920-talet, Suomalainen kommunismi 
ja vallankumous 1923–1930.  

Syftet med denna artikel är att utgående från Allan Asplunds 
politiska engagemang presentera en första personhistoria över 
hans levda klasskamp. Artikeln tar avstamp i den biografiska me-
toden för att granska Asplunds liv och erfarenheter. Historikern 
Christina Florin betonar att man kan betrakta en människa som 
en mötesplats för olika processer: sociala, politiska, kulturella och 
historiska. Genom att studera en person under olika tider, i olika 
sociala rum, på olika platser och i samband med olika processer 
kan man se hur dessa format henne. Biografiska studier ger också 
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tillfällen att reflektera kring exempelvis klass, kön, och etnicitet 
samt mentalitet och känslor både som psykologiska och sociala 
fenomen i det förflutna.1 Hakosalo et al. framhåller att en männ-
iska varken behöver vara ryktbar eller representera något slags 
idealtyp i sin samtid för att vara historiskt intressant. Genom att 
granska dem som bryter sociala mönster och tillhör en minoritet, 
i det här fallet en finlandssvensk kommunist, kan man visa på 
möjligheter och begränsningar till tanke och handling hos indi-
vider under vissa tider och förhållanden.2  

Allan Asplunds levnadsbana utgör ett belysande exempel på 
ett finlandssvenskt kommunistiskt liv från inbördeskrigets trau-
ma fram till kommunisternas emancipation hösten 1944 och 
deras därpå följande etablering i finländskt samhällsliv under 
efterkrigsåren. Asplunds livshistoria ger oss en inblick i finlands-
svenska vänstersocialistiska och kommunistiska miljöer och 
sammanhang, ett stycke finlandssvensk historia som helt saknas 
i bland annat historikern Henrik Meinanders samhällshistoriska 
syntesverk Nationalstaten: Finlands svenskhet 1922–2015.3 Samti-
digt blottlägger Asplunds levnadsbana erfarenheternas betydelse 
för den personliga övertygelsen och det pris en proletärpojke från 
Hangö fick betala för sin politiska aktivism i det vita Finland.  

Artikelns tyngdpunkt ligger på Asplunds internering i finländ-
ska läger för politiska fångar under fortsättningskriget 1941–44. 
Anledningen till detta är att Asplund utförligt gestaltat sin fång-
enskap i skrift kort efter kriget samt att kvalen i lägren utgör 
kulmen för vad han fick utstå som kommunist. I Upplevelser i 
finska koncentrationsläger skildrar Asplund sina erfarenheter från 
det att han häktades i Vasa den 17 juni 1941 fram till hans hem-
komst till Hangö i början av november 1944. Det är alltså fråga 
om en biografiskt central källa och ett värdefullt vittnesmål om 
den krigförande finska statens behandling av medborgare som 
kategoriserades som inre fiender. Boken utgavs ursprungligen i 
Sverige år 1949 utifrån en följetong i 20 delar som publicerades 
i Folktidning mellan den 18 juli 1945 och den 31 januari 1946. 
Den svenska originalutgåvan återutgavs i Finland år 2012 och det 
är denna upplaga som används i artikeln.4 Asplund nedtecknade 
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alltså sina hågkomster en kort tid efter sin frigivning. Upplevelser 
i finska koncentrationsläger var det första verket av sitt slag som 
författats av en finländsk kommunist, men det utkom på finska 
först år 2011 i översättning av Asplunds sonson Bubi Asplund.5 

Asplunds vittnesmål från finländska fångläger i Karelen har 
tidigare använts i historikern Jussi Nuortevas Vangit – Vankilat 
– Sota – Suomen vankeinhoitolaitos toisen maailmansodan aika-
na samt i en artikel om finländska politiska fångar under andra 
världskriget av sociologen Sari Näre.6 Bägge verk utgör viktig tidi-
gare forskning för föreliggande artikel. Nuorteva behandlar dock 
inte förhållandena i fånglägren för de finländska kommunisterna 
desto närmare eftersom lägren upprätthölls av försvarsmakten, 
inte fångvårdsmyndigheterna.7 Näres framställning är främst ba-
serad på kommunisten Nestori Parkkaris bok Suomalaisessa kes-
kitysleirissä vv. 1940–1944 från år 1955, den första publicerade 
finskspråkiga minnesberättelsen från fånglägren. 

Utöver Upplevelser i finska koncentrationsläger består materi-
alet av en rik blandning av olika källor, vilka sammantaget möj-
liggör såväl en överblick över Allan Asplunds liv som fördjup-
ningar i hans erfarenheter och bevekelsegrunder. Tidnings- och 
tidskriftsartiklar av och om Allan Asplund är ett grundläggande 
källmaterial. En annan viktig källa är Finlands kommunistiska 
partis kadersektions material om Asplund. Därtill utnyttjas del-
vis också Detektiva centralpolisens/Statspolisens personakt över 
Asplund. Både ämnets och källornas karaktär har gett upphov till 
en del etiska överväganden. Valet att även använda såväl min-
nesmaterial som uppgifter som samlats in i övervaknings- och 
kontrollsyfte hänger samman med målet att genom ett brett käll-
material undersöka Asplunds liv så mångsidigt och flerstämmigt 
som möjligt. Historikern Kirsi Vainio-Korhonen har påpekat att 
detta angreppssätt hjälper dagens läsare att förstå människor i det 
förflutna i sina specifika kontexter samt deras handlingsmöjlig-
heter.8 Artikelns upplägg är kronologiskt. Underkapitlen följer de 
politiska och personliga vändpunkterna i Asplunds liv, börjandes 
med det finländska inbördeskriget år 1918, vars händelseförlopp 
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och efterräkning kom att få en avgörande inverkan på arbetarfa-
miljen Asplund i Hangö. 

Hangö 1918 

Allan Rafael Asplund föddes den 19 mars 1906 i ett arbetarhem i 
Bromarv socken (sedermera Hangö landskommun). Allans mor 
Aina Asplund blev änka med sex minderåriga barn år 1909 då 
hennes man Gustav Adolf Asplund dog av tuberkulos efter en 
långvarig sjukdom. Aina, som var uppväxt i ett fattigt fiskarhem, 
blev tvungen att göra långa arbetsdagar som tvätterska för att för-
sörja sin familj.9 

När inbördeskriget bröt ut i slutet av januari 1918 ställde sig 
Allan Asplunds två äldre bröder Arvo och Gustav Asplund i de 
röda leden. Detsamma gjorde deras morbror Albert Bergman.10 
Den 29 januari 1918 tog röda makten i Hangö. I drygt två må-
nader var Allans hemstad Hangö en del av det kortvariga röda 
Finland som leddes av Finlands Folkkommissariat, de rödas re-
volutionsregering i Helsingfors. 

Den tyska Östersjödivisionens landstigning i Hangö den 3 
april 1918 var en väsentlig händelse i både inbördeskriget och i 
den tolvårige Allans liv. Rödgardisterna övergav staden utan strid 
och de tyska soldaterna välkomnades som befriare av Hangös 
borgerliga befolkning. För familjen Asplund tedde sig den tyska 
ankomsten diametralt annorlunda. Tyskarna plundrade famil-
jen Asplunds potatiskällare och stal Aina Asplunds sista tvålbi-
tar. Aina beskrev senare tyskarnas invasion som ”en fasans och 
nödens tid”. Aina blev dessutom tvungen att inkvartera en tysk 
officer och dennes betjänt i sin stuga. Aina mindes senare att de 
två tyskarna ständigt åt kex och godsaker utan att bjuda familjen 
Asplund på en endaste smula.11 I sin minneskrönika över Allan 
Asplund menade hans långvarige parti- och arbetskamrat Mikael 
Romberg att tyskarnas landstigning i Allans hemstad ”blev en av 
hans bittraste livserfarenheter.”12 
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Följderna av den tyska invasionen av Finland i april 1918, till 
förmån för den vita sidan, var onekligen förödande för familjen 
Asplund. Förutom att familjen förlorade förnödenheter till tys-
karna och var tvungen att inhysa fienden i sitt hem, fick den bud 
om att Arvo och Gustav internerats i den segrande vita sidans 
fångläger för de röda. Omkring 13 500 personer dog i lägren.13 
Förhållandena i lägren var ofta förfärliga. Historikern Sture Lind-
holm har exempelvis kallat fånglägret i Dragsvik i Ekenäs för 
”fånglägerhelvetet”.14 Cirka 3 000 röda fångar dog i Dragsvikläg-
ret, främst av svält och sjukdom. De döda begravdes i Finlands 
största massgrav på den närliggande åsen.15 Aina Asplund be-
rättade senare att hon försökte bistå sina internerade söner med 
matpaket, men att det var ett vanskligt företag eftersom vakterna 
vanligtvis stal paketen och ”betedde sig som vilddjur om man 
försökte komma i personlig kontakt med fångarna.”16 

Arvo och Gustav Asplund överlevde lägerfångenskapen och 
återvände till Hangö. Enligt Aina Asplund var de så utsvultna att 
de inte kunde arbeta på flera månader. Gustav kom dessutom, en-
ligt Aina, hem med en sjukdom som senare tog hans liv.17 Gustav 
Asplund dog i början av år 1927. Han hyllades som en klasskäm-
pe på begravningen i Hangö.18 Allans morbror Albert Bergman 
kom aldrig hem till Täktom i Hangö landskommun – han dog 
den 17 juli 1918 i fånglägret på Sveaborg, 42 år gammal.19 Histo-
rikern Pertti Haapala har betonat att kriget år 1918 benämndes 
och uppfattades som ett klasskrig av den röda sidan, en samtida 
erfarenhet som har stor betydelse för att förstå Asplundarna år 
1918 och senare. Haapala har också poängterat att även de vita 
betraktade kriget som ett klasskrig, vilket är värt att ha i åtanke 
när vi senare i artikeln får ta del av Lapporörelsens terror, stats-
maktens förtryck av kommunismen samt hur Allan Asplund och 
hans kamrater behandlades när de under andra världskriget var i 
tidigare vita soldaters våld.20

Efter inbördeskriget kom den besegrade röda sidan att odla en 
bild av borgarna som landsförrädiska tysklakejer, vilka utan skru-
pler stödde sig på en reaktionär utländsk makt för slå ned arbe-
tarnas rättmätiga resning.21 Denna historiesyn på revolutionens 
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misslyckande förstärktes förstås ytterligare efter vapenbrödraska-
pet mellan Nazityskland och Finland åren 1941–44, vilket i sin 
tur var ett av skälen till att Allan Asplund kom att interneras i det 
av Finland ockuperade Östkarelen (Fjärrkarelen) och utstå brutal 
fångenskap från sommaren 1941 till senhösten 1944.   

 
Vägen till Vasa

     
Efter att ha genomlevt inbördeskriget och genomgått folkskolan 
arbetade den unga tonåringen Allan Asplund som tidningsutde-
lare i tre år. Samtidigt splittrades arbetarrörelsen i Finland i so-
cialdemokrati och vad Saarela kallar finländsk kommunism.22 Tre 
av den då 14-årige Allans syskon fanns bland dem som önskade 
sina vänner och kamrater ett gott nytt år i den finlandssvenska 
yttervänsterns tidning Folkbladet den 20 december 1921.23 Vid 

Tyska trupper landstiger i Hangö den 3 april 1918. Källa: Museiverkets 
Historiska bildsamlingar. Foto: Hoffmann, Wolff & Fred Zimmler. 
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samma tid anslöt sig Hangö Socialdemokratiska Ungdomsklubb, 
i likhet med stora delar av socialdemokratiska ungdomsrörelsen, 
till den kommunistiska ungdomsinternationalen och bröt där-
med med Finlands Svenska Arbetarförbund (FSA) och SDP.24 
Allan blev medlem i ungdomsklubben år 1922. I Folkbladets förs-
ta maj-nummer från samma år hörde Allan till dem som från 
Hangö och Täktom hälsade under rubriken ”Kamrater! Enighet 
och handling och uppträdande är arbetarklassens räddning och 
revolutionens seger”.25 År 1922 utträdde även Hangö Svenska Ar-
betarförening ur SDP. Den radikala klasskampen på svenska åte-
rupptogs på Hangö udd.26  

Som sjuttonårig blev Allan fabriksarbetare vid Hangö lådfabrik, 
där han spikade lådor och slipade bett. År 1924 fyllde han ader-
ton och anslöt sig till den träarbetarfackavdelning som bildades 
vid lådfabriken samma år. Hösten 1925 flyttade Allan till Åbo där 
han började arbeta på Åbo Snickeri & Lådfabrik, ett svenskägt 
företag som låg intill järnvägsstationen Åbo Östra (idag Kuppis 
station). I mars 1926 inledde Allan sin värnplikt, men insjuknade 
i tuberkulos och hann endast avtjäna drygt tre månader innan 
han befriades från aktiv tjänst. Efter att ha återhämtat sig i Hangö 
under sommaren och hösten flyttade han mot slutet av år 1926 
tillbaka till Åbo, där han igen började arbeta på Åbo Snickeri & 
Lådfabrik. På fabriken arbetade han tillsammans med sin bror 
Arvo Asplund. Han anslöt sig till Åbo Svenska Arbetarförening, 
som var socialdemokratisk. Samtidigt började han skriva för Nya 
Folkbladet som tidningens Åbo-korrespondent.27     

Under pseudonymen ”Bläckfisk” polemiserade Allan Asplund 
bland annat mot Svenska folkpartiet, ”svenska roffarpartiet”, men 
framförallt angrep han de finlandssvenska socialdemokraterna 
i Åbo och Arbetarbladet, eller ”Motarbetarbladet” som han och 
Nya Folkbladet kallade FSA:s tidning.28 Åbo Svenska Arbetarför-
ening var enligt Asplund inte en ”egentlig arbetarförening” efter-
som flertalet av medlemmarna inte var arbetare. Detta framkom 
bland annat när en av de ”socialdemokratiska herrarna” i fören-
ingen var för ”fin” för att vattna blommorna på ”kamratgraven 
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från år 1918”.29 I sina utfall mot huvudkonkurrenten Arbetarbla-
det kunde Asplund vara hätsk:

En känsla av avsky och vämjelse erfar de klassmedvetna arbetarna 
vid läsandet av det noskeitiska [efter Gustav Noske, den social-
demokratiska försvarsministern som slog ner spartakistupproret 
i Tyskland], i arbetarkretsar allmänt kallade Motarbetarbladet. 
Nämnda socialdemokratiska tidningsblaska har nu sjunkit så 
djupt i det borgerliga samhällets dypöl, att ingen återvändo nu-
mera kan komma i fråga.30

Asplunds skriverier från Åbo gjorde intryck på Jakob August 
(J. Aug.) Isaksson, Nya Folkbladets chefredaktör i Vasa och riks-
dagsman för Socialistiska arbetar- och småbrukarförbundet, en 
offentlig gren av den finländska kommunismen. Isaksson var till 
yrket typograf och inom arbetarrörelsen verkade han främst som 
publicist.31 Han var en av grundarna till den socialdemokratis-
ka tidningen Österbottens Folkblad (1908–14, 1917–18) och den 
drivande kraften bakom tidningarna Folkbladet (1918–23) och 
Nya Folkbladet, som han grundade i november 1926. Från och 
med år 1927 utkom Nya Folkbladet en gång i veckan, på freda-
gar. Enligt Asplund ”kallades” han till Vasa hösten 1927 för att bli 
redaktör vid Nya Folkbladet under Isakssons handledning. Som 
riksdagsman var Isaksson ofta i Helsingfors och meningen var att 
Asplund skulle lätta på hans arbetsbörda.32 Isaksson dog den 11 
juli 1929, ”den svenska arbetarrörelsens förnämsta kraft skattad 
åt förgängelsen” skrev Asplund i sin dödsruna över sin mentor.33  

I Nya Folkbladet den 14 oktober 1927 anges den blott 21-årige 
Allan Asplund för första gången som tidningens huvudredaktör. 
Den unga och publicistiskt begåvade arbetaren från Hangö blev 
på kort tid en viktig aktör inom den finländska kommunismen, i 
synnerhet för klasskampen på svenska. Följande år blev Asplund 
medlem i Finlands kommunistiska parti (FKP), som opererade 
illegalt i Finland och vars ledarskap befann sig i Sovjetunionen.34 
Asplund förblev huvudredaktör för Nya Folkbladet fram till tid-
ningens sista nummer, och kommunist livet ut.
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Det röda Vasa

De vitas krigshuvudstad Vasa var de vänstersocialistiska/kom-
munistiska finlandssvenskarnas starkaste fäste under 1920-talet. 
Enligt Saarela var det vanligare att arbetarrörelsen efter inbör-
deskriget gick åt vänster i städer och regioner som kontrollerats 
av de vita under kriget. Detta beror sannolikt på att socialister i 
det vita Finland undgick att drabbas av inbördeskriget och dess 
blodiga efterspel i lika hög grad som sina kamrater i det röda Fin-
land.35 De stora sammandrabbningar och omfattande utrensnin-
gar som utspelade sig på många andra orter uteblev i Vasa, där 
de vita snabbt tog kontroll över staden då inbördeskriget bröt ut. 
Arbetarrörelsen i Vasa var alltså så gott som intakt efter kriget. 
Samtidigt rörde den sig snabbt mot vänster. Vid slutet av år 1919 
beslöt exempelvis Oy Kirjapaino Ab, som utgav Työläinen i Vasa, 

Arbetartidningsredaktörer i Vasa år 1929. Från vänster: Lauri Hulk-
konen ja Arvi Laakso (bägge Työväen Lehti), Juho Kemppinen (Työn 
Ääni) och Allan Asplund (Nya Folkbladet). De tre tidningarna tryck-
tes i Vasa fram till Lapporörelsens förstörelse av tidningarnas tryckeri.  
Källa: Arbetarmuseum Werstas.
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att tidningen måste stödja den radikala klasskampen.36 I början 
av 1920-talet bröt Vasa Svenska Arbetarförening och Folkbladet 
med FSA och SDP och anslöt sig till Finlands socialistiska arbe-
tarparti.37  

När Allan Asplund anlände till Vasa trädde han in i ett politiskt 
radikalt och levande finlandssvenskt föreningsliv som kretsade 
kring Folkets hus och Nya Folkbladet. Asplund deltog aktivt i den 
livliga svenskspråkiga vänsterradikala verksamheten i Vasa. För-
utom det politiska och fackliga arbetet ägnade han sig åt idrott 
i Arbetarnas Idrottsklubb, bildning i arbetarnas studieklubb, 
körsång i arbetarnas sånggrupp samt teater i Folkets hus.38 På 
Folkets hus träffade Asplund Vasaflickan Gerda Björses. Björses 
jobbade på Folkets hus och deltog även i föreningsverksamheten 
i huset. Hon mindes senare hur viktig lokalen var som samlings-
plats: ”Man var alla helger på Folkets hus, där försiggick alltid 
någonting. Och där var alla kamrater och vänner.”39 

Den 20 mars 1929 föddes Gerdas och Allans son Stig Asplund, 
som sedermera skulle följa sin fars fotspår som folkdemokratisk 
redaktör.40 Den 16 maj 1930 publicerade Allan ett ”Tillkännagiv-
ande” i Nya Folkbladet undertecknat av honom själv och Gerda 
Björses. Denna deklaration visar på sammanflätningen av kärlek 
och kommunism, det personliga och politiska, i hans och hennes 
liv:

Enär vi beslutat att sammanbo, men icke godkänna vare sig 
kyrklig eller borgerlig giftaskommers, upprätta vi vår samlevnad 
på den ömsesidigt frivilliga överenskommelsens och kamratska-
pets säkra grund.41    

Gerda och Allan ingick ett så kallat kamratäktenskap, eller 
Sovjetäktenskap som det också kallades i finska kommunistkret-
sar vid den här tiden eftersom samlevnadsformen följde den nya 
normen i Sovjetunionen. Det sena 1920-talets kommunistiska 
äktenskapsideal var ett partnerskap mellan två likvärdiga parter 
baserat på ömsesidig tillgivenhet och gemensamma ideal.42 I ett 
separat stycke under utlysningen meddelade Gerda att hennes ef-
ternamn hädanefter var Asplund. Tydligen var efternamnsfrågan 
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mindre viktig för att signalera kamratlig jämlikhet, eller så var 
det i enlighet med den konventionella äktenskapsnormen ändå 
viktigt att markera tillhörighet genom ett efternamnsbyte. 

Politiskt gick våren 1930 i den antikommunistiska och fascis-
toida Lapporörelsens tecken. Rörelsen, som bildats vintern 1929, 
trappade steg för steg upp sina utomparlamentariska aktioner. 
Natten till den 28 mars 1930 slog den till mot tryckeriet Kirjapai-
no i Vasa där Työväen Lehti, Työn Ääni (Työläinens efterföljare) 
och Nya Folkbladet trycktes. I Nya Folkbladet, som sattes för hand 
i Vasa efter förstörelsen av tryckeriet, sparade Asplund inte på 
krutet i sin fördömelse av vandalismen: ”Ifall regeringen inte ens 
nu ingriper mot banditerna blir förefintligheten av den fascistiska 
diktaturen här i landet även officiellt bekräftad.”43 Den så kall-
lade Lapposommaren, det vill säga Lapporörelsens omfattande 
politiska terrorism sommarmånaderna 1930, stod för dörren. För 
Allan och Gerda Asplund, liksom för hela den finländska kom-
munismen, innebar det en våldsam vändpunkt.  

Terror och förtryck   

Den 4 juni 1930 behandlades tryckeridemoleringsmålet i råd-
husrätten i Vasa. Lapporörelsen slöt upp bakom de svarande med 
cirka 2 000 män, som anlände till Vasa från Sydösterbotten i en 
kortege på 200 bilar prydda med Finlands flagga. Medan rätte-
gången pågick samlades Lappomännen framför rådhuset. På 
platsen befann sig även Allan och Gerda Asplund. Nya Folkbla-
dets förläggare Ab Ny Tid, som tillsammans med Kirjapaino och 
Työn Äänis förläggare företräddes av den kända socialisten och 
advokaten Asser Salo, krävde skadestånd. Allan hördes av rätten 
angående summan.44 Därefter avlägsnade sig Allan och inväntan-
de rättens utslag utanför rådhuset tillsammans med Gerda.  

Cirka kl. 18, då rätten var i färd med att ge sitt utslag, rådde 
det enligt Nya Folkbladet total ”anarki” kring rådhuset. Lappo-
männen upptäckte Allan Asplund och han blev ”antastad och 
knuffad av berusade fascisthuliganer” utan att polismästaren och 
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några konstaplar, som befann sig i närheten, blandade sig i. När 
Lappomännen blev alltmer våldsamma bad Allan två konstaplar 
om hjälp, men dessa ”förklarade bestämt att saken icke rör dem 
och vägrade att ingripa”. Efter detta gröna ljus från polisen anföll 
Lappomännen Allan: 

Han slogs omkull på gatan och misshandlades mycket svårt. Skur-
karna vrålade högljutt att han kommer att dödas. ”Hälsa till hel-
vetet åt Lenin att det kommer ännu fler djävlar efter!” [---] Då 
tillskyndade människor gjorde försök att befria kamrat Asplund 
när man höll på att dra honom in i en portgång där en fascist stod 
färdig att fullborda mordet med en lång kniv i handen, sökte en 
fascist strypa A. men misslyckades genom att en tapper arbetar-
tös, Svea Vinsten, bet banditen så hårt i armen att blod sprang 
fram och han släppte taget. Nästan medvetslös och starkt blödan-
de blev kamrat A. slutligen befriad ur mördarnas klor.45

Även Gerda Asplund råkade illa ut. Enligt Nya Folkbladet slog 
och sparkade Lappomännen henne under ett kidnappningsför-
sök. De hotade också att dränka henne om hon inte följde med 
och sade att hon skulle bli förenad med sin man i döden. Lappo-
männen rånade även Gerda på hennes handväska. Hon undsattes 
och kom undan.46 Työväenjärjestöjen Tiedonantaja, Socialistiska 
arbetar- och småbrukarförbundets tidning i Helsingfors, berätta-
de dagen efter upploppet att Allan Asplund fått en livsfarlig inre 
blödning, att hans huvud var uppsvullet och att hans ansikte såg 
gräsligt ut.47 Lappomännen misshandlade ett tiotal personer un-
der kravallen i Vasa, huvudsakligen socialister men även borga-
re som försökte förhindra våldshandlingarna. Polisen var passiv. 
Asser Salo kidnappades under hot om att bli skjuten och ”skjut-
sades”, som det hette enligt förövarna, till Lappo. Salo befriades 
senare i Viitasaari.48 Allan Asplund överlevde, men männen som 
misshandlat honom greps aldrig för dådet. Två veckor efter kra-
vallen anhölls Allan av Detektiva Centralpolisen (DC) som en del 
av statens undertryckning av kommunism under påtryckning av 
Lapporörelsen.     
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Under sommaren 1930 började flera av de så kallade kommu-
nistlagar som Lapporörelsen krävt verkställas, trots att de inte 
godkänts av republikens riksdag. Det sista numret av Nya Folk-
bladet utkom fredagen den 13 juni 1930. Tidningen fördömde 
den ”fascistiska terrorn” och regeringen Kallio som ”dansar efter 
fascisternas våldsmelodi”. Nya Folkbladet slog även larm för att 
”de äktfinska fascisterna” hade inlett ”den slutliga och avgöran-
de fascistiska uppmarschen för den äktfinska fascistdiktaturens 
stadfästande”. Samtidigt påminde redaktionen, i enlighet med 
Kominterns och FKP:s rådande anti-socialdemokratiska ”klass 
mot klass”-strategi, läsarna om att ”socialfascisterna” i SDP i 
praktiken var ”fascisternas” medlöpare. Att stöda socialdemokra-
terna var detsamma som att hjälpa ”de äktfinska fascisterna till 
att fullständigt upprätta sin mördarregim.” Asplund meddelade 
också att ”ochranorna” (DC:s män, från namnet ”ochrana”, Tsa-
rens hemliga polis) gjort en husrannsakan på Nya Folkbladets re-
daktion torsdagen den 12 juni 1930, utan att hitta något olagligt.  

Den 14 juni förbjöd regeringen all kommunistisk press, trots 
att förbudet var lagvidrigt. President Lauri Kristian Relander be-
fullmäktigade landshövdingarna att tillämpa förbudet och där-
med var Nya Folkbladets antifascistiska kamp all. Den 24-årige 
Allan Asplund häktades den 18 juni i Vasa och förhördes i 27 
dygn av DC. Han anklagades för högförräderi. Därefter flyttades 
han till Vasa länsfängelse för att invänta rättegång.49 

Den 7 juli 1930 marscherade Lapporörelsen till Helsingfors för 
att demonstrera sin styrka och togs välvilligt emot av statsled-
ningen. Rörelsen var framgångsrik – de finländska kommunister-
na berövades all möjlighet till legala aktiviteter och tvingades till 
fullo att ty sig till underjordisk verksamhet. Den 15 juli stängdes 
Folkets hus i Vasa av polisen. De röda flaggorna slets ner och por-
trätt av Lenin och andra kommunistiska ikoner förstördes. Däref-
ter sändes ett segerrusigt telegram till Lappoledaren Kosola. Hu-
set såldes senare till skyddskåren på auktion.50 En sista skändning 
av samlingspunkten för de finlandssvenska vänstersocialisternas 
och kommunisternas kollektiva liv.   
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Allan Asplund försattes på fri fot i oktober 1930 i väntan på 
domstolens utslag, men hans och Gerdas röda värld i Vasa låg 
i spillror. Allan var en åtalad och arbetslös finlandssvensk kom-
munistisk tidningsman i Lapporörelsens Finland. Allan och Ger-
da Asplunds handlingsmöjligheter var minst sagt begränsade. 
Familjen flyttade, eller flydde, till Hangö. Allan blev frikänd av 
Vasa hovrätt i december 1930, men DC tryckte på och domen 
överklagades.51    

Den 25 februari 1931 dömdes Allan Asplund till ett år och 
tre månaders tukthus av Högsta domstolen för förberedelse till 
högförräderi. Som straffpåföljd förlorade Allan även sitt med-
borgerliga förtroende i tre år, vilket innebar att han miste en rad 
medborgerliga rättigheter. Enligt Arbetarbladet häktades han 
i Hangö.52 Den endast 25-årige klasskampsveteranen fördes till 
tvångsarbetsinrättningen i Dragsvik i Ekenäs, som etablerats ef-
ter att fånglägret för de röda formellt hade stängts i september 
1918.53 Historien upprepade sig för familjen Asplund,  men trots 
klasskampens alla plågor slocknade inte den revolutionära glö-
den. Allan Asplunds väg utstakades i Hangö år 1918 och cemen-
terades i Vasa, på liv och död. 

Kampen återupptas  

Under mellankrigstiden fungerade tvångsarbetsinrättningen i 
Ekenäs främst som ett fängelse för politiska fångar, det vill säga 
kommunister. För många kommunister kom tvångsarbetsinrätt-
ningen att utgöra en allmänbildande studieplats och en slags sko-
la i kommunism. Tvångsarbetsinrättningen kom därför att kallas 
”Ekenäs universitet”. Detta kommunistiska ”universitet” i utkan-
ten av Ekenäs stad fungerade som en knutpunkt för rörelsen och i 
motsats till myndigheternas målsättning förstärktes oftast fångar-
nas ideologiska övertygelse under fängelsetiden. Fångenskapen 
ansågs även vara en merit inom rörelsen.54 Allan Asplund delade 
alltså även denna centrala kommunistiska, och bland partikam-
raterna ”meriterande”, erfarenhet.  
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Allan Asplund frigavs den 3 juli 1932. Lapporörelsen hade im-
ploderat i Mäntsälä fyra månader tidigare, men undertryckan-
det av kommunismen från statsmaktens sida var detsamma som 
tidigare. Allan återvände hem till Hangö. Han försörjde sig och 
sin familj som fiskare och timmerman.55 Tydligen avhöll han sig 
från öppen aktivism under de år han var berövad sitt medborger-
liga förtroende. I sin biografiska redogörelse för FKP skriver han 
kortfattat att han deltog i partiets ”illegala verksamhet” under sin 
tid i Hangö. År 1936 legaliserade Allan och Gerda sitt kamratäk-
tenskap genom att ingå ett civiläktenskap. Samma år blev Allan 
åter fackligt aktiv genom att bli medlem av transportarbetarnas 
fackavdelning i Hangö.56 Följande år gjorde han även comeback 
som tidningsman. Den aktiva klasskampen tog vid igen.  

I slutet av december 1936 grundades en ny finlandssvensk ar-
betartidning i Vasa med den återvändande Amerika-emigranten 
och kommunisten Georg Backlund som chefredaktör: Folkviljan. 
Tidningen var nominellt socialdemokratisk men understöddes i 
hemlighet av FKP.57 Det dröjde inte länge innan Allan blev en 
regelbunden skribent för Folkviljan. Den 17 april 1937 ingick för 
första gången en kolumn med rubriken ”Från Hangö horisont” 
i tidningen. Kolumnen behandlade huvudsakligen det fackli-
ga arbetet i Hangö och avslutades med en hälsning till alla nya 
prenumeranter i staden. Kolumnen var undertecknad ”Utpost”. 
Enligt kommunisten Fjalar Björkqvists förarbete till en historik 
om Folkviljan var ”Utpost” Allan Asplunds signatur i tidningen.58 
Signaturen var sannolikt Asplunds hommage till sin mentor J. 
Aug. Isaksson, som av allt döma stod bakom signaturen ”Utpos-
ten” i Nya Folkbladet.59  

Asplund skrev regelbundet betraktelser från sin horisont i 
Hangö fram till att Folkviljan lades ner sommaren 1939. Bland 
tidningens läsare torde det utan vidare ha varit klart vem som 
stod bakom signaturen ”Utpost” i Finlands sydligaste stad. I bör-
jan av år 1938 noterade också Statspolisen (DC:s nya namn från 
och med år 1937) att Asplund igen var aktiv som tidningsskri-
bent.60  
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I början av april 1938 bildade en rad fackavdelningar i Hangö 
ett gemensamt centralorgan, Hangö fackliga platsorganisation, 
på ett möte på Folkets hus. Allan Asplund verkar ha varit ett ak-
tat namn bland de fackliga representanterna eftersom han enhäl-
ligt valdes till den nya platsorganisationens ordförande.61 Hösten 
1938 deltog Allan i FFC:s första svenskspråkiga internatkurs, som 
hölls i Lepopirtti i Sjundeå. Arbetarbladet intervjuade deltagarna 
och Allan ansåg att kursen var av stor betydelse för utvecklingen 
av fackföreningsrörelsen på svenskt håll.62 

Söndagen den 13 november 1938 höll Allan Asplund öppnings-
talet på en större tvåspråkig facklig fest i Folkets hus i Hangö. 
Han uppmanade alla arbetare i Hangö till facklig organisering. På 
samma fest uppträdde även den kända socialdemokratiska riks-
dagsmannen K. H. Wiik63, vars påminnelser om borgarnas falska 
liberalism, vikten av massorganisationer och klassiska Marx- och 
Engels-citat gav upphov till ”kraftiga bifallsyttringar” hos publi-
ken.64 Allan kände kanske hopp inför framtiden.

Trots att han blivit enhälligt vald till ordförande för Hangö 
fackliga platsorganisation året innan avpolletterades Asplund 
från sin post år 1939. Enligt Asplund fick han sparken av de lo-
kala socialdemokraterna, vilka innehade majoriteten i organisa-
tionen.65 I Folkviljans nummer inför första maj 1939 hälsade tre 
generationer Asplund från Hangö till sina kamrater i Svenskfin-
land: farmor Aina, sonen Allan och sonsonen Stig.66 

I sin sista kolumn i Folkviljan tangerade Allan Asplund sitt 
personliga och den finländska arbetarrörelsens stora trauma: 
nederlaget i inbördeskriget i allmänhet och tyskarnas landstig-
ning i Hangö i synnerhet. Lokaltidningen Hangö hade nämligen 
välkomnat ett tyskt flottbesök å hela stadens vägnar och påmint 
Hangöborna om hur tyskarna ”i ett enda slag förvandlade mör-
ker till ljus” år 1918.67 ”Hitlertidningen” Hangös tyskvänlighet gav 
Asplund anledning att återkomma till sin stads närhistoria och 
sina bittra barndomserfarenheter i ljuset av samtidsutvecklingen:

I verkligheten delas ”Hangös” välkomsthälsningar och önsknin-
gar endast av ortens fascistherrskap. I alla demokratiska kretsar 
mötas tyskarnas närgångna flottvisiter av berättigat misstroende 
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och kyla. Alltsedan år 1918, då tyskarna vid sin landstigning här 
”besorgade” allt vad de kom åt har den övervägande delen av or-
tsbefolkningen närmast känt avsky för det långfingriga patrasket. 
Bevare oss väl om de på nytt skulle ”börja känna sig som hemma 
här” med allt vad det innebär. Hitlertyskarnas senare bravader har 
sannerligen inte heller förmått höja tyskarnas redan förut skam-
filade rykte.   

I den sista mening Asplund skrev för Folkviljan varnade han 
också för att Nazityskland utgjorde en ”överhängande fara för 
alla småstater och för världscivilisationen.”68 Hösten 1939 flytta-
de familjen Asplund tillbaka till Vasa, där Allan började arbeta 
som timmerman. Tydligen hörsammade han inte sin inkallelse 
till militärtjänstgöring efter att Sovjetunionen anföll Finland den 
30 november 1939. När Allan under vinterkriget besökte Hangö 
greps han och förpassades via Vasa till Karelen som arbetspliktig, 
det vill säga en värnpliktig som var skyldig att utföra arbete för 
försvarsmakten. Efter Moskvafreden den 13 mars 1940 återvände 
han till Vasa.69 

Utifrån det befintliga källmaterialet är det vanskligt att med sä-
kerhet uttala sig om hur Allan Asplund förhöll sig till Sovjetunio-
nens angrepp på Finland, men hans ovilja att inträda i tjänst tyder 
på att han till skillnad från många andra finländska kommunister 
inte var redo att strida mot Röda armén.70 Ifall hans tilltro till 
Sovjetunionen vacklade under själva kriget, vilket är tveksamt, 
var den i alla fall återställd senast hösten 1940 då han anslöt sig 
till Sällskapet för fred och vänskap mellan Finland och Sovjetuni-
onen (SNS).71 SNS grundades i maj 1940 och dess ordförande var 
den prosovjetiska vänstersocialisten Mauri Ryömä, som uteslutits 
ur SDP år 1937. Enligt sina stadgar skulle SNS verka för stärkan-
det av de fredliga och vänskapliga relationerna mellan Finland 
och Sovjetunionen. SNS upplöstes genom beslut av Helsingfors 
rådstuvurätt i december 1940 och ledningen fängslades.72 

Kvällen den 17 juni 1941, fem dagar innan Nazityskland in-
ledde operation Barbarossa och Hitler deklarerade att Finland 
kämpade på tyskarnas sida, häktades Allan Asplund i sitt hem 
i Vasa av tre poliser. Han fördes till polisstationen och när den 
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jourhavande polisen frågade sina kolleger varför Asplund häm-
tats till stationen svarade, enligt Asplund, en av poliserna: ”’För 
att skjutas!’”. Följande dag förhördes Asplund av statspolisen. Han 
fick veta att han anhållits med anledning av sitt medlemskap i 
(det dåmera lagliga) SNS och utfrågades om sällskapets verksam-
hets. Enligt förhörsprotokollet redogjorde Asplund sakligt för de 
svenskspråkiga SNS-sammankomster han deltagit i. Asplund för-
klarade att han helt enkelt gått med i SNS för att verka för fred och 
vänskap mellan Sovjetunionen och Finland. Han berättade även 
att han avlägsnat sig från Vasa-avdelningarnas årsmöte eftersom 
det gick på finska.73 

Asplund gjorde alltså gällande att hans kunskaper i finska inte 
räckte till för att ta del av ett finskspråkigt möte, vilket bland an-
nat med tanke på Nya Folkbladets nära samarbete med Työn Ääni 
och hans tid i Ekenäs tvångsarbetsinrättningen sannolikt var en 
sanning med modifikation i ett trängt läge. I ett utlåtande över 
Asplund från år 1958 som återfinns i kadersektionens materi-
al anges också att Asplund kunde agera som finsk-svensk tolk. 
Dessförinnan tvingades han dock leva i en helfinsk miljö från 
och med sitt förhör den 18 juni 1941 fram till november 1944, ett 
ofrivilligt språkbad som säkerligen förbättrade hans kunskaper 
i finska. Fredsvilja och förment okunskap i finska räddade inte 
heller honom från att förbli fängslad.    

När det kom till kritan var det egalt vad den av polisen sedan 
tidigare kända kommunisten Asplund sagt och gjort i samband i 
SNS-mötena. Det var på grund av sitt röda renommé som Asp-
lund frihetsberövades inför det kommande kriget med Sovjet-
unionen i likhet med hundratals andra rättslösa finländska socia-
lister och kommunister.74 Fångenskapen varade i tre och ett halvt 
år, längre än Finlands vapenbrödraskap med Nazityskland. Stig 
Asplund var tolv år gammal när hans far fängslades, lika gammal 
som Allan varit då hans två bröder och morbror förpassades till 
fångläger för de röda. Återigen upprepades historien för familjen 
Asplund.     
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Lägerfången 
 

Efter de fruktlösa förhören fördes Allan Asplund till länsfängelset 
i Vasa, där han varit internerad redan år 1930. I fängelset fanns 
även flera andra politiska fångar. De politiska fångarnas hölls åts-
kilda från de övriga fångarna. Den 23 juni 1941, dagen efter Nazi-
tysklands invasion av Sovjetunionen, flyttades Allan och en del 
andra politiska fångar till Köyliö reservfängelse i Satakunda för 
så kallat skyddshäkte i enlighet med den skyddslag som användes 
för internering av personer som ansågs hota republiken. Under 
tågtransporten till fängelset svimmade Asplunds Vasa-kamrat 
Birger Dahl flera gånger på grund den syrefattiga luften i fång-
vagnen. En av fångvaktarna förklarade att Sovjetunionen skulle 
besegras inom en månad. Hitler skulle dessutom belöna Finland 
genom att göra landet till det ledande i Norden.75   

Asplund och de övriga fångarna anlände till fängelset i Köyliö 
på midsommardagen 1941. Enligt Asplund gick det ”ingen direkt 
nöd” på de politiska fångarna, som bland annat fick paket av sina 
anhöriga. Till skillnad från de sovjetiska krigsfångarna som kom 
till Köyliö under sommaren tvingades de politiska fångarna till 
en början inte till arbete. I augusti förändrades situationen och 
de politiska fångarna kommenderas ut på tvångsarbete samtidigt 
som deras matransoner minskade. I början av september trans-
porterades Asplund tillsammans med cirka 300 andra fångar till 
garnisonen i Riihimäki där de möttes av en i kommunistkretsar 
ökänd officer – kapten Arvo Kartano. Kartano hade tidigare bland 
annat tjänstgjort vid tvångsarbetsinrättningen i Ekenäs där han 
hade gjort sig känd för sin brutalitet. Kartano skällde ut fångarna. 
Enligt Asplund förklarade Kartano att fångarna förlänats en möj-
lighet till bot och bättring av självaste Carl Gustaf Mannerheim. 
De skulle få visa sin fosterländskhet som frontsoldater.76 Efter en 
nominell militär grundutbildning på tre dagar skickades Asplund 
och de övriga nyblivna soldaterna i Nikke Pärmis fångbataljon 
(Erillinen pataljoona 21) till fronten.77 

Asplund tillhörde ett maskingevärskompani och konstaterar 
ironiskt att han log vid tanken ”på att man satt mig att sköta ett 
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maskingevär, vars mekanism jag inte det minsta förstod mig på.” 
Enligt egen utsago avlossade Asplund inte enda skott under de 
elva dygn han tillbringade mellan militärpoliserna bakom sig och 
minfälten framför sig. Den 17 september 1941 hamnade Asp-
lunds frontavsnitt i ett häftigt sovjetiskt artilleribombardemang, 
men varken han eller hans kamrater kom till skada. Följande 
morgon retirerade fångbataljonen. Asplund bevittnade hur en 
sårad och försvarslös sovjetsoldat blev skjuten genom huvudet 
”så att hjärnan rann ut”, enligt Asplund ett gott exempel på den 
”blodtörst våra storfinnar” uppvisade.78 Många fångar flydde över 
till den sovjetiska sidan, en del blott några timmar efter att de an-
länt till frontlinjen.79 Asplund deserterade inte, men blev inte hel-
ler frontsoldat. Istället internerades han med närmare 200 andra 
politiska fångar på en bondgård i byn Kangasjärvi i Östkarelen.    

På fång- och arbetslägret i Kangasjärvi var förhållandena 
mycket sämre än i Köyliö och med hösten kom kölden, men 
framförallt hungern. Till en början kunde fångarna dryga ut sina 
minimala matransoner med mat de hittade i omgivningen, bland 
annat en tunna rutten strömming: ”Ovanpå fisken låg massor av 
döda flugor, som tydligen den varma årstiden kalasat på fisken. 
Vi åt fisken, trots att den luktade illa och smakade ännu värre.” 
Efter att ”den verkliga svälten tog vid” åt de allt de kunde komma 
över, i synnerhet ben, skinn och tarmar från stupade hästar.80 

Samtidigt började kapten Kartano, som av fångarna kallad-
es ”Tarsu” (efter Tarzan) på grund av sitt apliknande utseende, 
behandla fångarna allt sämre.81 Han hotade rutinmässigt med 
arkebusering och ”fann särskilt nöje i att flera gånger dagligen 
kommendera oss till uppställning ute, där vi i timtals nödga-
des stå i givaktställning.” Fångarna var sommarklädda och ”frös 
ohyggligt” i den kalla vintern. Kylan plågade dem även inomhus: 
”Det var inte ovanligt att man på morgonen fann sig fastfrusen 
i ’bädden’.” Inför julen 1941 var omkring 50 fångar sjuka enligt 
Asplund. Sjukvården var så gott som obefintlig. De sjuka bodde 
med de friska i samma trånga och kalla byggnad. Det enda läke-
medel som stod till buds var ”salicylsyrepulver”, antagligen aspi-
rin, vars verksamma substans är acetylsalicylsyra. Asplund kallar 
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sarkastiskt medicinen för ”universalmedlet mot alla sjukdomar”.82 
Ännu värre blev det då fångarna mitt i vintern 1941–42 flyttades 
djupare in det av Finland erövrade Östkarelen, till Säämäjärvi. 

I Säämäjärvi minskade de dagliga matransonerna igen och 
kom att bestå av två portioner rågvälling, 225 gram mögligt bröd, 
50 gram halvruttet hästkött och två sockerbitar. På denna kost 
skulle fångarna utföra skogsarbete i snön. Snart skar Kartano ner 
matransoneringen till närapå ingenting, vällingen försvann och 
brödransonen minskade med över hälften. Fångarna fick ingen 
kokt mat. Enligt Asplund ville ”sadisten Kartano” med sin ”spe-
ciella svältkur” hämnas en hungerstrejk Ekenäs tvångsarbetsin-
rättningen år 193383 och ”knäcka oss”. Kartano förklarade för de 
fångar som fortfarande kunde stå att deras öde var att bli mat åt 
korparna i ödemarken.84 Efter en tid återfick fångarna sin vatten-
välling, men vintern och våren 1942 var enligt Asplund den svå-
raste tid han och hans medfångar erfor i koncentrationslägren. 
Han uppskattar att han magrade cirka 24 kilo mellan juni 1941 
och februari 1942 och att han vägde 43 kilo vid den senare tid-
punkten.85 I Asplunds personakt i Statspolisens arkiv framgår det 
att han var 172 centimeter lång, vilket betyder att han var kraftigt 
eller farligt underviktig.86   

Under vårvintern 1942 blev Asplund, liksom flera andra fång-
ar, svårt sjuk. Asplund fick inte någon vård och kallar sin sjuk-
dom för skörbjugg, vilket säkert är en delvis riktig självdiagnos. 
Symptomen han beskriver tyder dock på att han i första hand 
drabbades av hungerödem, vätskeansamling i samband med 
långvarig svält:

Våra utmärglade gestalter svällde upp till oformlighet. Först smal-
benen, sedan ansiktet och slutligen hela kroppen. Svullnaden i an-
siktet var så stark, att vi på morgnarna endast med möda kunde 
peta upp ögonen med fingrarna så att vi hjälpligt kunde se.87   

Våren 1942 besökte en kommission lägret i Säämäjärvi, varef-
ter en läkare kom dit och granskade fångarna. Några av de mest 
sjuka fångarna fick sjukhusvård i det ockuperade Petroskoj, som 
av finländarna döpts om till Äänislinna (Onegaborg).88 Läkarens 
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visit var en tillfällig respit. Svälten fortsatte med myndigheternas 
goda minne.89 

Enligt Asplund åt fångarna hästkadaver som begravts i grunda 
gravar i närheten av lägret året innan.90 Svälten skördade ändå 
sina offer. Asplund minns att ”kamrat Pirta från Vasa” hade ”dö-
dens stämpel i sina utmärglade drag” sista gången han talade med 
honom högsommaren 1942 och snart ”fanns han icke mer”.91 Gju-
taren Vilho Pirta dog den 16 september 1942.92 Fångarna kallade 
lägret för ”Helvetet” och där genomled Asplund sitt livs ”hittills 
mörkaste stunder”.93 Han bröt trots allt inte ihop utan började till-
sammans med Birger Dahl, sin förtrogna svenskspråkiga kamrat 
från Vasa, planera en flykt.  

Vid slutet av juli 1942 sändes en större grupp fångar till ett öde-
marksläger i Hyrsylä. Lägret saknade taggtråd och Asplund och 
Dahl utnyttjade detta genom att plocka bär och svamp i skogen. 
Enligt Asplund åt han mer svamp och bär på en månad än han 
tidigare ätit under hela sitt liv. Hans och Dahls kondition förbätt-
rades och de blev alltmer motiverade att fly. De började förbereda 
sig för att rymma och enligt Asplund var deras mål Helsingfors. 
Efter att Kartano i början av september kommit med ”hemska 
vrål och hotelser” om hur han bland annat skulle låsa in fångarna 
i ett läger med fyra meter hög taggtråd draget i tre varv för att få 
stopp på ”allt tjuvätande” bestämde sig Asplund och Dahl för att 
förverkliga sin flyktplan.94 

Sent på kvällen lördagen den 5 september 1942 rymde Asp-
lund och Dahl från lägret i Hyrsylä.95 Asplund uppfylldes av en 
”befriande känsla”. Friheten varade i två dagar. De blev tillfånga-
tagna vid en järnvägsbro och hotades av berusade soldater, varav 
en avlossade ett skott som missade Asplund och Dahl med liten 
marginal. En av soldaterna var dock en svenskspråkig Vasabo, vil-
ket tydligen avspände situationen. Den svenskspråkiga soldaten 
och hans kamrater underhöll Asplund och Dahl med dragspels-
musik och bjöd dem på mat och tobak. Därefter transporterades 
Asplund och Dahl till en militärförläggning i Suojärvi där de för-
hördes. Förhörsledaren tillstod att rymlingarna var utsvultna och 
Asplund och Dahl fick äta sig mätta: ”Lottorna förundrade sig 
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storligen över vår enorma, för att inte säga abnorma, aptit.”96 Den 
16 september fördes de tillbaka till Säämäjärvi, ”våra värsta farhå-
gor besannades”. De stannade dock inte där, för så snart de anlänt 
flyttade hela lägret till den plats som kapten Kartano hotfullt talat 
om ett par veckor tidigare.97

Kovero 

Lägret i Kovero hade fungerat som fångläger för sovjetiska krigs-
fångar och var inhägnat med ett högt och dubbelt taggtrådsstäng-
sel. Asplund och Dahl förpassades till ett avskilt rum med två 
andra fångar, varav den ene var svårt sjuk i tuberkulos och den 
andre hade blivit förlamad i benen på grund av svälten i Säämä-
järvi.98 Den sistnämnde var enligt Nestori Parkkaris minnesbe-
rättelse Veikko Peuhkuri, som varit en av de aktivaste idrottarna 
inom Arbetarnas idrottsförbund i Finland.99

I oktober 1942 dömdes Asplund och Dahl till fyra års tukthus 
av en krigsrätt i Aunus. Enligt Asplund menade rättens ordföran-
de att de dömda inte kunde skickas till fängelse eftersom förhål-
landena där var bättre än i Kartanos läger. Rätten beslöt att Asp-
lund och Dahl skulle återförpassas till Kovero och fortsätta som 
arbetstjänstpliktiga där och sedan avtjäna sina fyra år på tukthus 
efter sin hemförlovning.100 

Efter sin återkomst till Kovero bevakades Asplund och Dahl 
extra noga. Enligt Asplund satte Kartano en av sina ”mest nitiska 
drängar” att övervaka dem då de utförde sitt skogsarbete. Denna 
undersergeant var dessutom ”en äktfinsk fascist” som ”hade ett 
speciellt utpräglat hat till oss, som hade svenska som modersmål.” 
Asplund återger undersergeantens attityd med en exemplifieran-
de replik: ”’Alltid har svenskar och ryssar förtryckt oss finnar, 
men nu har stunden kommit, då vi finnar skipar rättvisa.’”101 

En gång blev undersergeanten ”alldeles rasande” när han hörde 
att Asplund och Dahl pratade svenska. Efter att Asplund och Dahl 
upplyst honom om att de pratade Finlands andra språk svenska, 
förklarade fångvaktaren att ryska och svenska var samma språk 
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och varnade dem i följande ordalag: ”’Hör jag er en enda gång 
till tala fiendespråk skall jag prygla er så att ni aldrig mer öpp-
nar munnen.’”102 För den etnonationalistiska undersergeanten var 
de finlandssvenska kommunisterna Asplund och Dahl fiender i 
dubbel bemärkelse. 

På samma sätt som i Säämäjärvi försämrades Allan Asplunds 
och de övriga fångarnas hälsotillstånd under vintern. I mitten 
av februari 1943 drabbades Asplund igen av bland annat hung-
erödem. Han fick först svullnader i halsen och snart svällde även 
hans smalben upp. Därefter svällde hans ansikte upp. Lägrets lä-
kare ordinerade en tesked sirap tre gånger om dagen som kur. En 
dag efter att Asplund fått sin sirap fick han besök av Kartano, som 
skrikande undrade varför Asplund inte ännu var frisk. Kartano 
kommenderade Asplund att stiga upp och gapa. Kartano sade 
hånfullt att det visserligen fanns röda fläckar i Asplunds svalg, 
men att dessa inte var farliga i Kovero. Kartano kommenterade 
dessutom illvilligt Asplunds svullnad: ”’Inte att undra på förres-
ten att svalget blir sjukt, då ni vräkt i er så mycket mat att ni näs-
tan spricker av fetma.’”103 Kapten Kartano var onekligen fylld av 
förakt mot sina fångar och av allt att döma är Asplunds karakteri-
sering av honom som sadist synnerligen träffande. 

Asplund överlevde sin sjukdom, men nämner utöver den tidi-
gare nämnda Pirta ett par andra medfångar som dukade under av 
de fruktansvärda förhållandena och den omänskliga behandling-
en, bland andra ”kamrat Kuljo från Jakobstad” och ”kamrat Alltis 
[sic]”.104 Enligt Riksarkivets databas över omkomna under kriget 
dog den förstnämnda, arbetaren Urho Kulju, den 19 maj 1943. 
Fembarnspappan Viljam Altis dog den 19 september 1943.105 
Asplund beskriver hur Altis tvingades arbeta trots att han var 
”dödssjuk” och hur ”han föll helt ihop ute på potatisåkern, fick 
krampanfall och svåra uppkastningar”.106   

För att överleva åt fångarna råttor, vilka det fanns många av 
i Kovero-lägret. Fångarna fångade råttorna med en vattenfälla. 
”Drunknade råttor är ju inte precis någon läckerhet, men bara 
man kunde komma över den första motviljan vid förtäringen, 
smakar de inte alls så oävet”, skriver Asplund sardoniskt om rått-
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ätandet. Han föredrog råttor över den barkgröt fångarna tillaga-
de, vilken saknade spannmålsmjöl och som därför hade en stark 
och bitter smak. Asplund anmärker ironiskt att bonden Paavo i 
nationalskalden J.L. Runebergs idealistiska dikt ”Högt bland Saa-
rijärvis moar” i varje fall hade mjöl att blanda i sitt barkbröd.107  

Kring midsommaren 1943 byttes kapten Kartano ut som kom-
mendant för Kovero-lägret efter att hans brutala behandling 
av fångarna läckt ut i offentligheten.108 Kartano lämnade lägret 
”förbannad av många, saknad av ingen”, som Asplund uttrycker 
det.109 Kartano ersattes av fascisten och den tidigare DC-detek-
tiven Kosti-Paavo Eerolainen, som bland annat suttit ett par år i 
fängelse för sin medverkan i Mäntsäläupproret.110 Lappoaktivis-
ten Eerolainen hade också varit på plats under Lappomännens 
våldsamma upplopp i Vasa då Asplund misshandlades svårt. For-
mellt i egenskap av detektiv för DC, men innan rättegången hade 
han svurit sin trohet till Vihtori Kosola i Lappoledarens hem.111

Allan Asplund och de övriga fångarna kände väl till vem Eero-
lainen var, men det verkar som om Asplund inte kände till att 
Eerolainen varit närvarande vid rådhuset i Vasa då Lappomän-
nen löpte amok. Det var dock inte en ren tillfällighet att de två 
männen befann sig på samma plats men på olika sidor den 4 juni 
1930 i Vasa och senare stötte samman i koncentrationslägret i Ko-
vero som fångvaktare och fånge. Likt Asplund hade Eerolainen 
formats av inbördeskriget. Eerolainen var femton år då han stred 
och sårades som vit soldat. Vid samma strid som han sårades stu-
pade hans kusin. Efter kriget kunde tonårssoldaten Eerolainen 
inte återanpassa sig till ett civilt liv utan fortsatte sin kamp mot 
de röda genom att delta som frivillig i Estlands frihetskrig 1919.112 

Enligt Asplund skilde sig Eerolainens lägerregim i stort sett en-
dast i ett avseende från Kartanos – Eerolainen var inte lika verbalt 
aggressiv som Kartano.113 Jussi Nuorteva menar att myndigheter-
nas närmast statsterroristiska förfaringssätt med de kommunis-
tiska fångarna främst kom till uttryck genom utnämningarna av 
Kartano och Eerolainen till lägerkommendanter – man visste 
mycket väl vad som var att vänta av dessa två kommunisthata-
re.114 Det skedde likväl somliga förbättringar under Eerolainen 
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enligt Asplund, vilka antagligen kom ovanifrån och var obero-
ende av honom. Från och med sommaren 1943 fick fångarna 
tillgång till ”vissa tidningar” samt en vilodag i veckan. Genom 
tidningarna fick fångarna hopp om att fascismen var på retur. 
Fångarna var formellt arbetstjänstpliktiga i Finlands armé och 
hösten 1943 hemförlovades en del av fångarna, däribland Birger 
Dahl. Dahl hamnade dock likt de flesta andra i skyddshäkte efter 
sin hemförlovning. Vintern 1944 var nästan lika svår för Asplund 
som de tidigare vintrarna varit, men världskrigets utveckling in-
gav hopp.115 

Den sista skärselden 

Fredagen den 9 juni 1944 inledde Röda armén en storoffensiv 
på Karelska näset med omfattande flygbombningar och massiv 
artillerield. Söndagskvällen den 19 juni fick fångarna, som en-
ligt Asplund redan tidigare förstått vad som var i görning, order 
om att göra sig redo för omedelbar avfärd. Kort därefter inleddes 
marschen från Kovero. Fångarna fick lämna det förhatliga lägret, 
men marschen var en plåga. Första natten marscherade fångarna 
(vakterna cyklade eller red) minst 25 kilometer, vilket ”närmade 
sig det övermänskliga” för de tärda männen. När marschen fort-
satte ”slets vattenblåsorna sönder och fotsulorna blev mer eller 
mindre hudlösa”. När fångar föll ihop av utmattning och smärta 
slogs de enligt Asplund med ”käppar och andra tillhyggen”, varef-
ter de stående fick släpa på de fallna.116 

De 110 fångarna marscherade i nio dygn och nådde slutligen 
Värtsilä i dagens Nordkarelen. Efter en dag i Värtsilä stuvades 
fångarna in i tre godsvagnar, varav två var sovjetiska. Enligt Asp-
lund kommenterade Eerolainen detta spydiskt: ”’Nu får ni åka i 
era egna vagnar.’” Vagnsdörrarna reglades och fönstren spikades 
igen. Fångarna var inlåsta i de heta och oventilerade vagnarna 
i fem dygn. Fångarna fick dela på en hink vatten per dag samt 
uträtta sina behov i vagnen. De matades med bröd och surström-
ming, vilket gjorde törsten värre: 
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I flera års tid hade vi fått lida ständiga hungerskval, men dessa 
fem dygns törst satte kronan på verket. Flera kamrater låg i tim-
tals avsvimmade på vagnsgolvet, utan att vi kunde ge dem ens en 
droppe vatten.117       

När tåget anlände till Parkano släpptes fångarna ut och ”störta-
de ned för banvallen till utfallsdiket, där vi drack flera liter vatten 
per man.” Fångarna utlovades havregrynsgröt, men enligt Asp-
lund hade deras plågoandar vätt grynen i petroleum och de som 
åt av gröten kastade upp. Därefter påbörjades den sista marschen 
mot slutdestinationen, reservfängelset i Karvia omkring 30 kilo-
meter från stationen i Parkano.118

Den sista etappen var enligt Asplund den värsta. Vakterna 
misshandlade dem som segnade ner och i närheten av fängelset 
tvingades fångarna till flyganfallsövningar, under vilka vakterna 
sköt över fångarnas huvuden när de låg på marken. Då de över-
lämnades till fängelset hade vakterna och befälet där ”svårt att 
tro sina ögon, när de såg hur illa medfarna” fångarna var. Pinan 
fortsatte följande dag då Eerolainen kommenderade ut dem för 
en tortyrliknande exercis i ett närbeläget kärr. Om någon blev lig-
gande av utmattning misshandlades denne enligt tidigare möns-
ter. Därefter fick de skydd i fängelset och Allan fick för första 
gången på närmare tre år dricka lite mjölk. ”Den enda ljuspunk-
ten denna svarta dag.”119 

Från och med den 6 juli 1944 var Allan Asplund åter skydds-
häktad. De två första veckorna i fängelset i Karvia fick de forna 
Kovero-fångarna vila upp sig. Asplund poängterar att fängelse-
vakterna var sakliga. I skyddshäktet fick de dessutom skicka brev 
och ta emot paket och besök. I slutet av juli flyttades Asplund till 
fängelsets kriminalavdelning för att avtjäna sitt tukthusstraff. När 
Gerda var på väg till Karvia för att träffa Allan sändes han till 
Konnunsuo fängelse i Joutseno i Södra Karelen för skördearbete. 
Fängelset låg nära fronten och Gerda fick inte tillåtelse att besöka 
Allan där.120  

Den 19 september 1944 slöts ett vapenstilleståndsavtal mellan 
Finland och Sovjetunionen samt Storbritannien i Moskva. Enligt 
artikel 20 i avtalet förband sig Finland bland annat att omedelbart 
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frige personer som satt häktade för sina sympatier med de alliera-
de. Frigivningen av politiska fångar inleddes den 24 september.121 
I slutet av september transporterades Asplund och andra fångar 
tillbaka till Karvia med tåg. Vid stationen i Tammerfors såg de 
en av sina kamrater från Kovero i civilkläder och resten av resan 
sjöng de Internationalen och andra ”frihetssånger”. Asplund kän-
de dock trots alla hoppingivande tecken en gnagande oro över 
hur det skulle bli med hans fyråriga tukthusstraff.122 

Hemkomsten till Hangö 

I oktober 1944 hördes ingenting beträffande en eventuell frigiv-
ning. Enligt Asplund började han, ”hur bittert det än kändes”, 
förbereda sig på att förbli i fängelset. Söndagen den 5 novem-
ber 1944 kom emellertid det förlösande beskedet om befrielse. 
Det fanns bara ett aber – Asplund saknade byxor och tänkte inte 
lämna fängelset byxlös. När vakten som handhade hans frigiv-
ning ”hånskrattade” åt Asplunds begäran om ett par byxor rann 
bägaren över: ”Men då blev jag arg! Mycket smälek hade vi fått 
lida under de senaste åren, men nu fick det vara nog.” Asplund 
vägrade lämna fängelset innan han fick ett par byxor. Till slut gav 
vakterna efter och den beklädde Asplund kördes med bil till Par-
kano och friheten: 

Hur känns det att vara fri efter en lång tids fångenskap? Den som 
aldrig varit fånge, kan väl inte helt förstå hur befrielsen från tvån-
get alstrar en berusande känsla, full av återvunnen livsglädje.123   

I Parkano mötte Allan Birger Dahl, som befriats samtidigt. 
De åt på restaurang och gick på bio. Därefter begynte Asplunds 
hemresa till Hangö, dit hans familj flyttat från Vasa. Han kom till 
Hangö med nattåget och begav sig först till sitt barndomshem där 
han överraskade sin 70-åriga mor Aina med sin återkomst. Aina 
”grät av glädje” och ”den gödda kalven slaktades” då den ”förlora-
de sonen” var hemma igen. Enligt Asplund hade hans fångenskap 
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tärt på Ainas hälsa och hon hade ”åldrats mycket”.124 Aina hade 
gått med i FKP år 1930. I sin 75-årsintervju med Ny Tid år 1949 
uttryckte hon stor stolthet över att hennes barn ”blivit stridbara 
människor, som kämpar för det som ett långt och hårt livs erfa-
renhet lärt mig uppfatta som rätt och sant mänskligt – en bättre 
framtid för alla arbetande och betungande.”125 

Efter en uppspelt natt tillsammans med sin mor och sina sys-
kon gick Allan Asplund hem till sin egen familj, vars adress han 
enligt egen utsago fick veta under natten. Gerda och Stig blev lika 
lyckligt överraskade som Aina. Allan var sedan tvungen att lämna 
Hangö för att se till att han blev registrerad som hemförlovad, 
vilket slutligen lyckades efter en del förvecklingar i Helsingfors 
och Karis. Han var äntligen fri och återhämtade sig ”hjälpligt” 
genom några veckors vila. Den 38-årige Allan Asplund var dock 
en fysiskt och psykiskt sargad man:

[S]viterna av den hemska svälten och de svåra umbärandena i de 
finländska koncentrationslägren i Fjärrkarelen under kriget är 
påtagliga. Hälsan är undergrävd och därmed en del av arbetsför-
mågan och livsglädjen. Minnet av de ohyggliga upplevelserna un-
der krigsåren, då mina kamrater och jag halvt vansinniga av svält 
kämpade mot hungerdöden, kommer aldrig att kunna utplånas.126 

Asplund var trasig till kropp och själ, men inte fullständigt 
nedbruten. Klasskampen gick vidare under nya, politiskt för-
delaktigare, förutsättningar från och med hösten 1944 med det 
legaliserade FKP och det nybildade Demokratiska förbundet för 
Finlands folk (DFFF). Den ärrade veteranen Asplund hörsamma-
de kallelsen, eller rättare sagt vandrade han vidare på det livsspår 
som utstakats år 1918 och som han steg för steg förbundits till. 
Flera av de kommunistiska lägerfångarna blev partitoppar i FKP 
efter kriget.127 Asplund återupptog å sin sida det arbete som Lap-
porörelsen och kommunistlagarna berövat honom 14 år tidigare. 
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Den livslånga klasskampen 

Redan den 30 november 1944 grundade kommunisterna i Hangö 
en partiavdelning i staden under ledning av Allan Asplund. Detta 
var blott fyra veckor efter att han frigivits från fängelset i Karvia. 
Ett par dagar innan Allan blev ordförande för FKP:s Hangöavdel-
ning hade hans storebror Arvo Asplund valts till ordförande för 
Samfundet Finland-Sovjetunionens lokalavdelning i staden. Hu-
vudspråket för Finlands kommunistiska partis Hangö-avdelning 
var svenska. Hangös finskspråkiga kommunister fick ty sig till 
en sektion inom avdelningen fram till år 1948 då de grundande 
en egen avdelning.128 Det dröjde inte länge innan partiet kallade   
Allan Asplund till Helsingfors när man var i behov av en pålitlig 
finlandssvensk kommunist och yrkeskunnig tidningsman för att 
starta upp en ny svenskspråkig tidning.   

Asplund flyttade i slutet av december 1944 till Helsingfors för 
att leda arbetet med utgivningen av DFFF:s nya svenskspråkiga 
tidning Folktidningen. Sexlingen129 Cay Sundström var nominellt 
tidningens chefredaktör, men i praktiken var det Asplund som 
hade huvudansvaret för Folktidningens utgivning. Efter att Sund-
ström utnämnts till Finlands ambassadör i Moskva i september 
1945 tog Asplund även formellt över chefredaktörskapet. I Folk-
tidningens provnummer den 20 december 1944 förklarade Asp-
lund bland annat DFFF:s och tidningens mål i följande ordalag: 

De statliga organen och de samhälleliga inrättningarna måste 
rensas från demokratins fiender, krigsförbrytarna och de krigs-
skyldiga bestraffas, och garanti skapas för att ledningen för vårt 
land ej mera råkar i händerna på politiska äventyrare.130

I samma provnummer ingick jul- och nyårshälsningar från 
kamrater runtom i Svenskfinland. Birger Dahl var en av dem som 
hälsade från Vasa, varifrån det kom flest hälsningar. Den 6 juni 
1947 dömdes Arvo Kartano till sex månaders fängelse för av-
siktlig försummelse av sin tjänsteplikt.131 Kosti-Paavo Eerolainen 
flydde i september 1945 till Sverige för att undgå att bli gripen 
av Statspolisen, som vid denna tidpunkt kontrollerades av kom-
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munisterna. I Sverige internerades ironiskt nog den fascistiske 
flyktingen Eerolainen till sin stora indignation i ett halvår av de 
svenska myndigheterna. Han återvände till Finland sommaren 
1953 och dog år 1994. Eerolainen åtalades aldrig för sina hand-
lingar som kommendant i Kovero.132  

Allan Asplund gjorde inte sig själv till martyr och upphöjdes 
inte heller till en sådan av sina partikamrater. I FKP var han en 
av många som lidit. Eftersom Upplevelser ursprungligen publicer-
ades på svenska av ett rikssvenskt förlag fick den inte något stör-
re genomslag i det samtida Finland. Efter att socialdemokraten 
Atos Wirtanen133 blev folkdemokrat med buller och bång år 1947 
omvandlades Folktidningen till Ny Tid med Wirtanen som chef-
redaktör. Asplund fortsatte som redaktionssekreterare och allt-i-
allo på tidningen fram till sin död. Han deltog även i det politiska 
organisationsarbetet på svenska inom FKP och DFFF.

I ett kort omdöme över Allan Asplund som skrivits av någon 
av hans finlandssvenska partikamrater efter kriget (antagligen 
kaderkommunisten Mikael Romberg år 1946) karakteriseras han 
som ”sjuklig” och ”för mycket hygglig så att han ej kan göra sigg 
[sic] gällande” samt som en ”god talare”.134 I Georg Backlunds 
kollegiala 50-årshyllning till Asplund år 1956 ger Backlund föl-
jande beskrivning av honom som person: ”På basen av många 
års erfarenheter kan jag nu också vittna, att en bättre och lojalare 
arbetskamrat än Allan knappast står att finna. Han är i alla av-
seenden vad man kallar rejäl.”135 Författaren Eva Wichman, som 
var känd för sin uppriktighet och som arbetade med Asplund på 
Ny Tid under 1950-talet, kallade honom för en bra människa i en 
intervju om sitt liv och författarskap år 1968.136 

Allan Asplund var 55 år gammal när han avled efter ytterligare 
ett dagsarbete i arbetarrörelsens tjänst. Han var en finlandssvensk 
proletär vars livslopp på ett påtagligt sätt löpte samman med de 
stora brytningsperioderna i Finlands politiska historia. För kom-
munisten Allan Asplund var klasskampen inte en abstraktion 
utan konkreta erfarenheter som präglade hans och hans familjs 
liv. Klasskampens oundviklighet var inget Asplund enbart slöt sig 
till, det var en omständighet som omslöt honom. 
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Asplunds livshistoria är intimt sammanflätad med den fin-
landssvenska vänstersocialistiska/kommunistiska rörelsens ut-
veckling under mellankrigstiden, särskilt i Hangö efter inbör-
deskriget och i de röda finlandssvenskarnas huvudstad Vasa åren 
innan kommunistlagarna. Den av allt att döma anspråkslöse Asp-
lund ställde sig, eller ställdes, tidigt i klasskampens led, tog till sig 
den kommunistiska läran och gjorde sin plikt gentemot rörelsen 
och sina kamrater efter bästa förmåga. Bakslagen var många och 
tunga, framgångarna få och dyrköpta. 

Som kommunist var Asplund i princip ideologiskt redo att ta 
till våld för att införa proletariatets diktatur, men personligen ut-
förde han veterligen inga våldshandlingar, varken som klasskäm-
pe eller som soldat i finska armén. Däremot blev Asplund utsatt 
för politiskt våld i en omfattning som vittnar om den finska stats-
maktens välkända och onekligen framgångsrika förtryck av kom-
munism, men också om avhumaniseringen av kommunister som 
existentiella fiender. 

Ny Tids kontor och redaktion år 1950. Allan Asplund med Eva Wichman 
(läser korrektur) och Margaretha Romberg (skriver maskin). 
Källa: Folkets Arkiv. Foto: Yrjö Lintunen. 
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Asplund överlevde, men genomlevandet av den inhumana 
fångenskapen hade tärt hårt på honom. Som ung man arbetade 
poeten och författaren Gösta Ågren under några år på 1950-talet 
med Asplund på Ny Tid. Ågren tillägnade tre decennier senare en 
dikt till sin gamla kamrat som jag tror säger mer om den börda 
Allan Asplund bar på efter kriget än vad en historiker kan sluta 
sig till på basis av det befintliga källmaterialet: 

Man kan överleva det ohyggliga,
men bara till priset av, att
man överlever det. Efter 
koncentrationslägret fortsatte 
hjärtat att slå, en blind siare
på vandring genom öde byar,
utan budskap. Han hade blivit 
gammal, äldre än orden, och när

han talade om bröd och frihet,
så kämpade han egentligen mot 
det fängelse, som är större 
än friheten, och den hunger,
som är verkligare 
än brödet.137 
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Anna Sundelin

Ragni Karlsson och den 
finlandssvenska arbetarrörelsen 

Lidelsens svallvågor 

Emmy Karlsson var oroad. Hennes egensinniga dotter hade kom-
mit på kollissionskurs med en av sina väninnor och deras lång-
variga vänskap verkade nu vara på upphällning. I ett försök att 
medla i situationen satte hon sig ner för att skriva ett brev till 
dottern. Året var 1933 och Emmy Karlsson var bosatt på ett jord-
bruk i närheten av Lahtis, medan dottern sedan flera år tillbaka 
bodde i Helsingfors. Hon hade flyttat till staden för att studera på 
universitetet och därefter fått arbete och stannat kvar. Kontras-
ten mellan den finländska landsbygden och den ständigt växande 
huvudstaden med omkring 100 000 invånare i början av 1900- 
talet var stor, i den senare kunde man redan njuta av sådant som 
kännetecknade en modern storstad: gatubelysning, elektricitet 
och spårvägar.1  Den lilla familjen träffades ändå regelbundet och 
då detta inte var möjligt höll de kontakten genom brev och vy-
kort. Ofta kallade de kärleksfullt varandra för ”Nende” respektive 
”Mempe” i dessa brev. I den nu uppblossade konflikten försökte 
modern gjuta olja på vågorna genom att skriva väl om väninnan: 

Något hat tror jag visst inte existerar från hennes sida, ty av allt att 
döma sätter hon stort värde på dig och håller hjärtligt av dig. Det 
är nog din ytterligt avvisande hållning emot den stora nationella 
folkrörelsen i Tyskland, som gör varje meningsutbyte med dig i 
saken omöjlig. Kära lilla Nende, låt mig säga det i all vänskap och 
utan den ringaste avsikt att såra: du är orättvis mot denna rörelse 
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i hög grad. Du tror blint på den lögnpropaganda som bedrives 
emot den av den liberala judepressen och vänsterpressen, och 
som satts igång av de Tyska flyktingarna. Du tror t.ex. Arbetar-
bladets smädelser ehuru en saklig prövning snart skulle visa dig 
deras orimlighet.2  

Emmy Karlsson avslutade sitt brev med en önskan om att de 
forna väninnorna skulle enas igen, så snart ”lidelsernas svall-
vågor något lagt sig”.3 Dotterns svar på detta brev har tyvärr gått 
förlorat, men korrespondensen i övrigt visar att konflikten mel-
lan väninnorna pågick en längre tid.4 

Brevet som citeras ovan handlar om vänskap, intentioner och 
övertygelse. Det öppnar upp dörren till en bit historia och ett 
spännande livsöde som inom forskningen om den finländska ar-
betarhistorien inte tidigare uppmärksammats i någon högre grad. 
Dottern och mottagaren av Emmy Karlssons brev hette nämligen 
Ragni (Ragnhild) Karlsson och var en av centralfigurerna inom 
den finlandssvenska arbetarrörelsen under flera årtionden under 
1900-talet. Inom denna rörelse var kretsarna små och i och med 
att Karlsson var djupt engagerad i arbetarnas sak både på friti-
den och å arbetets vägnar, var hon personligen bekant med flera 
av de vid tiden mest prominenta figurerna inom den finländska 
vänstern. Berättelsen om den finlandssvenska arbetarrörelsen är 
därmed i allra högsta grad en del av hennes livshistoria. Syftet 
med föreliggande artikel är därmed tudelat. Dels vill jag beskriva 
en del av denna rörelses historia, dels måla upp en bild av en av 
de mest aktiva kvinnorna inom den. 

Karlssons centrala roll inom arbetarrörelsen och hennes insat-
ser för den finländska småbrukaren har gjort att hon omnämnts i 
en rad skrifter. Riksdagsmannen och vännen Atos Wirtanen prisa-
de i sina memoarer Ragni Karlsson för hennes ”genomträngande 
intelligens, vida klarsyn och ideella samvetsömhet”. Han noterade 
även att hon under många årtionden varit hans främsta stöd och 
att hon var en mycket god skribent. Vidare berömde han hennes 
insatser inom fredsoppositionen, en rörelse som under 1940-talet 
på olika sätt arbetade för fred och för att Finland inte skulle vara 
allierat med Tyskland. Enligt memoarerna hade Karlsson även 
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haft en mångsidig roll i Wirtanens filosofiska utveckling ”som re-
ceptiv samtalspartner, som vänskaplig kritiker, som balanserad 
bedömare”.5 Också andra verk har betonat Karlssons betydelse för 
Atos Wirtanen och för den finlandssvenska arbetarrörelsen i stort 
samt lyft fram hennes vassa penna. Anna Bondestam och Alf- 
Erik Helsing noterar i Finlands Svenska Arbetareförbunds (FSA) 
historik bland annat hennes betydelse på Arbetarbladets redak-
tion där även Wirtanen var verksam.6 Ragni Karlssons skicklighet 
som skribent understryks också i Ny Tid, där Ingegerd Asplund 
skriver om hur hon som ung volontär på tidningen storligen im-
ponerades av Karlsson, inte minst för hennes förmåga att snabbt 
översätta relevanta artiklar ur den finskspråkiga arbetarpressen 
till svenska.7 Karlssons insatser inom Småbrukarförbundet och 
framför allt då som skribent i förbundets tidskrifter har noterats 
i dess historik.8

Förutom dessa spridda omnämnanden, har Karlsson och hen-
nes arbete inte uppmärksammats i någon högre grad, kanske på 
grund av att hennes roll och insatser främst var av det praktiska 
slaget och mycket av arbetet skedde i kulisserna. En bidragande 
orsak kan även ha varit att denna artikels huvudperson till sin 
personlighet var tillbakadragen och föredrog att arbeta i det för-
dolda. Folk som kände henne väl har vittnat om att hon hade en 
”outrotlig blygsamhet”9 och var en person som ville ”vara mera 
än att synas”.10  

Karlsson var varken känd eller typisk för sin tid. Ändå är hon 
historiskt intressant, inte minst i och med att hennes berättelse 
kan visa på vilka möjligheter till tanke och handling en medlem 
av en minoritet har haft under en viss tid på en bestämd plats.11 
I en annons inför valet av riksdagskandidater och ombud till 
den socialdemokratiska partikongressen år 1936, beskrivs Rag-
ni Karlsson med orden ”agronom, småbrukare, kvinna”.12 Dessa 
tre ord ringar väl in det som var anmärkningsvärt med henne 
och motiverar även varför hon hör hemma i en bok som visar 
på bredden inom den finlandssvenska arbetarrörelsen. Karlsson 
hörde till en minoritet på flera plan: genom sin för tiden ovanli-
ga utbildning för en kvinna, sitt engagemang inom den svensk-
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språkiga arbetarrörelsen i Finland och genom det att hon som 
kvinna var verksam inom denna rörelse. I denna artikel besvarar 
jag följande tre frågor: a) vilket var det sammanhang som drog 
in Ragni Karlsson i arbetarrörelsen b) hur arbetade hon konkret 
för att sprida rörelsens budskap, c) i vilka andra sammanhang var 
hon verksam? Den övergripande frågeställning som sammanbin-
der dessa tre frågor har att göra med de villkor som kvinnor inom 
den finlandssvenska vänstern levde under i början av 1900-talet. 
Tidsmässigt fokuserar föreliggande artikel på Karlssons liv och 
aktiviteter inom arbetarrörelsen från 1920- till 1940-talet, fram 
till splittringen av den finlandssvenska vänstern under 1940-ta-
lets senare del. Från och med slutet av 1940-talet minskade även 
Karlssons aktivitet inom arbetarrörelsen i övrigt, vilket ytterligare 
motiverar avgränsningen. 

Denna artikel tar avstamp i en biografisk metod. Historikern 
Christina Florin har fört fram att människan kan förstås som en 
sammanblandning av en rad olika processer såsom sociala, poli-
tiska kulturella och historiska skeenden. Genom att fokusera på 
en individ under olika tider, i olika sociala rum, på olika platser 
och vid olika händelser kan man se hur dessa processer påverkat 
den enskilda individen.13 Ur en källkritisk synvinkel är det värt att 
vara medveten om de biografiska berättelsernas normativa kraft. 
Genom att beskriva sitt liv och sina upplevelser skapar berätta-
ren en självrepresentation.14 Den egna framställningen av en viss 
händelse i till exempel ett brev är inte nödvändigtvis sanningsen-
lig, utan ett sätt för skribenten att sortera sina tankar och skapa 
en sammanhängande, förståelig berättelse av ett visst händelse-
förlopp.15 Det som återges behöver inte vara sant eller falskt, utan 
visar i stället på hur personen i fråga önskat framställa sig i en 
viss intervju eller situation.16 Den här artikeln beskriver således 
inte exakt hur det var eller hur något gick till, utan hur de olika 
skeendena i Karlssons liv framställs i de källor jag använt mig av. 

Mitt material består av en blandning av källor som samman-
taget möjliggör såväl en bred översikt över Karlssons liv som en 
chans att göra fördjupningar i hennes tanke- och känsloliv. En del 
av materialet har hon själv producerat, medan en del är sådant 
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där personer som kände henne minns hennes liv. Källmaterialet 
är hämtat ur samlingarna vid kulturvetenskapliga arkivet Cultura 
vid Åbo Akademi i Åbo, Riksarkivet i Åbo samt framför allt Fol-
kets Arkiv i Helsingfors. I det sistnämnda finns en del av Karls-
sons korrespondens bevarad, inte minst den med modern Emmy, 
samt tidningsurklipp, fotografier och protokoll från möten hon 
deltog i. Ur en källkritisk synvinkel är det värt att notera att detta 
källmaterial kommit i arkivens besittning av en anledning och att 
det varit föremål för val och urval, såväl av Ragni Karlsson själv 
som av andra. 

Eftersom Karlsson tillbringade en stor del av sitt yrkesverk-
samma liv med att skriva texter har jag även studerat sådant hon 
producerat inom ramen för arbetet. Hennes artiklar, insändare, 
kåserier och andra texter återfinns främst i tidskrifterna Pienvilje-
lijä, Ny Tid och Arbetarbladet. Karlsson undertecknade vanligen 
sina alster med sitt namn men använde sig även av initialerna 
”R.K.” eller pseudonymer såsom ”Kyrkstöten” och ”Inga R.”.17 För 
att få fram bredden i hennes produktion har jag gjort sökningar 
på samtliga alternativ. De två förstnämnda tidskrifterna är idag 
digitaliserade och fritt tillgängliga i Nationalbibliotekets digitala 
samlingar, Historiska Tidningsbiblioteket.18 

Ragni Karlsson omnämns i en del av det fåtal verk som tidiga-
re behandlat den finlandssvenska vänstern. I Pia Heikkiläs bok 
om den finlandssvenska författaren Anna Bondestam får man en 
inblick i vänsterkretsarna i början av 1900-talet och i hur små 
dessa sammanhang var. 19 Ragni Karlsson blev bekant med Bon-
destam genom socialdemokratiska ungdomsklubben och sena-
re Helsingfors Svenska Arbetareförening (HSAF).20 Även i his-
toriken över FSA 1899–1974 nämns Karlssons namn ett flertal 
gånger.21 Omnämningarna visar på den bredd hon hade och hur 
hon praktiskt engagerade sig i arbetarföreningens verksamhet 
på flera olika sätt. Bland annat satt hon i flera omgångar med i 
FSA:s förbundsstyrelse samt hörde till en sektion inom förbun-
det som skapade revyer och annat program för fester och andra 
sammankomster. Därtill deltog hon i en grupp som försökte hjäl-
pa judiska flyktingar i Finland undan nazisterna år 1942. Om 
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det sistnämnda kan man läsa i Svante Lundgrens verk om Atos 
Wirtanens kamp för de judiska flyktingarna, i vilket även Ragni 
Karlsson och Sylvi-Kyllikki Kilpi har en framträdande roll.22 Även 
Christina Nordgren-Siivonen har i en kortare artikel redogjort 
för Karlssons del i detta skeende.23 Även Aleksi Huhta lyfter fram 
detta i sin artikel om K. J. Wenman i denna antologi. 

De många styrelseuppdragen har gjort att Ragni Karlsson om-
nämns i flera historiker. Hon var bland annat verksam som se-
kreterare för HSAF under flera år på 1930- och 40-talen.24 Hon 
fungerade även som den första sekreteraren för Folkets Bild-
ningsförbunds (FBF), en organisation som grundades i mitten av 
1940-talet i syfte att bilda de finlandssvenska arbetarna.25 Tanken 
bakom FBF och förbundets tillkomst och verksamhet har tidiga-
re studerats närmare i en artikel av Mats Wickström och Jonas 
Ahlskog.26 Vidare har Wickström och Ahlskog tillsammans med 
Matias Kaihovirta granskat den finlandssvenska arbetarrörelsens 
historia som ett utslag för minoritetsnationalism. Författarna dis-
kuterar det misslyckade försöket att skapa en enhetlig socialistisk 
arbetarrörelse för den finlandssvenska minoriteten i Finland ef-
ter år 1945. I sin artikel gör författarna en noggrann genomgång 
av situationen där Atos Wirtanen och hans anhängare, däribland 
Karlsson, stod i centrum för de inre konflikterna inom FSA och 
de därpå följande händelserna.27 Fallet i sig kan räknas som en av 
brytningspunkterna i den finlandssvenska arbetarrörelsens histo-
ria och utgör även slutpunkten för föreliggande artikel. 

Såväl ämnets som källornas natur har gett orsak till en del etis-
ka överväganden. Att jag ändå valt att skriva denna artikel utifrån 
det personliga materialet har att göra med att jag önskar beskri-
va Ragni Karlssons livsöde så mångsidigt och flerstämmigt som 
möjligt, så att dagens läsare kan få en bild av och förståelse för 
hennes val och lösningar.28  
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Från småbruk till studier i agronomi 

En central del av den biografiska metoden handlar om att sätta 
huvudpersonens liv och verk i en kontext och granska personens 
närmaste relationer. Livet och vardagen skapas i förhållande till 
den omgivande miljön och en människa har olika möjligheter 
och förutsättningar att påverka och låta sig påverkas av den.29 
Vilken är då det sammanhang som Ragni Karlsson bör förstås i? 
Var befann hon sig geografiskt, vilka personer fanns runt henne, 
och vilka faktorer påverkade hennes liv? 

Ragnhild Emilia Karlsson (28.4.1894 – 25.11.1973) föddes 
i Pargas som enda barnet till Karl Julian Karlsson (1866–1911) 
och Aina Emilia (Emmy) Karlsson (Schauman) (1865–1936).  
K.J. Karlsson, som hade studerat matematik och naturvetenskap i 
Åbo, blev tidigt intresserad av den växande folkshögskolerörelsen 
och arbetade aktivt för att grunda folkhögskolor i Pargas och på 
Åland. Han var även lantdagsman för Svenska folkpartiet (SFP) 
och chefredaktör för Borgåbladet. Hösten 1910 blev han sjuk 
och som en följd dog han året därpå vid en ålder av endast 45 
år.30 Även Emmy Karlsson var intresserad av folkhögskoleverk-
samheten och fungerade en tid som lärare på folkhögskolan på 
Åland. Under tiden på Åland var hon mycket aktiv även i den 
aktuella frågan om kvinnlig rösträtt, bland annat som grundare 
och första ordförande för det åländska Kvinnoförbundet. Efter 
K.J. Karlssons död flyttad modern till Hollola i närheten av Lahtis 
tillsammans med dottern Ragni som var familjens enda barn. I 
Hollola drev mor och dotter en liten gård och en stor del av deras 
korrespondens under 1920- och 30-talen handlade om skötseln 
av gården och om pengar, den lilla familjen hade tidvis svårt att 
klara sig ekonomiskt efter faderns förtidiga död.31 

Efter avlagd studentexamen i Lovisa år 1914, flyttade Ragni 
Karlsson till Helsingfors för att studera vid fakulteten för jord- 
och skogsbruk vid Helsingfors universitet, som då ännu gick 
under det officiella namnet Kejserliga Alexanders Universite-
tet.32 Kvinnor hade haft rätt att studera vid universitetet på sam-
ma villkor som männen sedan år 1901, och då Karlsson inledde 
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sina studier utgjorde de 39 procent av de nyinskrivna.33 Orsaken 
till ämnesvalet är oklart, men ett motiv kan ha varit att hon re-
dan hade praktisk kunskap om jordbruk i och med arbetet på 
familjens gård.  Agronomi var även ett ämne som låg rätt i tiden, 
Finland var ett mycket agrart land och det fanns ett behov av att 
utveckla jordbruket i landet. Vid tiden för Finlands självständig-
het bestod fakulteten för jord- och skogsbruk vid universitetet av 
sju institutioner: lantbrukskemi, agronomi, lantbruksekonomi, 
husdjurslära, forstvetenskap, lantbruksentomologi och växtpa-
tologi.34 Agronomutbildningen var relativt ny. Fram till slutet av 
1800-talet hade den statligt stödda utbildningen i jordbrukslära 
getts vid jordbruksläroverket i Mustiala från vilken den på sena-
tens beslut flyttades till huvudstaden år 1896. De första studen-
terna i agronomi, sju till antalet, utexaminerades läsåret 1909–10, 
sju år senare uppgick studenternas antal för första gången till över 

Ragni Karlssons identifikationsbevis. Källa: Folkets Arkiv.
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20. Agronomstudierna tog i genomsnitt fyra år och till studier-
na hörde även att man skulle göra praktik på ett jordbruk.35 För 
Karlssons del blev platsen Tammisto försöksanstalt i närheten av 
Helsingfors.36 De första kvinnliga agronomerna utexaminerades 
år 1913, medan Karlsson slutförde sina studier ett drygt decenni-
um senare, år 1925.37 Orsaken till att hennes studietid blev så lång 
kan förklaras med familjens ekonomiska trångmål.

I breven till modern Emmy från de första åren i huvudstaden 
berättade Karlsson ofta mycket och detaljerat om livet i Helsing-
fors: ”Nog är stadsbor ändå i allmänhet bra ytliga, men det är 
stadslivets fel, det evinnerliga jäktandet och de många olika in-
trycken. Jag tycker själv att jag förflackas här i Hfors, och ändå 
jagar jag ej efter nya sensationer på nöjen o.d” skrev hon i ett brev 
till modern år 1919.38 Mor och dotter höll även varandra uppda-
terade om vänners och bekantas förehavanden, kommenterade 
böcker de läst och diskuterade de senaste nyheterna. Vårvintern 
1920 var spanska sjukan ett aktuellt ämne. Pandemin hade brutit 
ut ett par år tidigare och därefter i omgångar sköljt över världen. 
Denna sista våg av sjukan spred sig kraftigt i Helsingfors strax 
efter årskiftet 1920 och ledde till en stor mängd dödsfall.39 Emmy 
som hört nyheter om epidemin blev orolig, men Karlsson försök-
te lugna henne: ”Spanska sjukan vet jag intet om annat än vad 
som står i tidningarna. Mest härjar den på bland militären, där 
de har det på allt sätt så uselt tillställt” konstaterade hon i början 
av år 1920.40 Trots hennes uppfattning om att influensan främst 
drabbade militären har forskningen visat att smittan inte stan-
nade i kasernerna utan snabbt spred sig från huvudstaden ut i 
landet via järnvägen.41 Några veckor efter det lugnande brevet 
drabbades Karlsson även själv av sjukdomen. Hon var sänglig-
gande i omgångar i flera veckor men väl omhändertagen av en 
sjuksköterska och de släktingar hon för tillfället var inhyst hos.42 
Sammantaget verkar hon ha kommit relativt lindrigt undan och i 
mars 1920 återgick hon till studierna. Det var fullt upp på univer-
sitetet och hon uppskattade inte att modern förmanade henne att 
ta det lugnare eftersom hon ännu var konvalescent, utan röt till:
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1. Föreläsningar 6 tim i veckan. 2. Bokföring 3, Frökontroll 4. 
Kartritning och pluggning av fältmätning, 5. De lantbrukseko-
nomiska kartorna och beräkningarna, 6. Byggnadsritningar och 
pluggning av byggnadsläran, 7. Ämnesskrivning  8. Seminarieöv-
ningar i agrikulturkemi och –fysik. Låt nu sen bli att anstränga 
sig!43 

Nya bekantskaper 

Under 1920-talet lockade de växande städerna till sig många 
unga, inte bara i hopp om arbete och en bättre framtid utan även 
genom sitt utbud av nöjen.44 En stor del av Karlssons vardag i 
Helsingfors gick till studierna, men ibland hade hon fritid och 
hann roa sig en del. I brev till modern berättade hon om hur hon 
deltagit i studentprogam, åhört föredrag och gått på teater med 
vänner. I Helsingfors var Karlsson god vän med bland andra Ka-
rin Allardt. De två unga studentskorna var politiskt intresserade 
och gick till exempel vid ett tillfälle runt i staden för att samla in 
namn på en lista till förmån för hemvändande tyska krigsfångar. 
Även i övrigt tillbringade de en del tid med att göra långa pro-
menader i staden och föra ”djupsinninga resonemanger”.45 Karin  
Allardt kom senare att bli pedagog och litteraturforskare samt 
skriva en doktorsavhandling som betytt mycket för den finländ-
ska kvinnorörelsen.46

Till umgängeskretsen i Helsingfors hörde även många av de 
mest aktiva inom arbetarrörelsen såsom Anna Elfving (senare 
Bondestam) och Anna Wiik (född Forsström).47 Bondestam har 
beskrivit föreningskamraterna vid den här tiden i positiva orda-
lag, enligt henne bestod HSAF i början av 1930-talet av en fin 
samling människor som alla blev goda vänner.48 Anna Wiik och 
hennes man K. H. Wiik var framstående personer inom den fin-
landssvenska arbetarrörelsen under första delen av 1900-talet.    K. 
H. Wiik var i omgångar lantdags- och riksdagsman och även ord-
förande för Demokratiska Förbundet för Finlands Folk (DFFF), 
ett förbund med syfte att skapa en enad finländsk vänster.49 Anna 
Wiik involverade sig i bildningsarbetet bland arbetarna. Hon 
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hörde även till samma kvinnokomitté inom HSAF som Ragni 
Karlsson och senare arbetade båda för tidskriften Ny Tid.50 Det 
var också i Helsingfors som Karlsson blev bekant med den lång-
variga vännen och stridsparet Atos Wirtanen.51 På basis av den 
bevarade korrespondensen är det svårt att säga vad det var som 
fick Karlsson att fatta tycke för arbetarrörelsen. Långt senare då 
hennes avsikter ifrågasattes utgående från hennes bakgrund, lyfte 
hon fram att hon inte var den enda inom den finlandssvenska 
arbetarrörelsen som hade ett borgerligt ursprung, men att hon 
själv inte ansåg att det varit ett hinder för att försöka förbättra 
arbetarnas förhållanden.52 Klart är i alla fall att umgänget med de 
andra medlemmarna i HSAF tog upp en stor del av hennes fritid. 
Samtidigt hade hon studierna att tänka på. 

För att klara sig ekonomiskt efter K. J. Karlssons död var den 
lilla familjen beroende av den välvilja som faderns bröder Gus-
tav Bondestam och Hugo Hagmark visade. Detta ledde tidvis 
till spänningar och mer än en gång kände Karlsson i sina brev 
misströstan gällande familjens ekonomiska situation. Exempelvis 
i december 1919 skrev hon till modern Emmy på följande sätt:

Kära du! Tack för kortet som jag just nu erhöll. Jag är för tillfället 
helt förtvivlad. Har ringt upp till flere möbelaffärer för att fråga 
efter priset på marmorskivor och event. få den såld dit. Ingen vill 
ha den då den är så liten och de värderar den blott till 200-300 mk 
och för det lönar det sig nog ej att sälja den. Har just nu skrivit ett 
bevekande brev till farbror Gustav för att få honom att inverka på 
Hugo. Hjälper inte heller det så är det ingen annan råd för mig än 
att åter avbryta studierna d.v.s. lämna dem. Och man vet ju ej fast 
detta vore det förståndigaste.53  

Denna gång redde den akuta ekonomiska krisen upp sig, 
men något år senare gjorde Karlsson ändå ett uppehåll i studi-
erna för att i stället ta anställning på Mellersta Nylands (Finns) 
folkhögskola. Korrespondensen med mamman ger ingen direkt 
förklaring till studieuppehållet, men en orsak kan ha varit det 
ansträngda ekonomiska läget som familjen befann sig i.54 Finns 
folkhögskola hade inlett sin verksamhet år 1891. I en tidningsin-
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tervju med folkhögskolans föreståndare Erik J. Nylund gjord in-
för läsåret 1921–22, omnämns Ragni Karlsson som en ny kraft på 
skolan men ändå bekant med folkhögskoleväsendet genom för-
äldrarnas engagemang.55 I början av 1920-talet hade folkhögsko-
lan 35 elever, av vilka majoriteten var kvinnor.56 Det var således 
ingen stor skara människor, och lärarna och eleverna blev där-
med lätt bekanta med varandra. På folkhögskolan lärde Karlsson 
känna en elev som senare skulle komma att ha en framträdande 
roll inom den finländska inrikespolitiken, bland annat som stats-
minister i tre omgångar: Karl-August Fagerholm.57 Efter året på 
folkhögskolan fortsatte de att umgås privat. Karlsson skrev till sin 
mamma om ett av dessa möten: 

En kväll, Karin var också här, då kommer Nylund, Fagerholm och 
Anna Weckström sättande. Jag var glad att tant var bortrest, så jag 
fick be dem i salen och inte behövde ta in dem i mitt rum. Det var 
ju helt glatt och trevligt, vi drack kaffe med ett minimum av bröd 
och senare bjöd Nylund på ett konsertkafé där vi ytterligare drack 
kaffe och njöto av musiken.58

En annan gång gick Fagerholm och Karlsson tillsammans med 
en grupp andra vänner på operan för att se Don Juan. Karlsson 
beskrev upplevelsen som ”Tassig, som alltid på operan”.59 Vänska-
pen som fått sin början på folkhögskolan och det gemensamma 
intresset för arbetarrörelsen gjorde att Karlsson och Fagerholm 
följdes åt under flera år, fram till den stora brytningen inom den 
svenskspråkiga arbetarrörelsen i slutet av 1940-talet då de fann 
sig på olika sidor i konflikten. 

Efter året på Finns var Karlsson redo att ta sig an studierna 
även om det kändes lustigt att vara en elev igen efter tiden bakom 
katedern.60 Under studietiden bodde hon en tid hemma hos sina 
släktingar Ossian och Betsy Schauman. Läkaren Ossian Schau-
man blev sedermera känd som grundare av Folkhälsan. Karlsson 
beskrev samvaron i positiva ordalag. Enligt henne var Betsy ”värl-
dens sötaste människa” som tog god hand om henne och bjöd på 
mat. De umgicks också ofta på tumanhand: ”Sista lördags t.ex. 
hade vi en bättre kaffedoria och sedan läste vi högt och hade rik-
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tigt gemytligt. Hennes böcker får jag ta när jag vill hennes bästa 
silver och duktyger får jag begagna när jag har främmande t.o.m. 
sina näsdukar har hon ett gett mig lov att använda!”61 Med tanke 
på Karlssons ekonomiska situation var denna form av hjälp guld 
värd. Samtidigt gav tiden som inneboende, då hon såg hur Betsy 
Schauman försökte hjälpa sina väninnor, en förståelse för att det 
på 1920-talet var ekonomiskt svåra tider även i stadens borgerliga 
kretsar.62  

Förutom husrum och mat erbjöd det Schaumanska hemmet 
även ett sammanhang och många möten med intressanta per-
soner. I korrespondensen med modern Emmy beskrev Karlsson 
även sitt möte med stadens elit: 

I alla fall var det mycket roligt då här ju samlades riktigt crème 
del la crème:  Senator Gripenberg, Senator Kyander med fru, fru 
Saltzmann, fröken Mechelin, frk. Mathilda Wrede, Dr. Hultin 
m.fl. m.f.l. Folk var det duktigt och kaffe gick det åt mellan 15 och 
20 lit. Lantlivets största nackdel är att där inte finns någon, som 
man riktigt ogenerat kan prata ut med och vars högre intellekt 
man kan ta lärdom av. Det var nog ett verkligt nöje att i går t.ex. 
åhöra politiska o.a. diskussioner ledda av fru Saltzman, fröken 
Hultin, frk Mechelin och tant. Man behövde just ej vara rädd att 
höra några dumheter.63   

Denna skildring av samvaron går väl ihop med den beskriv-
ning som Atos Wirtanen i sina memoarer långt senare ger av det 
Schaumanska hemmet. För Wirtanen kom hemmet i ungdomen 
att bli något av en viktig samlingsplats och rent utav ett ”filosofiskt 
centrum” där det ordnades många tillställningar och samtal.64 

Ragni Karlsson hade ett stort litteraturintresse, hon och mo-
dern Emmy skrev ofta till varandra om böcker de läst eller önska-
de läsa. Med tiden verkar Karlsson ha utvecklat en förkärlek för 
kriminalromaner, och vid sin död testamenterade hon sitt biblio-
tek till Atos Wirtanen.65 Vad var det då som hon fann så lockande 
med böcker? Ett svar kanske vi finner i Folkviljan där hon gav sig 
in i en debatt om arbetarnas förhållande till litteratur och resone-
rade såhär om läsande:
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Att läsa en bok, en verklig bok, är inte att låta meningar och (otyd-
ligt) passera genom sitt medvetande för att glömma dem i nästa 
ögonblick. Det är att vara helt och hållet, till hela sin varelse, en-
gagerad, upptänd, med eller mot, vred eller salig. Det är att vara 
utsatt för ett stilla somarregn, eller att kämpa sig fram genom ett 
fruktanvärt oväder eller att bli bränd vid en eldsvåda. Eller är det 
som att bli  instängd i ett råtthål eller som att söka betäckning i en 
enrisbuske under bombardemang, Eller som om alla sju salighe-
ter öppnade sig för en på en gång och hela ens väsen upplöstes i 
oanande skönhetssyner. Men det underliga är att alla dessa rått-
hål och eldsvådor fanns inom en förut, boken bara hjälpte en att 
upptäcka och övervinna dem. Varje verkligt konstverk, också det 
mest tragiska och ångestfyllda, är nämligen för läsaren en befriel-
se, en frigörelse av nya krafter, ett oändligt tillskott av erfarenhet, 
rikedom, mognad och andlig aktivitet. Själen blir mera levande 
och livet mera värt.66

Ragni Karlsson kom alltså ursprungligen från borgerliga och 
kulturella, om än ekonomiskt ansträngda förhållanden. I och 
med familjens lilla jordbruk och sina studier var hon även be-
kant med småbrukarens vardag. Hon levde under en händelserik 
tid i Finlands och Europas historia. Under de sista årtiondena av 
1800-talet och de första av 1900-talet genomgick det finländska 
samhället stora förändringar på flera plan.67 För arbetarna var en 
sådan förändring det politiska engagemanget. Genom att gå sam-
man i fackföreningar och verka i arbetarrörelsen fick de ökade 
möjligheter att påverka. Samtidigt innebar arbetarrörelsen också 
nya möjligheter på andra plan. I folkets hus runtom i landet ord-
nades förutom politiska möten även idrottsevenemang, skådespel 
och musikprogram av olika slag.68 Det är också i denna typ av 
verksamhet som vi kan hitta henne då hon aktivt gav sig in i rö-
relsen. I det följande fokuserar jag på Ragni Karlssons praktiska 
insatser för den svenskspråkiga arbetarrörelsen i Finland.  
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Ragni Karlsson skjuter på 

I en annons i Arbetarbladet från år 1929 med rubriken ”Varför vi 
röstar med socialdemokratin” finns Karlsson med bland de till-
frågade. Personerna på bilden är åtta till antalet, en ung Ragni 
Karlsson i studentmössa är den enda kvinnan. Hennes svar på 
frågan om varför hon röstar som hon gör är: ”Det tyckes mig 
som om vårt borgerliga samhälle, vår borgerliga kultur, börjat 
betänkligt luta mot sitt fall. Att rösta med Socialdemokraterna är 
endast mitt sätt – att skjuta på.”69  

De första arbetarföreningarna i Finland grundades på 1880-  
talet och efter storstrejken år 1905 växte sig arbetarrörelsen 
snabbt starkare. Också kvinnorna hittade sin plats i rörelsen, även 
om de till sitt antal var betydligt färre än männen. De första kvin-
nogrupperna inom arbetarföreningarna grundades i den finsk-
språkiga Helsingfors arbetarförening på 1890-talet.70 För de en-
gagerade kvinnorna var sådant som rörde arbetarfamiljerna och 
mödrarna viktiga frågor och en stor del av deras engagemang tog 
sig uttryck i praktiskt arbete. De kvinnliga medlemmarna samla-
de in pengar till rörelsen genom att ordna servering under olika 
sammankomster och genom att arrangera syföreningar.71 Även 
om Finlands Arbetarparti (grundat 1899) redan från start strä-
vade efter att inkludera både män och kvinnor i beslutsproces-
sen på lika villkor, hade kvinnorna under 1900-talets första hälft 
i praktiken varierande möjligheter att vara verksamma inom den 
finländska arbetarrörelsen. I takt med att rörelsen professionali-
serades hårdnade kampen om platserna i ledningen och ofta val-
des en kvinna med av symboliska orsaker. Det samma var fallet 
på det kommunala planet, och i och med detta ansåg kvinnorna 
ofta att deras representation inte var tillräcklig. Ett flertal kvinnor 
valde därför att i stället aktivera sig inom egna kvinnoorganisa-
tioner.72   

Ragni Karlsson kom att bli en av de mer långvarigt aktiva inom 
den svenskspråkiga arbetarrörelsen under 1900-talet samtidigt 
som hon var verksam inom den tongivande svenskspråkiga arbe-
tarföreningen i landet, HSAF.73 Efter avklarade studier tog hon år 
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1929 anställning som konsulent på Småbrukarnas förbund. Det 
var via detta arbete som hon fann vägen in i arbetarrörelsen. Det 
socialdemokratiska partiets ordförande, riksdagsmannen Kaar-
lo Harvala, var nämligen sekreterare i Småbrukarförbundet då 
Karlsson tog anställning och han kunde locka med henne.74 Ock-
så i övrigt var kretsarna små och det är ofta samma namn som 
dyker upp i olika sammanhang i källmaterialet. Som ett exempel 
kan nämnas de invalda i FSA:s förbundsstyrelse åren 1935–36. 
Bland de invalda hittar vi K.A. Fagerholm som ordförande och 
Anna Wiik och Ragni Karlsson som ordinarie ledamöter. Detta 
val var viktigt eftersom det placerade Karlsson i en omgivning 
där hon helhjärtat kunde ge sig in i arbetet för arbetarna tillsam-
mans med likasinnade. I slutet av verksamhetsåret tillsatte näm-
ligen förbundsstyrelsen en kvinnokommitté bestående av Ragni 
Karlsson, Anna Wiik, Dagmar Nygård, Gudrun Mörne och Nan-
na Andersson. Till kommitténs uppgifter hörde att planera upp-
lysningsarbete bland arbetarkvinnor, att väcka kvinnors intresse 
för organisationsverksamheten genom artiklar i Arbetarbladet 
och att bistå organisationerna med råd och anvisningar om hur 
verksamhet som riktade sig till kvinnor borde ordnas.75  

Under 1930-talet förändrades folks uppfattningar om hem-
trevnad och fokus kom alltmer att ligga på att göra omgivningen 
så trevlig som möjligt.76 För arbetarrörelsen fick detta nya tän-
kesätt till följd att samlingsplatsens eller festplatsens dekoration 
sågs som viktigt, liksom rummets temperatur. Det skulle vara 
lockande för folk att delta i möten och fester och man fäste upp-
märksamheten vid ett mångsidigt program. Målet var att arbe-
tarföreningarnas möten skulle vara en upplevelse och tillföra 
något till både kropp och själ. Programnummer såsom musik, 
recitation, filmer, allsång och revyer var önskvärda.77 Inom den 
svenskspråkiga arbetarrörelsen hade man sedan år 1932 ordnat 
en stor fest kring jul och nyår och ett par år senare hölls den första 
revyn.78 Snart kom dessa att bli en av HSAF:s kvinnokommittés 
mest populära aktiviteter. Finlands Fackföreningars Centralför-
bunds (FFC) handbok för föreningsfunktionärer från år 1946 
belyser synen på nöjen inom arbetarrörelsen.79 Enligt handbo-
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ken ordnades fester i huvudsak för att göra rörelsen bekant för 
allmänheten, men därutöver även med tre specifika ändamål: 1) 
att väcka ideell hänförelse, 2) att tillfredsställa nöjeslystnaden och 
3) att skaffa pengar till organisationen. Handboken uppmuntrade 
funktionärerna att försöka få sammankomsterna så inspirerande 
som möjligt, till exempel genom att erbjuda något nytt på varje 
möte.80 I de samlingar med manus för arbetarrevyerna som jag 
har bekantat mig med, kan man bland annat hitta Ragni Karls-
son i en scen i nyårsrevyn 1941–42, i ett nummer med namnet 
”Strömmingskön”. Numret handlade om ett aktuellt fenomen i 
det krigstida Finland, att man ständigt måste köa för att få köpa 
mat och andra förnödenheter. Tillsammans med Anna Engberg 
rusar Karlsson i numret upp på scenen för att hinna ställa sig 
i en kö för att få köpa strömming.81 Anna Engberg var i likhet 
med Ragni Karlsson engagerad i den svenska arbetarrörelsen i 
Helsingfors och gift med Mauritz Engberg, en av Arbetarbladets 
medarbetare.82  

Arbetet på Småbrukarförbundet och engagemanget för arbe-
tarrörelsen tog upp mycket av Karlssons tid. I början av 1930-talet 
skrev Emmy ett oroat brev efter en lång tids tystnad från dottern: 

Om du verkligen är så trött på kvällarna, att du ej orkar skriva till 
mig ett par rader på ett kort en gång i veckan så står det illa till 
med dig. Då har du mera arbete än du mäktar med och kommer 
förr eller senare att krokna.83

Vi vet inte vad Karlsson svarade på detta brev, men hon fortsat-
te i alla fall att aktivt engagera sig för arbetarna, bland annat ge-
nom att delta i arrangemangen av årliga kvinnokonferenser som 
samlade flera tiotals deltagare.84 År 1938 ordnades en konferens 
i Jakobstad som kan exemplifiera hur dessa utformades. Denna 
konferens hade ett 50-tal deltagare med kvinnor från olika öster-
bottniska arbetarföreningar och arrangörerna sammantaget. På 
dagsprogrammet stod föredrag av de helsingforsiska kvinnorna 
om en rad för rörelsens kvinnor viktiga teman: föreningshemmet 
i vardag och fest (Anna Wiik), kvinnan som föreningsmedlem 
(Ragni Karlsson), Arbetarbladet (Gudrun Mörne), studiearbe-
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tet (Anna Wiik), syföreningsverksamheten (Nanna Andersson) 
och till sist arbetet bland barnen (Dagmar Nygård, som hade fått 
förhinder så föredraget lästes upp av Gudrun Mörne). Under sitt 
anförande framhöll Karlsson att det var viktigt att få med kvin-
nor i verksamheten på olika sätt, inte enbart som festarrangörer 
utan också i studie- och talkörsarbete liksom i möten, diskussion 
och i valrörelser.85 Till kvällsfesten som hölls på Brandkårshuset 
var även männen inbjudna, sammanlagt uppgick deltagarna till 
ett hundratal gäster utöver konferensdeltagarna. Under kvällens 
festtal betonade Ragni Karlsson det nödvändiga i att var och en 
fördjupade sin socialistiska syn på livet. Kvällen bjöd även på an-
nat program i form av sång och en sketch av kvinnorna från Hel-
singfors. Festen avslutades med dans.86

Ett konkret problem och ett hinder för många kvinnors del-
tagande i arbetarrörelsens verksamhet vid den här tiden var det 
ekonomiska. Denna fråga berördes också på mötet i Jakobstad. 
Under diskussionen framhölls, att kvinnorna ofta deltog i syför-
eningsarbetet och genom att ge praktisk hjälp, men att de inte 
gick på möten. Ofta var det ändå kvinnorna som genom sina 
praktiska insatser ekonomiskt upprätthöll hela föreningar.87 Re-
dan året innan hade Karlsson lagt ut orden om samma ämne, då 
vid FSA:s kvinnokommittés konferens i Helsingfors. Frågan var 
således ständigt aktuell för de aktiva kvinnorna inom rörelsen. 
Liksom i Jakobstad, ledde hennes tal till en livlig diskussion. Det 
fanns flera olika åsikter om varför kvinnorna inte blev betalan-
de medlemmar. Förutom bristen på pengar och männens ovilja 
att låta kvinnor ta plats, lyftes också Marthaförbundet fram som 
en möjlig konkurrent.88 I början av 1900-talet fanns det en stor 
tilltro till kunskap och bildning, inte minst bland arbetarna som 
allt oftare kom att studera självständigt vid sidan om sitt arbete. 
Inom arbetarrörelsen var det till exempel vanligt med studiecirk-
lar, där de aktiva samlades för att läsa och diskutera texter. Men 
utöver det fanns det flera andra föreningar som konkurrerade om 
uppmärksamheten, förutom den redan nämnda martharörelsen 
även hembygdsföreningar, nykterhetsföreningar och ungdoms-
föreningar.89 
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”Så att du åter fläng och roat dig och rest och hållit föredrag. 
Måtte krafter och hälsa också bara stå ut med dessa (otydligt) 
ansträngningar!” skrev Emmy till sin dotter i augusti 1935 med 
anledning av hennes program under den senaste tiden.90 I kapit-
let ovan har jag redogjort för Karlsson engagemang och arbete 
för arbetarna tillsammans med de andra aktiva kvinnorna inom 
FSA, men förutom det fanns det en rad andra besläktade frågor 
som krafterna också måste räcka till. 

 
Andra hjärtefrågor 

Ett annat viktigt arbete för de socialdemokratiska kvinnorna var 
att hjälpa och stöda projekt som riktade sig till de svagaste i sam-
hället. Den största insatsen under 1930-talet gjordes för att hjälpa 
barn som kommit till skada under det spanska inbördeskriget. 
Insamlingen, som hade internationella förebilder, skedde i om-
gångar under åren 1936–1939. För pengarna köpte de finländska 
arbetarkvinnorna bland annat kött- och mjölkkonserver, dessu-
tom både sydde och samlade de in kläder som skickades till de 
nödställda.91 Även i detta arbete var Karlsson engagerad. På en 
fest som ordnades i Folkets hus i Grankulla i oktober 1938 i syfte 
att samla in medel till fascismens offer, uppträdde hon till exem-
pel med en presentation med aktuella politiska fotografier från 
olika länder.92 Sammanlagt lyckades de aktiva kvinnorna på olika 
sätt samla in en summa på 30 000 mark till förmån för offren i 
Spanien, något som Arbetarbladet beskrev som ett gott resultat.93 

Revyer och andra festarrangemang, liksom föreläsningar om 
aktuella teman, hörde till de typiska aktiviteterna för de aktiva 
kvinnorna inom FSA. För Karlssons del tillkom även en del mer 
ovanligt.  Bland det praktiska arbete som Ragni Karlsson gjorde 
under krigsåren på 1940-talet, utmärker sig även hennes arbete 
för att hjälpa judiska flyktingar. Enligt forskaren Svante Lundgren 
fanns det flera grupper som aktivt arbetade för de judiska flyk-
tingarna i Finland åren 1938–1944. Förutom de judiska försam-
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lingarna var bland annat Frälsningsarmén aktiv i arbetet.94 Bon-
destam och Helsing skriver i FSA:s historik att Karlsson under 
kriget med outtröttlig energi tog sig an de judiska flyktingarna 
och skaffade dem en fristad.95 Karlssons handlingar gjorde att 
hon fick statspolisens ögon på sig och det gjordes även en hus-
rannsakan hemma hos henne på Norra Kajen i november 1943. 
Bland de händelser som väckt misstankar hos grannarna som 
anmält henne till polisen nämndes ljudet av skrivmaskinsknatter 
från lägenheten om nätterna. På en handskriven lapp bland Stats-
polisens dokument kan man läsa att Ragni Karlsson klassificer-
ades som en synnerligen intrigerande vänsterpolitiker. Även om 
polisens besök inte fick några direkta konkreta följder, fortsatte 
de att hålla ögonen på henne.96

Under de årtionden som står i fokus i denna uppsats, försökte 
Ragni Karlsson genom sina handlingar på flera olika sätt verka 
för arbetarnas bästa. Hennes insatser sträckte sig från framträ-
danden på teaterscenen till olika föredrag om aktuella skeenden 
till att praktiskt hjälpa utsatta personer. Vid sin sida hade hon 
andra aktiva inom arbetarrörelsen, framför allt som en del av en 
grupp med andra aktiva kvinnor. Långt senare berättade Anna 
Bondestam att en del av dessa kvinnor, däribland Karlsson, hade 
kunnat ta en större plats inom arbetarrörelsen, men att de inte 
riktigt fick någon chans av de män som var med.97 Den bild man 
får av Karlssons insatser är ändå att hon var rask, aktiv och före-
tagsam på det sätt hon kunde och gavs utrymme att göra, men 
även att hon gick längre än många andra i sina försök att hjälpa. 

Konsulent på Småbrukarförbundet 

I början av 1900-talet var Finland ett jordbruksland, med en 
överväldigande majoritet av befolkningen bosatt på landsbygden. 
Landsbygdens kvinnor var upptagna av arbetet på gårdarna, på 
småbruken var både männens och kvinnornas arbetsinsats viktig 
för att gården skulle gå runt. På landsbygden fanns även en stor 
grupp människor som inte ägde egen jord utan försörjde sig gen-



Ragni Karlsson och den finlandssvenska arbetarrörelsen

143142

om att arbeta för andra.98 För småbrukaren var det årstidernas 
växling som styrde arbetet. Många av dessa hade så små jordlot-
ter att de var tvungna att försörja sig även på annat sätt. De fick 
sin utkomst genom att arbeta med skogsbruk, gräva diken eller 
hjälpa till på byggen. Ofta var hårt arbete ändå inte nog, margi-
nalerna var små och om skörden slog fel var möjligheterna att få 
hjälp av samhället små.99

Sitt yrkesverksamma liv kom Karlsson i huvudsak att tjäna 
som konsulent på det socialdemokratiska småbrukarförbundet 
Pienviljelijän Liitto (åren 1929–1947, 1949). Detta förbund hade 
ursprungligen haft sitt huvudsäte i Tammerfors, men ett par år 
innan Karlsson trädde i tjänst flyttades det till Helsingfors. Flyt-
ten var en stor framgång, inte minst för att allmänhetens kunskap 
om förbundet och dess verksamhet nu ökade kraftigt. Detta orsa-
kades av att förbundets verksamhet i stort breddades, till exempel 
så att det ordnades fler utflykter och kurser än tidigare. År 1928 
hade förbundet engagerat två jordbrukskonsulenter, och när en 
av dessa påföljande år sade upp sig trädde Karlsson in i hans 
ställe.100 På en bild i Småbrukarförbundets tidskrift, taget något 
år senare, har en grupp kvinnor ställt upp sig för fotografering i 
samband med ett möte. Mitt i gruppen står Ragni Karlsson, lång, 
rak och mörkhårig, ett halvt huvud längre än de övriga kvinnorna 
på bilden. Bildtexten beskriver henne som småbrukarnas raska 
kvinnliga agronom.101 På frågan hur hon trivdes med sitt arbete 
lyfter hon fram glädjen det ger då man tillsammans arbetar för 
ett gemensamt mål. Till hennes främsta uppgifter hörde då att 
betala ut arvoden för uppdikning och röjning av ny odlingsmark, 
något som hon ansåg viktigt och som satte henne i kontakt med 
småbrukare på olika håll i landet.102

Som en del av arbetet inom Småbrukarförbundet reste Karls-
son även runt till småbrukare i Nyland, Österbotten, Åland och 
Åboland och informerade om hur jordbruk skulle skötas.103 I sina 
brev oroade sig Emmy över den hårda arbetstakten, men upp-
muntrade även dottern som verkade trivas med sina uppgifter.104 
Till arbetsuppgifterna inom Småbrukarförbundet hörde även 
att skriva i förbundets tidning. Även om Karlsson kom från ett 



Anna Sundelin

144

svenskspråkigt hem, hade tiden i Hollola gjort att hon behärs-
kade finska och kunde arbeta på båda språken.105 Då Ingegerd 
Asplund, journalist på Ny Tid, senare mindes hur hon som ung 
volontär på tidningen uppfattade Karlsson var detta med språk-
kunskaperna viktigt. Hon kunde nämligen på mycket kort tid 
översätta politiska och fackliga artiklar på finska från Vapaa Sana 
och Työkansan Sanomat till svenska, så att dessa sedan kunde in-
kluderas i Ny Tid.106 Det verkar dock som om det var vännen Atos 
Wirtanen, som kom från ett finskspråkigt hem, som gav Karlsson 
mycket hjälp med det finska språket, i övrigt hade det blivit för 
mycket jobb för redaktörerna.107 Genom småbrukarnas tidning, 
som utkommit sedan år 1920, höll förbundet kontakt med lo-

Ragni Karlsson engagerade sig för småbrukarnas och särskilt de kvinn-
liga småbrukarnas sak. På bilden två kvinnor på sitt småbruk tillsam-
mans med sina husdjur Källa: Museiverket. Historiska bildsamlingar, 
Juhani Aholan kokoelma. HK19940408:284. CC BY 4.0.
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kalavdelningarna samtidigt som den fungerade som ett medium 
genom vilket förbundet kunde upplysa om jordbruksrelaterade 
ämnen.108 Vid en tillbakablick med anledning av att förbundet fi-
rade 25-års jubileum år 1944, konstaterades att Karlsson betytt 
mycket för tidningen under de senaste 15 åren, framför allt i frå-
gor som berört kvinnor.109 

Ragni Karlsson hade i allmänhet ett gott öga till småbru-
karkvinnan som hon såg som jordbrukets största tillgång.110 Hon 
noterade till exempel att den tekniska utvecklingen hade gjort det 
lättare för männen, men att kvinnornas arbete på småbruken var 
minst lika splittrande och tungt som tidigare. Det i sin tur såg hon 
som en förklaring till varför kvinnorna inte hade kraft eller ork 
att engagera sig i samhälleliga frågor. Enligt henne var en lösning 
att kvinnorna skulle uppmuntras till att omorganisera sina ar-
betsuppgifter på bästa sätt. Genom att planera sitt arbete och sin 
omgivning noga kunde landsbygdens kvinnor spara på krafterna, 
vilket i sin tur gagnade småbruken som helhet.111 I Folkkalendern 
1939 förde hon fram ett flertal punkter för att underlätta små-
brukarkvinnans arbete och göra det möjligt för henne att delta 
i olika kurser och åhöra föredrag. Bland annat propagerade hon 
för en ny arbetsfördelning där männen skulle åta sig en del av ar-
betet som tidigare utförts av kvinnorna och att husmodern skulle 
få ändamålsenliga redskap som skulle göra hennes arbete lättare 
och tillvaron gladare: 

Också småbrukarhusmodern måste behandlas som en yrkesmän-
niska, som behöver upplysning och kunskaper och däremellan 
vila och förströelse. Endast då kan hon göra sitt arbete med den 
skaparglädje och den visshet om resultat som varje framgångsrik 
verksamhet förutsätter.112   

Även inom Småbrukarförbundet var Karlsson medlem i en 
skild grupp för kvinnor, hon valdes in i styrelsen för den tillsam-
mans med Anna Elfving (Bondestam) år 1935 och satt sedan kvar 
länge.113 Under Karlssons ledning planerade kvinnorna till ex-
empel ett brett program riktat till kvinnor under vinterhalvåret, 
bestående av bland annat diskussionsmöten, hantverksklubbar, 
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studieklubbverksamhet, högläsning, åtgärder för att göra kvälls-
programmet bättre, distribution av böcker och tävlingar av olika 
slag. Under sommaren lockade man kvinnor till verksamheten 
genom att ordna bland annat utflykter, kvinnodagar och utställ-
ningar.114 

Ragni Karlsson kom även att bli en av Arbetarbladets mång-
sidigaste och trognaste medarbetare sedan 1920-talet. Marga-
reta Löfgren, långvarig medarbetare på Arbetarbladet och god 
vän med Karlsson har beskrivit tidningens lokaler i början på 
1930-talet som bedrövliga, samtidigt som stämningen på redak-
tionen var god.115 Karlssons texter var mångsidiga och berörde 
en rad olika teman. Förutom ”Småbrukarens spalt”, vars syfte var 
att ge småbrukarna en större yrkeskunskap, skrev hon ibland om 
litteratur och filosofi.116 Att som kvinna skriva om jordbruk i en 
tidning hörde inte till vanligheterna, och hennes insats noterades 
även utomlands: 

Som en egendomlighet för rikssvensk publik framstår tidningens 
jordbruksavdelning. Arbetarbladet har nämligen en sådan av-
delning som har gott anseende [---] Vad som gör Arbetarbladets 
jordbruksspalt mer än vanligt intressant i en rikssvensks ögon är 
att den är redigerad av en kvinna, som är filosofie magister, ag-
ronom till på köpet och småbrukare. Hon heter Ragni Karlsson, 
och bor, om jag inte misstar mig någonstädes i Österbotten.117

Även om kommentatorn hade fel om bostadsort, stämde den 
övriga informationen. En annan tyckare rekommenderade hen-
nes jordbruksspalter eftersom hon gjorde fakta om jordbruk 
både ”intressant och nöjsamt”.118 Enligt Karlssons egen åsikt var 
det viktigaste med en egen tidning för småbrukarna att den gav 
dem en känsla av sammanhang. Här byggde hon kanske på egna 
erfarenheter från småbruket utanför Lahtis: 

Jag tror att endast den, som själv bott på landet, avstängd från 
andra och ensam om sina tankar, kan förstå, hur en tidning kan 
komma till en som en vän och ett sällskap, hur den bringar bud 
från kamrater och lika tänkande, hur den skingrar känslan av iso-
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lering och ger ett intryck av samhörighet med tusen och miljoner 
människor. Åtminstone kan en socialdemokratisk tidning göra 
det. Och kanske mer än andra just Arbetarbladet, det fasta före-
ningsbandet mellan Finlands svenska arbetare och småbrukare.119  

Andra former av folkbildning 

Också i övrigt var Karlsson intresserad av folkbildning. Hon en-
gagerad sig i det bildande arbetet på flera olika håll, bland annat 
genom att sitta med i en rad styrelser. År 1946 anställdes Karlsson 
på halvtid som FBF:s förste sekreterare.120 FBF var de svensksprå-
kiga arbetarnas, fiskarnas och småbrukarnas gemensamma bild-
ningsorganisation som med Karlssons egna ord hade som främ-
sta syfte att ”lära människorna tänka”.121 Enligt planerna skulle 
medlemmarnas egna önskemål styra förbundets verksamhet, 
men på lång sikt hoppades man stärka kontakterna till arbetare i 
grannländerna.122 Viktigt var även att utbildningen styrdes av folk 
från de egna leden och att arbetet skedde tillsammans. Genom att 
uppmana till studiecirklar och liknande, hoppades FBF att även 
den mest ovane läsaren kunde ta del av kunskapen. I början var 
det dock svårt att få fart på verksamheten, inte minst på grund 
av knappa ekonomiska resurser. Karlssons insats inom förbundet 
kom att bli relativt blygsam eftersom hon kort efter grundandet 
blev sjuk och tvungen att stiga åt sidan. På sekreterarposten ersat-
tes hon av Anna Bondestam.123 Innan sin avgång hade Karlsson 
hunnit leda en kurs i festkultur under vilken hon säkert kunnat 
dra nytta av de lärdomar hon fått som festfixare och revydeltagare 
inom HSAF.124

En annan verksamhet i tiden var hushållsrörelsen. Den fick 
synlighet inte minst genom att de kvinnliga riksdagsledamöterna 
var engagerade och fungerade som frontfigurer. Hushållsrörelsens 
främsta syfte var att öka hushållens självförsörjning.  Samtidigt 
ville rörelsen betona värden såsom flit, renhet och sparsamhet.125 
Karlsson kom att bli engagerad i styrelsen för Centralen för huslig 
ekonomi (Kotitalouskeskus). Centralen var ett samarbete mellan 
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Småbrukarförbundets centralförbund, Marthaförbundet och So-
cialdemokratiska arbetarkvinnoförbundet och syftade till ökad 
upplysning och information gällande hemhushållning. Som den 
första ordföranden fungerade Maiju Gebhard som också verkat 
som konsulent inom Småbrukarförbundet. Övriga styrelsemed-
lemmar var socialdemokratiska riksdagsledamoten Elli Nurmi-
nen och Elli Saurio från Marthaförbundet medan Karlsson skötte 
centralens ekonomi.126 År 1941 hade medlemsorganisationerna 
160 000 medlemmar utspridda över 500 stads- och landskommu-
ner. Centralen för huslig ekonomi spred information genom att 
ordna kurser och trycka upp broschyrer samt genom nyare medi-
er såsom smalfilmer och radioprogram.127 Radion hade blivit ett 
allt populärare medium från och med 1920-talet och band på ett 
helt nytt sätt samman publik som befann sig på vitt skilda håll.128 
Under krigsåren tog sig Karlsson själv an denna informationska-
nal då hon i den svenskspråkiga radion läste upp populära dialo-
ger mellan karaktärerna Fru Vislund och Fru Krislund.129 I dia-
logerna avhandlades vitt skilda hushållsämnen såsom lappning 
och lagning av kläder till ekonomi samt skollov och semester.130 
I Tammerfors Aftonblad beskrevs till exempel ett av avsnitten på 
följande sätt: 

Nu när allting är dyrt och det mesta är dessutom svårt att få, är 
det viktigare än någonsin förut att köpa rätt. Fruar Vislund och 
Krislund, kända som duktiga och påhittiga husmödrar båda två 
ha insett den saken och kl. 20.10 delge de lyssnarna sina rön. Ma-
nuskriptet är av Ragni Karlsson.131 

Kåserierna i Ny Tid undertecknade ”Kyrkstöten” var ett annat 
lättsammare sätt för Karlsson att nå ut med sina tankar. Hennes 
texter fick ofta uppmärksamhet och gav upphov till diskussioner 
och kommentarer.132 De behandlade ofta aktuella teman, som då 
hon i mars 1948 ironiskt skrev om stämningarna i landet med av-
seende på Finlands behov av en vänskaps- och biståndspakt med 
Sovjetunionen: 
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Likheten med 1939 är slående. Egentligen finns det bara en skill-
nad, men den är så fin, att ingen tycks observera den: då hotades 
vi av krig med Rådsunionen, nu hotas vi av vänskap och bistånd 
från denna makts sida. Förfärligt! Förfärligt!133

Om skrivmaskinsknattret om natten var det som väckte miss-
tänksamhet hos grannar och statspolisen, var det även skriv-
maskinen som utgjorde Karlssons främsta medel i kampen mot 
okunskapen. Hon var en skicklig och mångsidig skribent och i 
sina många texter behandlade hon en rad för tiden aktuella frå-
gor. I sina artiklar kunde hon kombinera de egna erfarenheterna 
av att bo på landet med all den kunskap hon förvärvat på univer-
sitet, och arbeta för att förbättra arbetarkvinnornas ställning. Det 
fanns även ytterligare ett område av skrivande där Karlsson var 
verksam, nämligen poesin. Redan år 1927 hade hon publicerat en 
dikt, med namnet ”Skuggspel” i Nya Argus.134 Diktandet fortsatte 
senare, under pseudonymen ”Inga R.”, en lek med bokstäverna i 
hennes förnamn. Med tanke på det som var hennes utbildning 
och yrke, är det kanske inte förvånande att temat för en av hennes 
dikter var mull: 

Med mina bara händer gräver jag i mullen/ Jag lutar min kind 
mot den fuktiga marken. Säg mig nu, moder jord, så här ansikte 
mot ansikte:/är jag icke ditt barn? Är ej min mun full av ditt stoft, 
blickar ej din evighet ur mina ögon?/ Är jag icke allt det du bär 
i ditt sköte?/ Dessa röda och blå och gröna skalbaggar, som sol-
bländade/och med virriga ben/ skyndsammeligen ila till Ingens-
tans, är de icke jag?/Och metmaskarna, som frukta ljuset/är de 
icke jag?/ Men även kraften, moder, som kommer fröet att gro och 
eken att växa, även den är jag./ Så jag är av din art, o moder, och 
du kan ej förneka mig.135

Nya tider på flera sätt 

Slutet av 1940-talet kom att bli en svår tid för folk på vänsterkan-
ten i Finland. Efter att kriget avslutats uppstod en hård ideologisk 
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kamp mellan olika fraktioner inom rörelsen. En följd av konflik-
terna blev att många personliga band bröts då tidigare vänner 
ställde sig på olika sidor i striden. 

”Ragni Karlsson är numera något helt annat än socialdemokrat, 
hon har också helt tappat kontakterna med realitetens värld.”136 Så 
ilsket skrev den forne partikamraten och vännen K. A. Fagerholm 
i Arbetarbladet sommaren 1947, mer än två decennier efter att de 
först blivit bekanta på folkhögskolan. Innan det hade Karlsson 
hunnit kritisera honom skarpt, bland annat genom att konstatera 
att ”det mest beundrandsvärda med [Fagerholm] är att han uträt-
tar mest när han ingenting gör”.137 Med detta uttalande syftade 
hon på att Fagerholm under kriget varit ordförande för FSA, men 
att han trots de möjligheter positionen innebar, inte lyckats få nå-
got till stånd. Vidare vände hon sig mot att Fagerholm tidigare 
stått på samma sida som Karlsson och Wirtanen, men att han 
nu enligt hennes mening visat sig illojal.138 Socialdemokraternas 
respons lät inte vänta på sig. Karlssons inlägg i debatten kallades 
för ”Ett raseriutbrott”, medan K. A. Fagerholm dels berömde sin 
egen insats under kriget, dels uppmuntrade dem som ”tröttnat på 
arbetet och kampen” att söka sig någon annanstans.139

Orsaken till de hårda orden mellan de forna vännerna var en 
konflikt som seglat upp inom den finländska socialdemokratin 
efter krigsslutet 1945. Mot varandra i striden stod de så kallade 
Vapenbrödrasocialisterna och partioppositionen. De förstnämn-
da ansåg att kampen mot kommunisterna var viktigast, medan 
partioppositionen krävde att partiet skulle göra upp med de syn-
der som ledande socialdemokrater begått under kriget. Parti-
oppositionen hade sitt starkaste fäste inom FSA.140 Enligt FSA:s 
historik engagerade Ragni Karlsson sig så starkt i denna konflikt 
att det till slut blev omöjligt för de stridande parterna att enas 
kring en kompromiss.141 Lidelsens svallvågor gick återigen höga. 
Som en direkt följd av konflikten lämnade ett antal medlemmar, 
med Atos Wirtanen och Ragni Karlsson i spetsen, FSA år 1947.142

Efter utträdet ur FSA var Karlsson och Wirtanen med om att 
starta en ny tidning och därmed försöka skapa sig ett nytt sam-
manhang. Tidningen fick namnet Ny Tid och Atos Wirtanen 
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fungerade som chefredaktör.143 Det första numret utkom i maj 
1947, i redaktionen satt förutom Wirtanen och Karlsson även  
Georg Backlund, Christina von Gerich och Allan Asplund, samt-
liga långvariga medlemmar inom arbetarrörelsen.144 Åren 1947–
48 behandlades stridigheterna på Ny Tids sidor, medan svaren på 
inläggen i debatten kunde läsas i Arbetarbladet. Förutom att kri-
tisera Fagerholm skrev Karlsson ett skarpt protestbrev mot förfa-
randet mot Wirtanen under den förbundskongress som ordnats 
i mars 1947 och det undermineringsarbete mot honom som hon 
ansåg hade skett redan tidigare.145 

Det märkliga är nämligen att de, som nu kastar ut beskyllningar-
nas för otrohet mot socialdemokratin, just är de som själva förrått 
dem. De som nu beskyller andra för splittring av partiet, är just 
de, som gjort denna splittring oundviklig. De skyldiga anklaga 
andra för de gärningar de själva begått.146

Den enda möjligheten till räddning för den svenskspråkiga 
arbetarrörelsen var, såsom hon såg det, att FSA som helhet skul-
le gå ut ur det socialdemokratiska partiet och tillsammans med 
andra delar av den svenska arbetarrörelsen bilda en gemensam 
organisation. Inom den skulle de svenska socialisterna ”med ärlig 
övertygelse” arbeta vidare för sina gemensamma mål.147

Svaret publicerades i samma tidning och påpekade att Karlsson 
inte skulle svänga sig med fraser, utan inse att Wirtanens sätt att 
redigera Arbetarbladet inte hade motsvarat det önskade.148 Som-
maren 1947 skrev Karlsson även ett öppet brev till Arbetarbladets 
redaktion, publicerat i Ny Tid.149 I brevet tog hon upp den svart-
målning av hennes person som hon tyckt sig se på Arbetarbladets 
sidor. Bland annat vände hon sig mot de insinuationer om hennes 
verkliga motiv och borgerliga bakgrund som lagts fram i tidning-
en. Enligt Karlsson hade hon visserligen en borgerlig bakgrund i 
likhet med många andra inom partiet, men hon ansåg sig ändå ha 
gjort sitt bästa för rörelsen under de senaste sjutton åren.150 Kriti-
ken riktade sig även mot hennes utbildningsgrad, då Fagerholm 
i december 1948 frågade sig hur en akademiskt utbildad person 
kunde skriva så som hon gjorde.151  
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En tid efter utträdet ur FSA blev Wirtanen ordförande för So-
cialistiska Enhetspartiet (SEP), som till en början verkade inom 
DFFF, och valdes också in i riksdagen som folkdemokrat i slutet 
av 1940-talet och början av 1950-talet. Även Karlsson var med i 
SEP, men drömmen om att ena den svenskspråkiga vänstern gick 
om intet.152 Med den bröts även kontakten till en del av de forna 
vännerna i HSAF.153 I slutet av 1940-talet ställdes Ragni Karlsson 
även inför en del personliga utmaningar. År 1947 blev hon sjuk 
och kunde inte längre fullfölja sina åtaganden.154 Sommaren där-
på ersattes hon även på Ny Tids redaktion av Margareta Lindberg 
(Romberg). Ett par år senare var Karlsson åter bättre och kunde 
jobba hemifrån med olika skrivuppgifter och radiouppdrag, men 
så fullt ut som tidigare kunde hon inte engagera sig i arbetarrö-
relsen. Förhoppningsvis kan jag i en senare studie återkomma till 
denna kvinna som i en sammanfattande passage i FSA:s historik 
beskrivs som ”utrustad med stor och renhjärtad idealitet och en 
närmast otålig energi”.155

Ragni Karlsson och den finlandssvenska arbetarrörelsen

I den här artikeln har jag med utgångspunkt i en specifik kvin-
na, Ragni Karlsson, studerat den svenskspråkiga arbetarrörel-
sen i Finland under första halvan av 1900-talet. Tidsmässigt har 
undersökningen ramats in av tre väldigt turbulenta årtionden i 
Finlands historia. Jag har studerat hur Karlssons liv gestaltade sig 
under en rad sociala, politiska och kulturella förändringar under 
1900-talets första hälft, men även hur hon engagerade sig i och 
var en drivande kraft i en del av dessa processer. Jag har redogjort 
för Karlssons bakgrund, hennes väg in i arbetarrörelsen och hur 
hon på olika sätt verkade för de finlandssvenska arbetarna på fle-
ra olika plan. Vidare har jag diskuterat den grupp av andra aktiva, 
främst kvinnor, som Karlsson omgav sig med samt de metoder 
som dessa kvinnor använde sig av för att föra fram sitt budskap. 

Ragni Karlsson avvek på flera sätt från de förväntningar som 
ställdes på en kvinna med hennes härkomst i Finland under för-
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sta halvan av 1900-talet. Även om hon inte härstammade från 
arbetarklassen var det inom arbetarrörelsen hon fann sitt hem. 
Därtill hade hon en ovanlig utbildning för att vara kvinna och 
hörde till de första kvinnliga agronomerna i vårt land. I kombi-
nation med hennes egna erfarenheter av att driva ett småbruk, 
gjorde de teoretiska kunskaperna att hon hade en rätt så unik 
position från vilken hon arbetade för att förbättra småbrukarnas 
ställning. Framför allt var det de kvinnliga småbrukarna som låg 
nära hennes hjärta och hon försökte på olika sätt nå ut till dem, 
ge dem en bättre vardag samt få dem att själva ge sig in i kampen 
för arbetarna.

En stor del av Karlssons engagemang tog sig uttryck genom det 
skrivna ordet. Med skrivmaskinen som medel försökte hon upp-
lysa och informera arbetarna om deras rättigheter samt verka för 
att deras ställning i samhället skulle förbättras. Dessutom var hon 
intresserad av andra former av texter. Kåserier, radiodialoger, in-
sändare och dikter var, vid sidan om de föredrag hon höll, viktiga 
sätt att nå en större publik. I kombination med Karlssons korres-
pondens har dessa texter utgjort viktiga källor för denna artikel. 
Genom att använda detta mångsidiga källmaterial har jag ringat 
in Karlsson i många olika sammanhang: som kvinnlig agronom 
och småbrukare, flitig skribent och engagerad folkbildare. Och 
som en röd tråd genom allt detta, som socialist. 
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Matias Kaihovirta

Det stora ofosterländska kriget

K. H. Wiik och krigsmotståndets 
vänsternationalistiska och antifascistiska 
dimensioner under andra världskriget1 

Så skall du älska ditt land, att inga patriotiska festtal förmår kväva 
din kärlek.2

Morgonen den 22 juni 1941 skedde en dramatisk vändning i 
världshistorien då Tyskland inledde operation Barbarossa, an-
fallskriget mot Sovjetunionen som enligt Hitler hotade hela 
Europas frihet.3 Hitlers anfall mot Sovjet var samtidigt ett av de 
uttalade målen i hans politiska programförklaring i Min Kamp, 
det vill säga inget mindre än erövring av tyskt livsrum i öst och 
”judebolsjevismens” krossande.4 

Samma dag som tyska Wehrmacht och dess bundsförvanter 
inledde de militära operationerna för att tillintetgöra Röda ar-
mén på slagfältet, svarade Sovjet genom att gå till motangrepp. I 
sin iver hade Hitler i samband med anfallet dessutom överraskat 
den finländska statsledningen och deklarerat att den finländska 
vapenbrodern stred sida vid sida med tyskarna. Men egentligen 
endast bekräftade den tyska ledaren det som redan pågått i måna-
der före invasionen, att den finländska politiska och militära led-
ningen var involverade i planläggningen av operation Barbaros-
sa. Därför bombade sovjetiskt flyg först finländska flottenheter 
som i samförstånd med tyskarna minerat Finska viken inför an-
greppet 22 juni och den 25 juni utvidgades de sovjetiska bombrä-
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derna till huvudstaden Helsingfors och andra finländska tätorter. 
Samma kväll efter att bomberna fallit över Helsingfors samlades 
den finländska riksdagen och mottog statsminister Jukka Rang-
ells tillkännagivande att krigstillstånd rådde mellan Finland och 
Sovjetunionen. Krigsförklaringen framställdes som en följd av 
närmast oväntad och plötslig sovjetisk aggression mot finländskt 
territorium.5

Riksdagen godkände regeringens krigsförklaring med un-
dantag av sex riksdagsledamöter: Mikko Ampuja, Väinö Meltti, 
Kaisu-Mirjami Rydberg, Yrjö Räisänen, Carl-Johan ”Cay” Sund-
ström och Karl Harald Wiik. Dessa hade sedan hösten 1940 till-
hört den från det socialdemokratiska partiet uteslutna socialistis-
ka riksdagsgruppen som kallades ”sexlingarna”6. Riksdagsgrup-
pens talan fördes av den sistnämnde K. H. Wiik som i likhet med 
Svenska folkpartiets grupptalare Ragnar Furuhjelm påpekade att 
riksdagen förts bakom ljuset av regeringen och inte fått vetskap 
om vilka förberedelser som gjorts, vilket lett till att Finland dra-
gits med i stormaktskriget. Wiik krävde att regeringen omedel-
bart återställde Finlands självständiga utrikespolitik och suverä-
nitet för att återvinna freden och landets internationella anseende 
som demokratisk stat. Han fördömde regeringen i skarpa ordalag 
för att ha svikit det finländska folkets fredsvilja genom att låta sig 
hänryckas av ”konjunkturpolitiken”, med vilket han avsåg Fin-
lands anslutning till det av Tyskland påbörjade stormaktskriget.7 

Reaktionen på Wiiks kritik mot regeringens krigsförklaring lät 
inte vänta på sig. Redan i början av juli, medan riksdagsarbetet 
fortfarande pågick och den finländska armén inlett sin militära 
offensiv mot Sovjet, skred Statspolisen till verket för att förbereda 
häktningen av ”sexlingarna”. Ärendet dröjde fram till sista veckan 
i augusti, drygt en vecka innan riksdagen skulle återuppta arbetet 
efter sommarledigheten; den 26 augusti anhölls Wiik i Kantlax 
by i Munsala där han vistades tillsammans med hustrun Anna 
hos deras vänner och politiska meningsfränder folkskolläraren 
Wilhelm och hustrun Tekla Westlin. Ungefär samtidigt häktades 
även de övriga socialistiska riksdagsledamöterna och Helsing-
fors stads drätselkammares direktör Johan Helo som medverkat 
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i Wiiks oppositionstidning Vapaa Sana.8 Den övriga riksdagen 
och offentligheten underrättades en vecka senare om Statspoli-
sens manöver att försätta ”sexlingarna” i skyddshäkte enligt den 
krigstida undantagslagen som tillät myndigheterna inskränkning 
av medborgarnas personliga frihet. Statspolisens ingripande mot 
”sexlingarna” ledde till förundersökning och åtal där man ankla-
gade Wiik och den socialistiska oppositionen för förberedelse till 
högförräderi. Den 24 februari 1942 fälldes domen i Åbo hovrätt: 
Wiik fick tillsammans med gruppens andra finlandssvenska so-
cialist, riksdagsman Cay Sundström, de hårdaste straffen. Wiik 
dömdes till tio års fängelse som dock förkortades till sex år och 
tio månader. Först efter att Finland ingått fredsavtalet med Sov-
jetunionen och Storbritannien i september 1944 frigavs Wiik och 
kunde återgå till politiken.9

Karl H. Wiik (1883–1946) var under sitt politiskt verksam-
ma liv en av de mest framträdande finlandssvenska politikerna 
under 1900-talets första hälft. Trots det har han vunnit mycket 
liten uppmärksamhet i historieforskningen på finlandssvenskt 
håll. Han var medlem i Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) 
från 1901 fram till augusti 1940 då han blev utesluten från partiet 
på grund av att han kritiserat partiledningen och dess krigstida 
politik. Mellan vinterkrigets slut och fortsättningskrigets utbrott 
blev Wiik en slags socialistisk oppositionsledare som konstant 
utmanade den krigstida konsensuspolitiken. Inte sällan har fin-
landssvenska politiker som inte företrädde den borgerliga sam-
hällssynen fallit i glömska i finländsk historieforskning, särskilt 
politiker såsom K. H. Wiik som representerade den finländska 
och finlandssvenska vänstern. 

Även om fokus är på en person, är det biografiska sekundärt i 
min artikel. Den finländska historikern och politikern Erkki Tuo-
mioja har skrivit en tvådelad biografi om Wiik.10 Wiiks politiska 
idéer kring antifascism och krigsmotstånd, samt hans förhållande 
till nation och språk, har däremot fått mindre uppmärksamhet i 
den tidigare forskningen. Wiik var ändå inte ett undantag när det 
gällde att kombinera idéer kring marxism, nationalism och anti-
fascism och jag utgår från att hans position som svenskspråkig i 
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Finland påverkade hans intresse för frågor kring nation och mi-
noriteter i arbetarrörelsen. Min artikel bidrar således till att bely-
sa Wiik som en ledande finlandssvensk vänsterpolitiker: hur hans 
idéer hade sitt ursprung både i hans bakgrund och roll som aktiv 
i den svenskspråkiga arbetarrörelsen och hur hans intresse för det 
som kan kallas för en vänsternationalistisk antifascism hade sin 
grund i den finlandssvenska vänsteridentitet han varit med om 
att skapa. 

De idéer som K. H. Wiik förmedlade låg nära de samtida vän-
stersocialdemokratiska och marxistiska idéströmningar som 
fanns i den samtida europeiska arbetarrörelsen. Som språkkun-
nig hade Wiik engagerat sig i den internationella socialistiska ar-
betarrörelsen och hade haft personliga kontakter med kända och 
mindre kända utländska socialdemokrater. Hemma i Finland ut-
gjorde vänstersocialdemokratin ett tankekollektiv, där Wiiks tan-
kar hade en tydlig resonansbotten. Under den tidsperiod i Wiiks 
liv som här skildras, skulle han närma sig de finländska socialister 
som blivit uteslutna från SDP före krigsutbrottet i juni 1941. 

Wiiks sätt att skriva och resonera antog ett vad som kan kallas 
rationellt och rätt akademiskt sätt att beskriva sakförhållanden. 
Det är ett rätt utmärkande drag för den slags vetenskapliga marx-
ism som Wiik själv företrädde och som han blivit påverkad av i 
den Andra Internationalen. Wiik hade uttryckligen vänt sig mot 
känsloeggande agitation som utmärktes av tidiga socialistiska 
agitatorer i deras försök att väcka publiken till politiskt handlan-
de. Wiik trodde på förnuft och upplysning, vilket inte minst kom 
till uttryck i hans insatser för arbetarnas bildning. Hans rationella 
sätt att uttala sig om socialismen och hans akademiska ton att 
argumentera för sin ståndpunkt, kan anses representera ett tids-
typiskt västerländskt (manligt) ideal. Bilden av Wiik som en slags 
ensamvarg kan mycket väl handla om en medveten positionering 
hos honom, att vilja framstå som en självständig och ensam in-
tellektuell. Definitionen av en vänsterintellektuell, så som den 
framställdes i början av 1900-talet, var en person som skulle gå i 
bräschen för rörelsen, stå i (ensam) opposition till makthavarna. 
Enligt den här manligt kodade idealbilden inom vänstern upp-
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träder den intellektuelle alltid ärligt, teoretiskt kunnig inom den 
marxistiska ideologin och strävar efter att uppnå sanning och 
rättvisa. Historikern Hanne Koivisto har visat hur 1930-talets fin-
ländska vänsterintellektuella identifierade likheter mellan idealen 
om den intellektuelle och den moderna människan, bägge fram-
ställda som rationella och vars argumentation underbyggdes av 
kunskap och förnuft.11 

Vänsternationalism och antifascism 

I den här artikeln tar jag min empiriska utgångspunkt i häktning-
en och rättsprocessen mot Wiik och ”sexlingarna” som ledde till 
att han och den socialistiska oppositionen hölls fängslad under 
den tid Finland stred på Nazitysklands sida mot Sovjetunionen 
och Storbritannien 1941–44. Krigsmotståndet är viktigt att un-
dersöka därför att det ifrågasätter en (borgerlig) nationalistisk 
historisk berättelse om konsensus, stabilitet och kontinuitet i po-
litisk historia. I den här artikeln vidgas perspektivet till att omfat-
ta de samtida internationella vänsternationalistiska och antifasci-
stiska dimensionerna i den finländska vänsterns krigsmotstånd 
som återspeglas hos K. H. Wiik under andra världskriget. 

Både antifascismen och den internationella socialdemokratin 
relaterar till nationalism på så sätt att de gjorde anspråk på att 
vara nationens och fosterlandets rättmätiga företrädare, och att 
deras motståndare inte var det. Samtidigt som den internationella 
arbetarrörelsen uppmanade arbetarklassen att föra kampen mot 
kapitalismen internationellt, var internationalismens konkreta 
handlingsstrategi att klasskampen fördes på nationell nivå och 
utgick från förutsättningen att arbetarklassen i förstone organi-
serade sig nationellt. Wiiks politiska engagemang i den socialde-
mokratiska arbetarrörelsen visar på hur denna handlingsstrategi 
omsattes i praktiken och är ett exempel på hur den etniska na-
tionstanken användes i socialistisk klasskamp då han även ver-
kade som representant för den finlandssvenska arbetarrörelsen.12  
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K. H. Wiiks krigsmotstånd ska med andra ord utläsas mot bak-
grunden av att han var en del av en global rörelse mot fascismen/
nazismen, vilken då var lika gammal som fascismen/nazismen, 
och att han var en aktör i den internationella socialdemokratis-
ka arbetarrörelsen som av dess högerauktoritära och fascistiska 
motståndare kallades marxistisk. Den övergripande frågan för 
den här artikeln är hur krigsmotståndet relateras till de samtida 
socialistiska teorierna kring nation och fosterland och hur dessa 
kom till uttryck i K. H. Wiiks politiska agerande. 

K. H. Wiiks personarkiv i Riksarkivet utgör det huvudsakliga 
källunderlaget för denna artikel. K. H. Wiiks arkiv är kronologiskt 
uppbyggt och välordnat tack vare att hans litterära kvarlåtenskap 
bevarades och ordnades av änkan Anna Wiik (1891–1964) vars 
livsgärning bestod i att skapa den finländska arbetarrörelsens två 
huvudsakliga arkivinstitutioner Arbetarnas arkiv och Folkets Ar-
kiv. På Anna Wiiks eget bevåg skulle hennes och makens perso-
narkiv ändå hamna i Riksarkivet, då hon ansåg att de innehöll 
handlingar som var av nationellt intresse. K. H. Wiiks personar-
kiv kan således betraktas som en dokumentsamling som utgör ett 
slags kontranarrativ till dels den fosterländska borgerliga och dels 
den socialdemokratisk-reformistiska historieskrivningen. 

Även de två arkivenheterna med den finländska Statspolisens 
underrättelsematerial om ”sexlingarna” utgör ett viktigt källun-
derlag för artikeln. I arkivenheterna ingår tidningsurklipp och 
referat av Wiiks tal som användes mot honom i högförräderirät-
tegången 1942. Statspolisens material om Wiiks krigsmotstånd 
kan anses representera en del av de antikommunistiska före-
ställningar som Statspolisen och i förlängningen den finländska 
statsmakten skapade om personer och grupper som ansågs hota 
de borgerliga makthavarna i samhället. Därmed får man genom 
Statspolisens arkiv en inblick i vilka idéer som ansågs farliga för 
den borgerliga statsmakten och som var avsedda att övervakas 
och vid behov tuktas. I artikeln tillämpar jag en genealogisk an-
sats: genom kontextualiserande närläsning av efterlämnade do-
kument eftersträvar jag att skapa historiska förståelser av det jag 
har valt att tolka som uttryck för idéer av vänsternationalism och 
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antifascism. 13 Dessa idéer som låg till grund för Wiiks politiska 
agerande skulle i sin tur användas i åtalet mot honom under hög-
förräderirättegången i Åbo hovrätt 1942. 

Pro Patria historieforskningens gränser  

Finlands andra världskrigshistoria har haft en central position 
i finländsk historieforskning och finländskt historiemedvetan-
de. Den finländska historieforskningen med just fokus på an-
dra världskrigets politiska historia har dock inte genomgått en 
nämnvärd förändring i den upprepande traderingen av Finlands 
statscentrerade andra världskrigshistoria. Det strikt nationella 
och vad som kan kallas småstatsrealistiska perspektivet har fram 
till dags dato fått prägla den politisk historiska forskningen. 

Nyare social- och kulturhistoriskt influerade perspektiv har 
under de senaste årtiondena ändå flyttat fokus från de tidigare så 
dominerande militär- och politisk historiska berättelsen om an-
dra världskriget till krigets erfarenheter och vardagsupplevelser 
bland ”vanliga” människor.14 Historikern Ville Kivimäki påpekar 
att det visserligen finns ett egenvärde i att studera det exceptio-
nella i enskilda länders andra världskrigshistoria, men att det inte 
ska begränsa oss från att se de större ideologiska sammanhangen, 
kontexterna och transnationella flödena som påverkade den na-
tionella kontexten. De stora frågorna som påverkade miljontals 
människors liv var transnationella.15 

Den här artikeln har inte för avsikt att diskutera de krigstida 
politiska beslutsfattarna utifrån huruvida de fattade moraliskt 
hållbara beslut eller studera deras eventuella tillkortakomman-
den som politiska aktörer. I det här sammanhanget framläggs 
endast det faktum att en idéhistorisk analys av den krigstida op-
positionens agerande och dess politiska intentioner har fått en 
betydligt mindre uppmärksamhet i den finländska andra världs-
krigsforskningen. Historikern Kimmo Rentolas avhandling om 
den underjordiska kommunismen i Finland, är den mest om-
fattande studien av den finländska kommunismen under andra 
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världskriget.16 Men Rentolas bok fokuserar i första hand på Fin-
lands Kommunistiska Parti (FKP) och dess ledare under kriget, 
och i mindre utsträckning den grupp socialister som inte iden-
tifierade sig eller tillhörde FKP:s underjordiska celler och par-
tiledning. Historikern Hannu Soikkanens partihistorik om SDP 
under krigsåren berör partiledningen grupperad kring Väinö 
Tanner och dess förhållande till ”sexlingarna”, som var allt annat 
än försonlig med Wiiks och partioppositionens krigsmotstånd.17 

Möjligtvis kan den ringa forskningen om den krigstida parla-
mentariska oppositionen bättre förstås då den ställs i relation till 
den patriotiska historiekultur och dess berättelse om Finland som 
ensamt förde en nationell överlevnadskamp mot en övermäktig 
fiende. Oppositionella röster blir då lätt avvisade som dissidenter 
eller får en marginell betydelse och tvivelaktig roll i en patriotisk 
tradering av Finlands politiska historia under andra världskriget. 
Politiker med nazistiska och fascistiska eller för den delen anti-
nazistiska och antifascistiska motiv talar man tyst om då syftet 
är att betona den nationella sammanhållningens betydelse för att 
Finland lyckades bevara sin självständighet trots krigsnederlaget 
mot Sovjetunionen och Storbritannien.

En annan aspekt värd att omnämna är att den andra berättelsen 
om kriget, den som låg nära den efterkrigstida radikala vänsterns 
prosovjetiska ”antifascistiska” historiesyn på andra världskriget, 
har fått utgöra en ofta ackrediterad kontraberättelse. Men efter 
Sovjetunionens sammanbrott 1991 skulle den radikala vänsterns 
kontraberättelse, som redan under kalla kriget var rätt marginell 
i förhållande till andra världskrigets nationella historiekultur och 
kollektiva minne, lida bankrutt och läggas på historiens skräp-
hög.18 Däremot skulle den nynationalistiska historieskrivningen 
vädra morgonluft efter kalla kriget. En verklig bottennotering 
inom forskningen är diplomaten och juristen Jukka Seppinens 
högst tendentiösa försök att redogöra för den socialistiska riks-
dagsgruppens politik, där han utan någon som helst källkritik 
sväljer Statspolisens redogörelser för Wiiks och ”sexlingarnas” 
påstådda motiv och syften för krigsmotståndet.19 
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Att skapa en landsförrädare

I inledningen till den här artikeln återgavs händelseförloppet för 
hur det gick till när K. H. Wiik och den socialistiska fredsoppo-
sitionen ”sexlingarna” häktades och sattes i skyddshäkte. Den 
finländska Statspolisen hade ett digert underrättelsematerial om 
”sexlingarna”, som sedermera överläts till den notoriskt anti-so-
cialistiska tillförordnade advokatfiskalen Sven Mellberg som 
därefter inledde åtalsprövningen mot de oppositionella. Detek-
tiva Centralpolisen, eller Ochranan som den vanligtvis kallades 
i vänsterkretsar med anspelning på tsartidens ökända hemliga 
polis, var föregångare till Statspolisen och hade grundats 1919, 
det vill säga strax efter inbördeskriget. Det uttalade syftet var att 
övervaka inhemska och utländska personer och rörelser som an-
togs hota Finlands självständighet. I själva verket var Statspoli-
sen inriktad på politisk övervakning av vänstern i allmänhet och 
kommunisterna i synnerhet. I kampen mot kommunisterna fann 
Statspolisen bundsförvanter inom den finländska ytterhögern 
och hos fascisterna, bland annat hos Lapporörelsens aktiva i bör-
jan av 1930-talet.20 

I Statspolisens arkivmappar om ”sexlingarna” framgår det att 
den politiska övervakningen av Wiik intensifierades strax efter 
vinterkriget. Vintern 1940–41, då det finländska vapenbrödra-
skapet med Tyskland befästes, var Statspolisen redo att ta itu med 
”sexlingarna” och vänstern. ”Sexlingarna” betraktades från reger-
ings- och myndighetshåll som ett växande inrikespolitiskt hot, 
bland annat i samband med de våldsamma arbetarupplopp som 
ägde rum på olika håll i landet sommaren 1940. ”Sexlingarna” 
ansågs från Statspolisens sida vara medskyldiga till uppviglingen 
av arbetare och att oppositionen agerade utifrån sovjetiska försök 
att skapa oroligheter under det utrikespolitiskt prekära läget som 
Finland befann sig i efter vinterkriget. 21 

Statspolisen noterade att Wiiks tidning Vapaa Sana den 9 au-
gusti 1940 publicerat en artikel av den estniske vänstersocialis-
ten och utrikesministern Nigol Andresen där han uttryckte sin 
synpunkt på Estlands anslutning till Sovjetunionen som en del 
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av ”den naturliga samhällsutvecklingen” och ett uttryck för det 
estniska folkets innersta vilja.22 Den ansett naiva inställning-
en till de baltiska staternas öde sommaren 1940 ansågs som ett 
graverande bevis för att ”sexlingarna” förberedde även Finlands 
anslutning till Sovjetunionen – antingen aktivt eller som Kom-
interns viljelösa redskap.23 SDP:s partiledning förhöll sig kritiskt 
till Wiiks agerande, men tack vare hans auktoritet i socialdemo-
kratiska kretsar skedde uteslutningen inte helt enhälligt utan en 
livlig intern diskussion inom partirådet.24 Inom Finlands Svenska 
Arbetarförbund (FSA), den svenskspråkiga socialdemokratiska 
organisation som Wiik varit med om att utforma, gick förbunds-
ledningen till politiskt och personligt angrepp mot parti- och 
förbundsveteranen. I september 1940 uteslöts han både från FSA 
och hans partiavdelning Helsingfors svenska arbetarförening.25

Intensifieringen av övervakningen av ”sexlingarna” fortskred 
med utökad informationsövervakning av ”sexlingarnas” publika-
tioner, telefonavlyssning, skuggning och rapporter av infiltratö-
rer som besökt de offentliga och halvoffentliga tillställningar där 
”sexlingarna” uppträtt inför publik. Statspolisens övervaknings-
tekniker och att personalen slentrianmässigt betraktade vänster-
sympatisörer som kommunister bidrog till att Wiik i undersök-
ningsmaterialet framhävdes som landsförrädare.26 

Statspolisens utredning och åklagaren framförde sedermera 
i hovrätten att ”sexlingarna” sedan 1935 hade följt Kominterns 
”folkfrontstaktik” som i sin tur förklarade hur deras politiska in-
tentioner gick ut på att underminera Finlands försvarsberedskap 
och verka för en sovjetisk ockupation av landet. Statspolisen syf-
tade på Kominterns VII kongress 1935 där man fattat beslut att 
övergå till så kallad folkfrontstaktik för att bekämpa fascismen. 
Taktiken var i första hand ett försök att samla arbetarklassen till 
enighet utöver ideologiska meningsskiljaktigheter i den antifasci-
stiska kampen, vilket i praktiken var en uppmaning från Moskva 
till Europas kommunister att samarbeta med socialdemokrater 
som kommunisterna tidigare betecknat som ”socialfascister” och 
fiender. Utredningen av folkfrontens anhängare i Finland hade 
1935 genomförts av vicehäradshövding Ville Pankko, som tidi-
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gare hetat Vilhelm Bang innan han förfinskade sitt namn året ef-
ter den uppmärksammade folkfrontsutredningen. I och med sin 
tidigare roll som ”folkfrontsexpert” var det Pankko som hösten 
1941 förhörde Wiik på Statspolisens högkvarter på Bangatan 12 i 
Helsingfors. Huruvida förhöret gjordes på svenska finns det inga 
uppgifter om, men förhörsprotokollet skrevs på finska. Högför-
räderiutredningen utgick från den sedan 1930 existerande kom-
munistlagen med vilken kommunisters politiska verksamhet var 
förbjuden och eftersom Statspolisen ansåg sig kunna visa att Wiik 
och ”sexlingarna” agerat under inflytande och i maskopi med   
Komintern, hade de också gjort sig skyldiga till detta lagbrott.27 

I Wiiks fall konstaterades det i hovrättsdomen att han före 
vinterkrigets utbrott succesivt motsatt sig utökade försvarsanslag 
både inom SDP och i riksdagen. Medan den finländska reger-
ingsdelegationen förhandlade i Moskva hösten 1939 hade han 
förespråkat att man skulle gå med på de sovjetiska kraven på 
gränsjusteringar på karelska näset. I hovrättsdomen framhäv-
des även det tal som Wiik hållit några veckor innan vinterkri-
gets utbrott i den vänstersocialdemokratiska och antifascistiska 
föreningen Helsingin Toveriseura (Helsingfors Kamratsällskap), 
där han påstods ha uppmanat mötesdeltagarna att motsätta sig 
det imperialistiska kriget och ena arbetarklassen inför klasskam-
pen. Då vinterkriget bröt ut hade Wiik vägrat lämna Helsingfors 
och låta sig evakueras med den övriga riksdagen till Kauhajoki. 
Illvilliga rykten påstod att Wiik och hans meningsfränder velat 
stanna i Helsingfors och invänta Röda arméns ankomst. I domen 
påtalades att Wiik, då han efter uppmaning från riksdagen slut-
ligen rest till Kauhajoki, medvetet hade försökt sabotera riksda-
gens arbete under de svåra krigsmånaderna. Efter fredsslutet i 
mars 1940 hade Wiik öppet agiterat mot fosterländskheten och 
samförståndsandan, uppmanat arbetarklassen till klasskamp och 
angripit de ”nödvändiga” krigstida lagarna. Han hade medverkat 
i den så kallade sexlingsgruppen i riksdagen, understött den på-
stått sovjetiska- och kommunistiska frontorganisationen Fören-
ingen för Fred och Vänskap med Sovjetunionen och efter dess 
upplösning medverkat på ett möte i Tammerfors den 5 januari 
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1941 med syftet att grunda ett nytt kommunistiskt parti. Därtill 
framlades det i domen att Wiik hade verkat som tidningen Vapaa 
Sanas huvudredaktör, talat på flera tillställningar som bevistats av 
tidigare dömda kommunister och i offentligheten talat för kom-
munisternas sak.28

Wiiks ”internationalism” omnämndes inte i hovrättens dom, 
men dessa begrepp figurerade i Statspolisens utredning, i syfte 
att skapa bevis för ”sexlingarnas” ofosterländska ”anti-finska” age-
rande som kunde sammankopplas med kommunism och lands-
förräderi. Enligt historikern Oula Silvennoinen, som undersökt 
Statspolisens säkerhetspolisiära samarbete med Nazityskland, låg 
Statspolisens språkpolitiska synpunkter nära Samlingspartiets 
radikala finsknationalistiska falang – det vill säga den så kallade 
äktfinskheten. Antikommunism, rysshat, antisemitism och anti-
svenskhet var ett slags gemensamt kluster för äktfinsk etnonatio-
nalism under mellankrigstiden som kom till uttryck också hos 
Statspolisen.29 Hur Statspolisen förhöll sig till finlandssvenskar 
är rätt outforskat. En del indicier som ger till känna äktfinska 
fördomar hos Statspolisen mot finlandssvenskars förmodade 
sviktande patriotism finns i Statspolisens lägesrapporter från det 
svenskspråkiga Österbotten.30 Statspolisens misstänksamhet mot 
svensk-österbottningar hängde samman med att det förekom 
både fanflyktingar och så kallade skogsgardister bland svensk-öst-
erbottningarna under vinter- och fortsättningskriget och att såväl 
pacifism som socialism hade vunnit inflytande i Närpes, Vasa, 
Vassor, Oravais och Munsala.31 Gällande de finlandssvenska soci-
alisterna Wiik och Sundström, som besökte en del av dessa orter 
(Wiik blev som bekant häktad i Munsala i augusti 1941) där de 
hade kanske starkast stöd för sin politik på finlandssvenskt håll32, 
nämndes inte deras finlandssvenska identitet i samband med 
högförräderiutredningen. 

Den finska högern hade sedan 1920-talet, då Wiik utnämn-
des till SDP:s partisekreterare, kritiserat hans ”internationalism”. 
Den finskspråkiga borgerliga pressen häcklade Wiiks socialistis-
ka internationalism och kritiken mot Wiik och andra socialde-
mokratiska internationalister antog emellanåt rent antisemitiska 
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Partisekreteraren K. H. Wiik var inbjuden festtalare på den tvåspråkiga 
1:a maj-festen i Vasa 1933. Vasa skulle för övrigt bli ett av de starka an-
tifascistiska fästen i finlandssvensk vänster före och efter krigsutbrottet. 
Källa: Arbetararkivet.
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förtecken som med fördel kan jämföras med tongångarna på an-
nat håll i Europa under mellankrigstiden. Inom den europeiska 
högern befarade man att det bakom den socialistiska internatio-
nalismen låg en judisk-bolsjevikisk komplott mot Västeuropa.33 
Också i SDP hade den tannerska högerfalangen som succesivt 
tog över partiledningen under 1930-talet förhållit sig avogt till 
den wiikska vänsterfalangens internationalism och dess solida-
ritet med judiska socialdemokrater under 1930-talet. Tuomioja 
hävdar att Statspolisen noterade en stegrande antisemitism bland 
tanneristerna som kom till uttryck just i deras avoghet mot Wiiks 
internationalism.34 

Efter vinterkriget uttalades från högersocialdemokratiskt håll 
starkare sympatier för Axelmakterna. Bland annat i den nygrun-
dade Raivaajat-partiavdelningen ansåg en grupp yngre så kall-
lade vapenbrödrasocialister att det var ”av synnerlig vikt för hela 
vårt folk, att vår arbetarrörelse intager en från alla fördomar fri 
ställning också till det av Tysklands och Italiens folk utförda na-
tionella reformarbetet” och ”att Finland borde anpassa sig efter 
det nyfödda Europa.”35 Det saknas emellertid forskning om anti-
semitismens och den äktfinska etnonationalismens utbredning 
bland socialdemokraterna – men det är inte alls långsökt att häv-
da att den socialdemokratiska högerfalangens antikommunism 
och kritik av partivänsterns internationalism underlättade ett 
närmande mellan högersocialdemokrater och den finska högern 
efter vinterkriget. Det bör ändå framhållas att Väinö Tanners för-
hållande till judarna är rätt okänt och han gav inte uttryck för 
antisemitism i offentligheten. Han och de socialdemokratiska 
ministrarna var trots allt kritiska till Statspolisens utvisning av 
åtta judiska flyktingar till Tyskland i november 1942.36 Tanners 
inblandning i häktningen av ”sexlingarna” i augusti 1941 är oklar 
men det är inte alls otänkbart att hans famösa tal i Tammerfors 
den 30 juli 1941, där han önskade kommunismens förintelse och 
uppmanade att ”sexlingarna” skulle krossas, var ett slags klarteck-
en för Statspolisen att sätta in sin stöt mot Wiik och den socialis-
tiska riksdagsoppositionen som Tanner, högern, Statspolisen och 
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det tyska sändebudet von Blücher ansåg främjade fienden Sovjet-
unionens intressen.37 

Wiik och vänsternationalismen

– Visst är jag socialist liksom förr, sade den svenska Fosterlands-
vännen, men i detta nu sätter jag ändå fosterlandet framom so-
cialismen. Jag måste ju göra det redan av praktiska skäl. Bara i 
ett fritt fosterland kan jag också verka för socialismen, det utgör 
alltså ett grundvillkor för min socialism. Följaktligen är det min 
första plikt att verka för fosterlandets räddning.
– Men har den ordningen verkligen kunnat rädda fosterlandet? 
Frågade Internationalisten. Hur många av dem finns i denna 
stund välbehållna kvar? Men så länge ditt fosterland klarar sig nå-
gorlunda, skall du väl inte släppa illusionen, hur det än gått med 
de andra och fast du är utan garanti för att det skall gå ditt land 
bättre än dem.
– Krig och erövringar och nationalhat föder i sinom tid nya krig. 
Endast den internationella samhörighet som socialismen vill för-
verkliga mellan folken ger en garanti också för de nationella vär-
denas tryggande. Fosterlandet kan inte rädda socialismen, men 
socialismen kan rädda fosterlandet. I den övertygelsen ligger min 
fosterlandskärlek förankrad.38

I en fiktiv dialog mellan ”Fosterlandsvännen” och ”Interna-
tionalisten” diskuterade Wiik den begreppsliga och ideologis-
ka skillnaden mellan det han såg som borgerlig fosterländskhet 
och socialistisk internationalism. Wiiks synpunkter byggde på 
ett slags vänsternationalism, som i den här artikeln används för 
att markera den typ av nationalism och syn på fosterlandet som 
Wiik företrädde. 

K. H. Wiiks politiska ståndpunkter var förankrade i den in-
ternationella socialdemokratins teori- och ideologidebatter vilket 
gör det möjligt att spåra hans tänkande till en idéhistorisk kontext 
för socialismens och nationalismens sammanflätningar. Vänster-
nationalismen i sig har sin grund i franska revolutionen, med krav 
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på medborgerliga rättigheter och friheter för nationens invånare 
oavsett stånds-, börds- och klasstillhörighet. För den socialistiska 
arbetarrörelsen kunde nationen bidra till folkets frigörelse på det 
sätt som jakobinerna föreställt sig, och så som historikern Håkan 
Blomqvist framhåller var den jakobinska vänsternationalismen 
internationalistisk och inte kosmopolitisk och antinationalistisk. 
Internationalismens princip i den framväxande socialdemokra-
tiska arbetarrörelsen under slutet av 1800-talet var att erkänna 
nationernas suveränitet och självbestämmanderätt, men till skill-
nad från den militanta och chauvinistiska borgerligheten, sträva-
de socialdemokraterna till nationernas samarbete i internationell 
anda i kampen mot den internationella kapitalismen.39 

Då Andra Internationalen grundades 1889 och fram till dess 
undergång vid första världskrigets utbrott 1914 var nationsfrå-
gorna ett återkommande tema för debatt för socialdemokraterna. 
Nationer som inte uppnått självbestämmande, på grund av impe-
rialistiskt förtryck, fick en erkänd status som nation med rätten 
till självbestämmande. Utifrån Internationalens perspektiv var 
det endast socialdemokratin som kunde garantera nationens rätt 
att existera i det internationella systemet. Men nationsfrågan var 
debatterad även inom den Andra Internationalen och det rådde 
skilda uppfattningar bland socialdemokrater om hur arbetarrö-
relsen skulle förhålla sig till de borgerligt styrda nationalstater 
som uppstod i Europa under slutet av 1800-talet.40 

Wiiks synpunkter på nationsfrågan har genklang i den öster-
rikiska socialdemokratins, de så kallade austromarxisternas, syn 
på förhållandet mellan nationen och socialismen. Här spelade 
onekligen Wiiks politiska erfarenheter av att utgöra en del av 
den svenskspråkiga minoriteten och svenska nationaliteten i den 
mångnationella finländska socialdemokratiska arbetarrörelsen 
en betydelsefull roll för att intressera sig för nationsfrågans lös-
ning på socialistisk väg. I samband med debatten om nationsfrå-
gan i SDP 1906 framfördes det hur arbetarna i Österrike utifrån 
den socialistiska internationalismens principer löste de nationel-
la och etniska konflikter som splittrat det österrikiska socialde-
mokratiska partiet.41 
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Austromarxisterna uppfattade nationen som en del av den 
sociala verkligheten och utgjorde ett slags ”ödesgemenskap”: 
människor av samma språk, kultur, ras och historia utgjorde en 
kollektiv ”karaktärsgemenskap” och det gjorde att exempelvis 
den engelska arbetaren kände en starkare samhörighet med den 
engelska kapitalisten än med en arbetare av annan nationalitet. 
Det här var enligt austromarxisterna ett utfall av historiska om-
ständigheter. För austromarxisterna var nationen en i första hand 
kulturell gemenskap och vad vi i dag skulle kalla ”identitet”, men 
det kunde inte anses utgöra en övergripande samhällsfråga på 
samma sätt som klasskampen. 

På så sätt återknöt austromarxisterna sin syn på nationsfrågan 
till marxistisk teori och lade fram ett praktiskt politiskt hand-
lingsprogram för nationsfrågan i den framtida socialistiska sta-
ten: nationer skulle beviljas en omfattande kulturell autonomi i 
den mångnationella staten. Det innebar att nationsfrågan var en 
fråga som underställdes statlig styrning och utgjorde således inte 
en politisk fråga, för den politiska kampen var den som fördes ut-
ifrån skilda klassintressen mellan arbetar- och borgarklassen som 
tävlade om statsmakten.42 Just avpolitiseringen av den politiskt 
inflammerade nationsfrågan, som i en finländsk kontext kall-
lats för ”språkstriden”, var riktgivande för Wiik. Utifrån ett aus-
tromarxistiskt synsätt lade han fram hur ”språkfrågan” i Finland 
kunde lösas på ett motsvarande sätt som i andra mångnationella 
statsbildningar i Europa, där skilda nationaliteter levde sida vid 
sida och där den politiska kampen stod mellan arbetar- och bor-
garklassen.43

Wiik skulle i likhet med sina andra samtida europeiska soci-
aldemokratiska kollegor verka inom den borgerliga national-
statliga ramen och uppleva hur socialdemokratin integrerades 
i den borgerliga nationalstaten. Han blev första gången invald i 
den finländska lantdagen 1911 och med några avbrott (inbördes-
kriget 1918, under Lappoåren 1930–33 och fortsättningskriget 
1941–44) verkade han i det finländska riksdagen fram till sin död 
1946. Som partisekreterare för SDP 1926–36 upprätthöll Wiik ett 
fortsatt nära internationellt samarbete med den Socialistiska Ar-
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betarinternationalen (SAI) som 1923 grundades som en utlöpare 
till Andra internationalens nationella socialdemokratiska partier 
som inte anslutit sig till den Moskvacentrerade Tredje- eller Kom-
munistiska Internationalen. Till skillnad från Komintern accep-
terade SAI:s medlemspartier den borgerliga nationalstaten inom 
vilken socialdemokraterna genom parlamentarismen och valen 
stegvis kunde bygga ett socialistiskt samhälle, även genom att 
ingå tillfälliga regeringskoalitioner med icke-socialistiska borger-
liga partier. Men nationalstaten var inte för SAI (eller för Wiik) ett 
slutmål utan ett redskap för arbetarklassen att bedriva klasskamp. 
Till skillnad från reformisterna betonade de marxistiska socialde-
mokraterna vikten av att bevara arbetarrörelsens självständighet i 
förhållande till den borgerliga nationalstaten.44 Konflikten mellan 
marxisterna och partihögern inom SDP kulminerade vid tiden 

Den finländska socialdemokratiska partidelegationen på SAI:s kongress 
i Bryssel 1928. Partisekreterare K. H. Wiik sittande till höger. Wiik var 
redan vid den här tiden känd person i de kretsar som besökte Socialist-
internationalens möten. Källa: Arbetararkivet. 
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för andra världskrigets utbrott, då Wiik ansåg att SDP frångått 
sin huvuduppgift att verka för arbetarklassens frigörelse. Istället 
hade partiet blivit ett redskap för den borgerliga nationalstatens 
bevarande som ställde den borgerliga nationen före arbetarklas-
sens intressen. 

Motstånd mot försvarsanslagen

I mars 1937 utnämnde president Kyösti Kallio Framstegspartiets 
Aimo Cajander till bildare av och ledare för en koalitionsreger-
ing med SDP, Agrarförbundet och Framstegspartiet. Regeringen 
blev den första så kallade rödmylleregeringen och markerade ett 
avgörande steg i socialdemokratins integrering i den finländska 
borgerliga nationalstaten, drygt 20 år efter inbördeskriget. K. H. 
Wiik förhöll sig försiktigt positiv till rödmylleregeringen, som 
enligt honom, i en artikel i den Amerikafinländska tidskriften 
Raivaajat, tjänade demokratin och var uppbyggd av samhällets 
demokratiska krafter enligt ”god förebild” från Sverige. Under 
Lappoåren i början av 1930-talet hade Wiik förespråkat en slags 
tillfällig klassallians som en demokratisk front mot det fascistiska 
hotet. Men framförallt var det regeringens socialpolitiska refor-
mer som omhuldades av Wiik. Själv vare han av den åsikten att 
just socialpolitiken var det område där socialistisk teori och prak-
tik gick samman.45

Drygt ett år senare förbyttes Wiiks optimism mot pessimistis-
ka och kritiska tongångar. Han insinuerade att SDP brutit löften 
och svikit arbetarrörelsens ideal. Det gällde frågan om utökade 
försvarsanslag, vilket Wiik kraftigt motsatte sig och som SDP:s 
partiledning och ministergrupp ställde sig redo att godkänna. 
SDP hade alltsedan inbördeskriget varit principiellt emot utöka-
de försvarsutgifter och enligt socialdemokraterna skedde upp-
rustningen på de sociala reformernas bekostnad. Men mot slutet 
av 1930-talet förändrades SDP:s inställning i försvarsfrågan. Dels 
berodde det på det alltmer spända läget i Europa efter Hitlers 
maktövertagande, dels för att armén de facto hade använts för 
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att förhindra en fascistisk statskupp i Mäntsälä 1932. Men många 
vänstersocialdemokrater var fortsättningsvis kritiska till utökade 
försvarsanslag. I en pamflett som publicerades våren 1938 häv-
dade Wiik att SDP gjort en kovändning i frågan och avsiktligt 
vilseledde arbetarklassen till att understöda upprustning. Läget 
påminde onekligen om tiden strax före första världskrigets ut-
brott, då den internationella klassolidariteten uppoffrades av so-
cialdemokrater i Tyskland och Frankrike för den nationalistiska 
krigspolitiken. Wiik menade att arbetarklassen alltid var princi-
piellt antimilitaristisk och det var ett brott mot den internationel-
la socialismen ifall de socialdemokratiska ledarna valde att upp-
rusta istället för att bedriva aktiv fredspolitik. Wiik var dessutom 
ytterst kritisk till Tanners påstående att försvarsanslagen var till 
för att skydda demokratin mot krigshotet: ”vill man verkligen 
påstå, att Finland i det kommande kriget ställer sig i ledet bland 
dem som strider mot fascismen? Är inte vårt försvar enkom riktat 
mot hotet från öst?”46

Till skillnad från Tanner menade Wiik att den finländska ar-
mén inte kunde anses demokratisk och att den verkligen skulle 
försvara demokratin. Wiik hänvisade till officerskåren som enligt 
honom till största del var fascistisk, bland yrkes- och reservof-
ficerarna fanns få som kommit från arbetarklassen. Wiik hän-
visade till förhållandena i Spanien och hur en grupp fascistiska 
officerare där revolterat mot den demokratiska regeringen. En-
ligt Wiik drömde den finländska fascistiska officerskåren om att 
med främmande makts hjälp, det vill säga Nazitysklands, inleda 
provokationer mot Sovjetunionen för att kunna inleda ett eröv-
ringskrig med målet att erövra Östkarelen. Här utgick Wiik från 
de tidigare uttalade drömmarna hos finska etnonationalister och 
inom högern om ett Stor-Finland som skulle uppnås genom er-
övringen av sovjetiska områden i Östkarelen. Istället ansåg Wiik 
att en sann fosterländsk gärning gick ut på att lägga ut utgifter 
på socialpolitiska reformer istället för utökade försvarsanslag. Så 
länge som armén inte var i demokratins tjänst eller verkade för 
arbetarklassens intressen, fanns det inga legitima skäl för SDP att 
godkänna dess upprustning. Endast en utrensning av officerskå-
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ren och avlägsnandet av dess fascistiska element kunde göra den 
finländska armén trovärdig; att den faktiskt avsåg försvara landets 
demokrati och neutralitet ifall ett nytt storkrig skulle bryta ut.47 

Det var i samband med försvarsfrågan som Wiik började föra 
fram argument om ”sann” och ”falsk” fosterländskhet. Det inträf-
fade i ett skede då ökade försvarsutgifter ansågs nödvändiga i och 
med att stormaktspolitiken gick in i en ny fas efter Münchenöver-
enskommelsen i september 1938 och ett nytt världskrig föreföll 
alltmer sannolikt. Wiik hänvisade till de principiella grunderna i 
den socialistiska internationalismen, bland annat genom att reci-
tera ”Internationalen” i en av sina tidningsartiklar, med vilken han 
påminde att kapitalistens ”fosterländskhet” var något helt annat 
än arbetarklassens, där fosterjorden inte ägdes av dess brukare. 
Eller som Marx och Engels hade poängterat: arbetarklassen sak-
nade ett fosterland, vilket enligt Andra Internationalens skolade 
marxister inte innebar att arbetaren saknade fosterlandskärlek. 
Skillnaden mellan arbetarklassens ”sanna” fosterländskhet och 
kapitalisternas ”falska” låg i att den senares patriotism lät falsk 
då kapitalisten var villig att upplåta fosterjorden för främmande 
makters intressen och låta det egna folket förslavas under dem. 
Därför var det arbetarklassens fosterländska uppgift att även vär-
na om att Finland förde en självständig utrikespolitik bortom de 
imperialistiska stormakternas intressen.48 

Självständig utrikespolitik

Anna Wiik: Vi hade tryckta 7000 ex., o. dem skickar vi ut. Men 
där är en svart hand, som går omkring från tryckeri till tryckeri 
o. hotar, så att tryckerierna inte vågar trycka. Ett sådant här för-
tryck har inte existerat här i landet ens under värsta tsartider. Vi 
är beträngda från alla håll. Här jublar de nu att tyskarna kommer 
t.o.m. på Sos.Dem’s redaktion. De väntar nu bara tills tyskarna få 
ta ihop med ryssen.49

Statspolisen hade noterat att fru Anna Wiiks telefonsamtal var 
en viktig informationskälla för att kunna följa med ”sexlingarnas” 
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förehavanden hösten 1940. Vid det här laget då Anna Wiik för-
utspådde den kommande sammandrabbningen mellan Tyskland 
och Sovjetunionen i ett telefonsamtal med Cay Sundströms mor 
Fanny, hade ”sexlingarna” utestängts från SDP och bildat den so-
cialistiska riksdagsgruppen. Gruppen försökte sprida informa-
tion om vad som pågick i Finland och hur landet var på väg att 
mot finländarnas bättre vetande hamna i famnen på Nazitysk-
land i ett kommande krig mot Sovjetunionen. 

Kimmo Rentola hänvisar till den information som Cay Sund-
ström gett till FKP före vinterkrigets utbrott, att det fanns två högt 
uppsatta finländska beslutsfattare som var övertygade om att ett 
krig mot Sovjetunionen var oundvikligt och att landet, ifall kriget 
skulle bryta ut, skulle utkämpa kriget ensamt och utan framgång. 
Dessa två var Carl Gustaf Mannerheim och K. H. Wiik. Både 
Mannerheim och Wiik försökte på varsitt håll övertala regering-
en att godkänna de sovjetiska villkoren som ställdes på Finland 
hösten 1939. Den forne vita befälhavaren från 1918, numera fält-
marskalk, och den marxistiska socialdemokratiska riksdagsman-
nen, var bägge övertygade att Finlands försvarsmöjligheter inför 
ett sovjetiskt angrepp var utsiktslösa.50 

Vinterkriget sammansvetsade det finländska samhället efter 
1918 års klyfta i försvarskampen mot Sovjetunionen, samtidigt 
som det ensamma försvarskriget blev ett nationellt trauma som 
efteråt stärkte betydelsen av nödvändiga allianser och vapenbrö-
draskap för att säkra landets fortsatta självständighet i stormakts-
konflikter. Wiik var däremot av motsatt åsikt. Just den vacklande 
utrikespolitiken med högerns lutning mot Tyskland och den in-
hemska fascismens terror som undergrävde landets demokratis-
ka samhällssystem, stod ansvariga för vinterkriget, ett krig där 
finländska liv och finländsk fosterjord uppoffrats helt i onödan. 
Samtidigt ansåg Wiik att försvarskampen hade varit ”beundrans-
värd” och genom sina internationella kontakter hade han själv 
försökt vinna den internationella arbetarklassens stöd för Fin-
lands sak under vinterkriget.51 

Wiik var sedan början av 1900-talet enligt sin egen redogörelse 
en central aktör i Finlands självständighetskamp då finländska 
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vänster- och borgerliga nationalister kämpade mot det ryska kej-
sardömets förryskning av storfurstendömet Finland. Han hade 
genom sina kontakter till inflytelserika tyska och ryska socialde-
mokrater i den Andra Internationalen lyckats vinna de stora eu-
ropeiska socialdemokratiska partiernas stöd för Finlands rätt till 
nationell suveränitet. Kontakten till Lenin, som Wiik etablerat på 
Internationalens kongress i Köpenhamn 1910, var enligt Wiik av-
görande för att bolsjevikledaren som framtida rådsrysk statschef 
skulle erkänna Finlands självständighetsförklaring 1917. Både 
Lenin och Wiik var överens om att endast socialismen kunde ga-
rantera nationernas självbestämmanderätt. Men efter inbördes-
kriget 1918 då de vita ”aktivisterna” anslutit Finland till Kaiserns 
Tyskland, ansåg Wiik att den nationella suveräniteten gått förlo-
rad. Efter det strävade den finländska högern gång på gång att 
göra Finland till en spelbricka i det imperialistiska stormaktsspe-
let, där högern önskade sitta på stormakternas axlar och ”knyta 
sin lilla näve mot Ryssland”.52

Inför en liten men ideologiskt sammansvetsad åhörarskara be-
stående av finlandssvenska socialister som samlats i Vasa hösten 
1940, upprepade Wiik sin syn på den finländska utrikespolitiska 
utvecklingen sedan självständighetsförklaringen. Han ansåg att 
den nuvarande regeringen hotade att sälja bort landets nationella 
suveränitet genom att låta främmande makter blanda sig i fin-
ländska angelägenheter och syftade på de nyligen påbörjade tyska 
trupptransporterna genom Finland till det tyskockuperade Nor-
ge.53 Just utförsäljningen av självständigheten genom pakten med 
Tyskland var den huvudkritik som Wiik sedermera framförde 
mot regeringen i sitt tal i riksdagen i samband med krigsförkla-
ringen mot Sovjetunionen den 25 juni 1941.54

Wiik och antifascismen 

Enär man i åtalsskriften påstår att jag anslutit mig till ”folkfronts-
ideologins antifascistiska kamp”, så bevisar detta den t.f. advo-
katfiskalens vilja att bistå fascismen, men också hans okunskap 
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gällande historiska fakta. Folkfrontsideologin härstammar, enligt 
hans egen utsago från Kominterns kongress 1935, men den an-
tifascistiska kampen är lika gammal som själva fascismen. Lika 
länge som fascismen hotat mänsklighetens frihet, fred och kultur-
arv, har det i varje land och i alla folklager funnits de som strävat 
till att försvara sig mot denna fara.55

K. H. Wiik visste vad han talade om då han läxade upp den an-
tikommunistiske t.f. advokatfiskalen Sven Mellberg i Åbo hovrätt 
vintern 1942 om den antifascistiska rörelsens historia. Fascismen 
stod vid det här laget på höjden av sin makt, även om varken 
Wiik eller Mellberg var medvetna om att fascismen och nazis-
men inom loppet av drygt tre år skulle dras med ner i avgrunden 
i samband med Axelmakternas villkorslösa kapitulation i andra 
världskriget. 

Som internationell socialdemokrat hade Wiik följt fascismens 
och nazismens uppgång i Europa efter första världskriget och ut-
ifrån hans involvering i SAI bildat sig en uppfattning om fascis-
mens och nazismens ideologi och rörelse sett utifrån ett marxis-
tiskt och socialdemokratiskt perspektiv. Wiik var en aktör i mel-
lankrigstidens antifascistiska rörelse som enligt hans berättelse i 
Åbo hovrätt 1942 engagerat alla folklager i varje land där man 
uttalat motstånd mot fascismen som enligt antifascisterna hotade 
mänsklighetens frihet, fred och kultur. 

Antifascismens historiografi i Finland har på motsvarande sätt 
som fascismens historia länge varit begränsad till ett nationellt 
historiskt perspektiv. Medan den finländska fascismen och nazis-
men först under senare tid betraktats utifrån dess internationella 
förgreningar och utifrån en allmäneuropeisk kontext, är forsk-
ningsläget rörande antifascismen fortsättningsvis mycket tunn-
sådd om än i nuläget statt i förändring med nya perspektiv och 
internationella utblickar.56 Trots det kan kritiken mot att tillämpa 
begreppet antifascism för att beskriva rörelser och artikulationer 
mot fascism fortsättningsvis anta former som vill framhäva den 
finländska nationella säregenheten. 
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Socialdemokratisk antifascism

Socialdemokratin förmår bjuda all slags reaktion allvarligt mot-
stånd, medan däremot de kommunistiska svärmerierna snarare 
främjar reaktionen genom att lämna stoff till försvaret av dess 
strävanden. Man kunde fråga sig, varför lappomännen föredrager 
att tala om ’marxismen’ i stället för att tala om socialdemokra-
terna. Man får en förklaring härtill, då man ögnar i de tyska fas-
cistbroschyrer, ur vilka våra fascistynglingar hämtar sin visdom 
för att sedan ställa den till Kosolas m.fl. förfogande. I dem talas 
det nämligen uttryckligen om ’marxismen’, men icke om socialde-
mokratin. Men varför? Otvivelaktigt därför, att namnet socialism 
har för god klang bland folket. Man vågar inte direkt angripa den. 
Tvärtom. De tyska fascisterna försöker ju själva draga nytta av so-
cialismens goda namn genom att kalla sig ’nationalsocialister’.57 
 
Under de så kallade Lappoåren i början av 1930-talet verkade 

K. H. Wiik som SDP:s partisekreterare. Samtidigt som han åren 
1926–36 var ledare för det finländska socialdemokratiska partior-
ganisationsarbetet och ansvarade för partiets internationella kon-
takter kände han till SAI:s teoretiskt underbyggda synpunkter på 
fascismen och särskilt SAI:s tyska och österrikiska socialdemo-
kratiska partiers kamp mot fascismen i deras respektive länder. 
Samtidigt skulle just de ledande europeiska socialdemokratiska 
partierna i Tyskland och Österrike krossas av nazisternas och fas-
cisternas makttillträde. Även i de sydliga baltiska grannstaterna 
trängdes den socialdemokratiska arbetarrörelsen tillbaka av län-
dernas högerauktoritära regimer.

Den socialdemokratiska antifascism som förfäktades av Wiik 
kulminerade samtidigt som SAI verkade mot fascismen. SAI:s an-
tifascism var som mest intensiv fram till Hitlers maktövertagande 
1933. Som citatet ovan anspelar grundade Wiik sin uppfattning 
på att den marxistiska socialdemokratin utgjorde fascismens, el-
ler rättare sagt högerreaktionens, huvudfiende. Men i praktiken 
förde socialdemokraterna ett tvåfrontskrig mot både fascister och 
kommunister, där de senare under 1920-talet likställde socialde-
mokrater med ”socialfascister”. Särskilt partisekreteraren Wiik 
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blev de finländska kommunisternas ”socialfascistiska” måltavla.58 
Wiik var ändå av den uppfattningen att det finländska samhället 
vid tiden för Lapporörelsens frammarsch saknade de samhälle-
liga förutsättningarna för att bli fascistiskt. Hans tolkning utgick 
från det samtida marxistiska socialdemokratiska synsättet på fas-
cismen vilket innebar att fascismen endast i utvecklade kapitalis-
tiska samhällen hade grogrund eftersom arbetarrörelsen även i 
dessa samhällsformer var långt utvecklad och således utgjorde ett 
reellt hot mot borgarklassens makt. Enligt Wiik hade den finländ-
ska arbetarrörelsen kraftigt försvagats till följd av inbördeskriget 
1918 och därför kunde socialdemokratin (ännu) inte utmana den 
borgerliga samhällsordningen.59

Enligt Wiik och SAI var fascismen en politisk rörelse som var 
organiserad utifrån kapitalistiska intressen och riktad mot ar-
betarrörelsen. Utvidgningen av demokratin och arbetarklassens 
politiska och sociala rättigheter upplevdes enligt den socialdemo-
kratiska tolkningen som ett större hot hos högerkretsar än kom-
munismen. Fascismen var ett uttryck för ”storborgerlighetens” 
missnöje med demokratin. Särskilt under kapitalismens kristider 
skärptes reaktionen vilket efter revolutionsperioden 1917–21 tog 
sig uttryck i uppkomsten av fascistiska rörelser. Fascismen stöd-
de sig på småföretagarnas och jordbrukarnas utsatta läge under 
kapitalismens krislägen och ”storborgerligheten” lyckades mobi-
lisera dessa proletariserade samhällsskikt för att verka som reak-
tionens verktyg i syfte att kväsa den framryckande arbetarrörel-
sen som sökte politiskt organisera arbetarklassen till socialistisk 
klasskamp.60 

Till skillnad från kommunisternas antifascism, som byggde 
på våldsam konfrontation med fascister, skulle socialdemokrater 
sträva till att stärka arbetarklassens klassmedvetenhet och försva-
ra demokratin mot reaktionen och hotande diktatur. Det här låg 
i linje med Wiiks strävan alltsedan inbördeskriget, att förstärka 
arbetarklassens självbildning och självdisciplin inom partiorga-
nisationerna.61 Wiik utgick från de österrikiska socialdemokra-
ternas syn gällande den marxistiska socialdemokratins antifas-
cistiska handlingsmetoder: i en demokratisk nationalstat kunde 
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arbetarklassen och arbetarrörelsen inte föra denna kamp ensam-
ma utan en klassöverskridande allians med den politiska centern. 
Centern representerades av småbrukare och medelklassen vars 
klassintressen också gynnades av att demokratin bevarades. Ty 
även småborgerligheten var hotad av fascismen, då den gav stor-
borgerligheten och storkapitalisterna fullständig kontroll i den 
fascistiska staten om klassbalansen mellan arbete och kapital rub-
bades. Genom att vinna stöd hos en majoritet av befolkningen 
bakom demokratin kunde fascismen motas i grind och genom 
demokratin kunde socialdemokratin främja arbetarklassens in-
tressen.62 

Samtidigt som tyska och österrikiska socialdemokrater bildade 
paramilitära antifascistiska förband för att skydda socialdemo-
krater från (i första hand) fascisternas våld, var den här metoden 
utesluten i Finland där de borgerliga sedan 1918 innehade vålds-
monopolet med polis, militär och den paramilitära borgerliga 
försvarsorganisationen skyddskåren. Däremot var ett slags nöd-
värn legitimt då även socialdemokrater hotades och föll offer för 
de finländska fascisternas våld och terror; partisekreterare Wiik 
hänvisade till den lagliga rätten att få använda ordningsmän un-
der partimöten som inte sällan våldgästades av fascister. Liksom 
övriga europeiska socialdemokratiska partier förlitade Wiik och 
partiledningen sig på lagens bärkraft och den demokratiska sta-
tens förmåga till självförsvar mot dess fiender, framom att utöva 
olaglig konfrontativ politik. Förvisso prövades ännu våldets grän-
ser i den europeiska socialdemokratin under mellankrigstiden, 
men partiledarna avhöll sig ändå skarpt från att arbetarklassen 
skulle bruka politiskt våld då mellankrigstidens socialdemokra-
ter gått in för att acceptera den borgerliga nationalstatens institu-
tioner och lagar.63 

Framöver uppstod det ändå en konflikt mellan de mera refor-
mistiskt inriktade och de marxistiska socialdemokraterna, vil-
ket kan noteras i Wiiks systematiska användning av marxistisk 
klasskampsretorik framför reformisternas lånande av konservati-
va nationalisters språk. Wiik höll sig till det marxistiska begreppet 
”arbetarklass” och lät sig ogärna övertalas att använda det i hans 
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tycke nationalistiska begreppet ”folk” som trots allt blev det gäng-
se politiska begreppet hos de skandinaviska socialdemokraterna 
under 1930-talet. Sedermera efter andra världskriget skulle även 
kommunisterna i Finland tillämpa folk-begreppet bland annat i 
namnet på det nya ”folkdemokratiska” vänsterpartiet Demokra-
tiska Förbundet för Finlands Folk (DFFF), ett namnval som Wiik, 
trots att han för en kort tid blev partiets första ordförande, inte 
alls var tillfreds med. Wiik höll fast vid de marxistiska begrep-
pen ”arbetarklass”, ”klasskamp” och ”socialism”. Han accepterade 
inte den allmänna utvecklingen i den nordiska socialdemokratin 
mot en kompromiss- och konsensuspolitik som innebar att man 
övergav den marxistiska klasskampsideologin i kampen mot fas-
cismen, vilket enligt honom var ett svek mot arbetarklassen och 
fullgörandet av dess världshistoriska uppgift.64

Vänsterns antifascism

Så till vida hade Statspolisen och t.f. advokatfiskalen Mellberg rätt 
i att hävda att Kominterns folkfrontstaktik som introducerades 
1935 skulle mobilisera marxistiska socialdemokrater och kom-
munister i gemensam kamp mot fascismen och för världsfreden. 
Även om det låg i Kominterns intresse att genom folkfrontstakti-
ken verka för Sovjetunionens intressen, var det inte direkt Stalins 
politiska intentioner som var orsaken till att miljontals européer 
inom den breda vänstern mobiliserades till en gemensam anti-
fascistisk folkfront mot fascism och nazism under slutet av 1930- 
talet. Snarare var det Hitlers, Mussolinis och Francos politik som 
gav upphov till en bred antifascistisk vänster i den europeiska ar-
betarrörelsen.

Under Wiiks tid som partisekreterare hade vänstersocialister-
nas och kommunisternas verksamhet lagstiftats som brottslig. 
Efter att Komintern gjort en helomvändning och uppmuntrat 
kommunister att söka aktivt samarbete med de forna ”socialfas-
cistiska” fienderna (såsom kommunisterna kallat socialdemokra-
terna), befolkades även SDP av forna vänstersocialister och kom-
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munister. Vänstersocialdemokrater såsom Wiik fann också det 
nödvändigt att ändra attityden gentemot Sovjetunionen då Tysk-
land och Italien genomförde omfattande militär upprustning och 
annekterade mindre stater i deras närhet. På ett möte med nord-
iska socialdemokrater 1939 förklarade Wiik att de nordiska län-
derna måste närma sig Sovjetunionen för att kunna försvara sig 
mot det fascistiska hotet på den europeiska kontinenten.65 Sovjet-
unionen betraktades inom den europeiska vänstern alltjämt som 
den enda makt som kunde stå emot nazisternas och fascisternas 
försök att erövra Europa och världen.66

Även i den finlandssvenska vänstern blåste folkfrontsvindar 
och FSA upplevde en markant ökning av förbundets medlems-
antal och ett större antal röster i valen under 1930-talets senare 
hälft. En ny finlandssvensk folkfrontstidning Folkviljan grun-
dades 1937 av den återvändande amerikaemigranten och soci-
alisten Georg Backlund med redaktionen i Vasa, som för övrigt 
var en av den finlandssvenska radikala vänsterns starkaste bas-
tioner. Även på andra röda finlandssvenska orter mobiliserade 
den svenskspråkiga arbetarrörelsen medlemmarna bakom vän-
sterns antifascism och Wiiks egen förening Helsingfors svenska 
arbetarförening var aktiv bland annat i dess solidaritetsaktioner 
för Spanien. Efter att ha lämnat partisekreterarposten 1936 sökte 
Wiik – eller vann Wiik stöd – hos de mera radikala kretsarna 
i SDP och FSA.67 Efterkrigstidens starka svenskspråkiga mobili-
sering bakom DFFF hade sin början i det sena 1930-talets anti-
fascism och krigsmotståndet under andra världskriget, en rörelse 
där Wiik framstod som ett slags galjonsfigur för finlandssvenska 
vänsteraktiva.

Spanska inbördeskriget (1936–39) var den internationella 
antifascistiska vänsterns stora händelse och uppsamlingspunkt. 
Även från Finland deltog frivilliga på republikens sida i striden 
mot fascisterna. K. H. Wiik och många i vänstern engagerade 
sig i olika solidaritetsaktioner för den spanska republikens kamp 
mot Franco och fascisterna. I och med Tysklands annektering av 
Österrike, Sudetlandet och Tjeckoslovakien gav Wiik ekonomiskt 
bistånd till socialdemokratiska flyktingar som han lärt känna i 
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SAI.68 Biståndet till den spanska republikens kamp för sin över-
levnad eller solidariteten med fascismens och nazismens flykting-
ar, hade som Eric Hobsbawm noterat en nationalistisk dimension 
för vänsterns antifascister: kampen mot utländska fascister och 
nazister var en kamp för en bättre tillvaro för arbetarklassen i den 
egna nationen.69 Under det sista fredsåret 1938 pläderade Wiik 
för att se den internationella antifascistiska kampen som dels ett 
kontinuum till det finländska inbördeskriget som utkämpats 20 
år tidigare, dels att arbetarna skulle se likhet mellan den nutida 
antifascistiska kampen och 1918 års krig, som en kamp för natio-
nellt självbestämmande mot den imperialistiska och internatio-
nella kapitalismen som genom fascismen hotade arbetarklassens 
frihet och de små demokratierna.70

 

Antirasism och minoriteter i kamp mot fascismen

I hovrättsdomen mot Wiik år 1942 påtalades att han även enga-
gerat sig i Förbundet för Mänskliga rättigheter som av åklagaren 
och Statspolisen framhölls utgöra en del av folkfronten mot fas-
cismen. I Finland hade förbundet i första hand engagerat vän-
stern och liberaler i kampen mot högerns förslag om dödsstraf-
fets återinförande i finländsk lagstiftning.71 Men i verksamheten 
fanns också kritik av Finlands återhållsamma flyktingpolitik och 
nazisternas judeförföljelser som före andra världskrigets utbrott 
kulminerade i samband med den så kallade Kristallnatten, det vill 
säga novemberpogromen 1938.72

I de europeiska socialdemokraternas och vänsterns antifasci-
sm under mellankrigstiden var inte rasismen och antisemitismen 
de frågor som i huvudsak mobiliserade till kamp mot fascismen. 
Antirasismen var på intet sätt en given position för mellankrigs-
tidens antifascister. Wiik och många av samtidens antifascister 
och -nazister ansåg nazisternas antisemitism som irrationell och 
pseudovetenskaplig och som något som tillät pöbelaktigt rasis-
tiskt våld mot den judiska minoriteten. Trots det ifrågasatte man 
inte själva utgångspunkten för den rasistiska världsbilden, att 
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mänskligheten var indelad i olika raser som stod på olika kultu-
rell utvecklingsnivå.73 Häri låg kritiken mot fascisterna och nazis-
terna då dessa av antifascister ansågs utgöra en grotesk motbild 
till den europeiska och västerländska upplysningen och rationella 
och vetenskapliga världsbilden byggd på förnuft och humanism.

En vanlig ståndpunkt hos västliga socialdemokrater i början av 
1900-talet var att man ansåg kolonialismen utgöra en kulturgär-
ning även om man samtidigt var kritisk till imperialismen. Inom 
vissa socialistiska kretsar utvecklades detta till att omfatta en mer 
sammanfogad rasistisk världssyn som handlade om skilda kul-
turnivåer. I synnerhet efter den ryska bolsjevikrevolutionen kun-
de Västeuropas socialdemokrater avfärda kommunismen som en 
östlig och asiatisk företeelse som ansågs hemfalla åt barbarism, att 
befinna sig på en lägre kulturnivå och visa sig vara oförmögna till 
att uppnå en modern civiliserad samhällsutveckling enligt väster-
ländskt mönster. Även K. H. Wiik tillämpade efter 1918 en euro-
centrisk argumentation med kulturrasistiska synpunkter på den 
ryska och östeuropeiska kommunismen och i hans kritiska upp-
görelse med de rödas upprorsförsök i Finland. Det gällde även i 
hans skillnadsskapande av svenskt och finskt i den finländska ar-
betarrörelsen, där den svenska socialdemokraten i Finland enligt 
honom stod på en kulturellt högre utvecklingsnivå än den finska 
vilket kom till uttryck i de tidstypiska stereotyperna av svenskens 
och finnens skilda karaktärsegenskaper. Wiiks synpunkter var 
starkt influerade av samtidens koloniala och rasistiska diskurser 
som kategoriserade olika folk, nationer, nationaliteter och etniska 
grupper i förhållande till social och kulturell utveckling.74

I Anna Wiiks utkast till en tilltänkt biografi av sin framlidne 
make hävdade hon att den så kallade Dreyfus-affären i 1890- och 
det tidiga 1900-talets Frankrike, vilken på sin tid väckte stor in-
ternationell uppmärksamhet, var en händelse som väckte den 
unge K. H. Wiik till politisk medvetenhet och livslång sympati 
för judarna.75 Tidigt i hans verksamhet i den finländska lantda-
gen var Wiik aktiv i frågan om att ge de finländska judarna rätt 
till näringsfrihet liksom jämlika medborgerliga rättigheter i stor-
furstendömet. Det här ägde rum samtidigt som det pågick våld-
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samma judepogromer i det övriga ryska kejsardömet.76 På SAI:s 
kongress i Bryssel 1928 valdes Wiik till SAI:s judiska kommitté 
som stod nära den judiska socialistiska arbetarorganisationen 
Bund (Der algemeyner yidisher arbeter bund in Lite, Poyln un 
Rusland).77 Wiik hade även kontakt med Bund-aktivisten, mens-
jeviken och sedermera judiske antifascisten Paul Olberg, född i 
Lettland och under 1930-talet politisk flykting i Sverige (Olberg 
hade under en kort tid vistats även i Finland 1907). Olberg tack-
ade Wiik för hans ställningstagande för att Finland och Sverige 
skulle ta emot de 62 judiska flyktingar från Österrike som i ett 
fartyg utanför Viborg, efter den tyska erövringen av Österrike 
1938, väntade på att få inresetillstånd till Finland.78 Korrespon-
densen med Olberg ledde hos Wiik till ett engagemang för de 
judiska flyktingarna som sökte asyl i Finland och Sverige, bland 
annat med brev till socialdemokrater i respektive land för att visa 
större engagemang i frågan.79 Wiik blev även kontaktad av den 
finländsk-judiske socialdemokraten Santeri Jacobsson om sam-
arbete i den judiska flyktingfrågan, och som i samband med den 
centraleuropeiska flyktingkrisen ämnade grunda en finländsk ju-
disk flyktingkommitté vars uppgift skulle bli att inta en mer kri-
tisk hållning till Finlands påstådda undfallenhet gentemot Nazi-
tyskland.80 

Wiik skulle personligen engagera sig i att få ut en judisk skräd-
dare vid namn Siegmund Lehner som var bosatt i Dresden till 
Finland. Lehner påstod att han och Wiik hade träffats på en kon-
gress 1928 men Wiik hade inget minne av honom. Ändå framhöll 
Wiik i ett brev till utrikesminister Eljas Erkko att han och hustrun 
Anna kände till Lehner och hans hustru Jetty väl och att de var 
villiga att bjuda in dem som ”tillfälliga gäster” till sitt hem i Fin-
land. Trots att Lehner lyckades få ett pass i Tyskland misslyckades 
räddningsoperationen då  Lehner inte fick inresetillstånd till Fin-
land eller Sverige.81 Wiiks kontakt med paret Lehner bröts efter 
krigsutbrottet i september 1939 och 1943 avled paret i koncentra-
tionslägret i Auschwitz.82

Även om Wiik inte i större utsträckning uttryckte särskilda 
synpunkter på judiska Bunds verksamhet är det utifrån hans syn-
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sätt, vilket låg nära det austromarxistiska, klart att han mycket 
väl kunde ha sympatiserat med Bunds strävan till kulturell au-
tonomi för den judiska arbetarklassen inom mångnationella na-
tionalstatsbildningar. Men samtidigt såg Wiik aldrig statiskt på 
kulturell och etnisk identitet, som något som kunde eller skulle 
bevaras. Istället ansåg han i likhet med Kautsky att språkliga, et-
niska och religiösa identiteter var tillfälliga och skulle upplösas 
och ingå i större kulturella och nationella identiteter i takt med 
kapitalismens utveckling. Det gällde både judarna och finlands-
svenskarna. 

Fascismen, nazismen och de högerauktoritära regimernas 
uppkomst i Central- och Östeuropa väckte på ett nytt sätt liv i frå-
gan om minoriteters rättigheter och om rätten till nationell suve-
ränitet. Frågan dryftades bland annat i samband med den judiska 
minoritetens utsatta läge men den framkom också i Wiiks korres-
pondens med socialdemokratiska politiska flyktingar från Öster-
rike, Tjeckoslovakien, Lettland och Estland. Samtidigt blev också 
finlandssvenskarnas position alltmer utsatt inför den stegrande 
äktfinska etnonationalismen under 1930-talet vilken kulminera-
de i politiskt våld efter Hitlers maktövertagande i Tyskland 1933–
34 och den så kallade språkstriden vid Helsingfors universitet 
som pågick fram till vinterkrigets utbrott. Medan Arbetarbladet 
och liberala finlandssvenska borgerliga opinionsbildare drog pa-
ralleller mellan judarnas och andra nationella minoriteters, så-
som finlandssvenskarnas, utsatthet inför fascistisk våldsutgjutel-
se, höll sig Wiik mer reserverad inför en sådan jämförelse.83 

  

Sammanfattning: Kampen mot det borgerliga 
ofosterländska kriget

Den 24 september 1944 slogs fängelseportarna upp i Åbo läns-
fängelse och ut i friheten vandrade två av Finlands vid den här 
tiden kanske främsta socialistiska politiker, K. H. Wiik och Cay 
Sundström. Medan Wiik och Sundström promenerade genom 
det höstliga Åbo samtalade de entusiastiskt på svenska om ett 
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”Krossa fascismen” var det nygrundade ”antifascistiska” DFFF:s valslo-
gan inför riksdagsvalet i mars 1945, då kriget i Europa fortfarande på-
gick. Wiik var under en kort tid DFFF:s första ordförande. Men under 
en konvalescensperiod efter en ögonoperation vintern 1945 blev Wiik 
avpolletterad från ordförandeposten och innan riksdagsvalet ersattes 
han av den finlandssvenska antifascisten och socialisten Cay Sundström. 
Källa: Folkets Arkiv. 
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framtida socialistiskt Finland. Snart nog var de bägge åter i ramp-
ljuset i rikspolitiken och Wiik blev utsedd till ordförande för det 
nya partiet DFFF som enligt planen skulle återuppliva den under 
kriget tystade antifascistiska fronten och leda Finland mot en ny 
tid efter andra världskriget. För Wiik grusades förhoppningarna 
rätt snart då han även i det nya partiet hamnade i marginalen. 
Han tackade nej till inviter från kommunistiskt håll att ansluta sig 
till FKP, enligt honom på grund av partiets ”tvivelaktiga förhål-
lande till socialismen”.84 Wiik fortsatte att verka i riksdagen men 
hälsan sviktade och till sist sent på kvällen den 29 juni 1946 avled 
han till följd av en hjärnblödning. K. H. Wiiks minne hyllades av 
anhängare och meningsmotståndare, men tids nog föll han och 
hans politiska gärning i glömska.

K. H. Wiik och det socialistiska krigsmotståndet under andra 
världskriget skulle under efterkrigsåren hållas framme av den 
radikala vänstern inom finländsk arbetarrörelse. Men efter Sov-
jetunionens sammanbrott och det som kan sägas markera slutet 
på det korta 1900-talet, där den socialistiska arbetarrörelsen in-
tog en väsentlig roll som världshistoriens agent, blev den politik 
som låg i förgrunden för Wiiks krigsmotstånd lagd på historiens 
skräphög. Istället överlevde och förstärktes bilden av finländska 
socialistiska krigsmotståndare som fosterlandsförrädare och na-
tionella renegater. I viss bemärkelse kan Wiik och den socialistis-
ka internationalism som han ansåg sig representera mycket rik-
tigt anses vara en fiende till den finska borgerliga nationalstaten 
och dess nationalism som överlevde andra världskriget och vars 
historiesyn och -kultur lever vidare än i dagens värld. 

För Wiik var kriget i första hand ett brott mot arbetarklassen 
och mot arbetarrörelsens politiska mål att frigöra proletariatet 
från det kapitalistiska samhällets bojor. Wiik hörde till de av An-
dra Internationalens skolade marxistiska socialdemokrater som 
var övertygade om att den internationella proletära solidariteten 
slutligen skulle segra och övervinna det motstånd som den mötte 
från den borgerliga kapitalismen. Med krigsmotståndet utma-
nade Wiik och ”sexlingarna” borgerlighetens fosterlands- och 
nationsbegrepp genom att lägga upp en klassbaserad förståelse 
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av fosterlandet och nationen där arbetarklassen och socialismen 
stod i förrummet. Samtidigt som andra världskriget av Wiik och 
socialisterna uppfattades som ett imperialistiskt stormaktskrig, 
var kriget också en förväntad slutlig drabbning mellan fascismen 
och dess motståndare. Den antifascistiska vänstern som Wiik till-
hörde var övertygad om att kriget skulle sluta med en seger för 
den internationella arbetarrörelsen och för Sovjetunionen, som 
av vänstern ansågs utgöra fascismens främsta motståndare. Wiiks 
solidaritet med judarna var en del av den proletära internationa-
lismen såsom den praktiserades av vänsternationalistiska antifas-
cister. Det resulterade i att socialister såg det som ändamålsenligt 
att kampen för arbetarklassens frigörelse inbegrep att man som 
socialist bekämpade den borgerliga och fascistiska etnonationa-
lismen, dess rasliga hierarkier och rasistiska förtryck av minori-
teter. 

Den här artikelns fokus på K. H. Wiiks krigsmotstånd visar 
socialismens och nationalismens korsbindningar, hur de kom till 
uttryck i politiskt agerande där arbetarrörelsens socialistiska in-
ternationalism ställdes mot borgerlighetens patriotiska nationa-
lism. En idéhistorisk dykning i Wiiks vänsternationalistiska och 
antifascistiska dimensioner visar att nations- och fosterlands-
begreppet kunde integreras med den marxistiska synen på so-
cialism och klasskamp. Att bekämpa klassamhället kunde likväl 
handla om nationell frigörelse som olika etniska gruppers rätt 
till självbestämmande och erkännande. Wiiks (inter)nationalism 
handlade i grund och botten om att motsätta sig den borgerliga 
nationalismen som enligt honom och den socialistiska arbetar-
rörelse som han företrädde var anti-nationalistisk och ofoster-
ländsk då den satte sig ut för att förtrycka andra nationer, andra 
folk och nationella/etniska minoriteter.
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”Världen har nått det skede, då alla 
vägar leder till socialismen” 
 
Atos Wirtanens socialdemokratiska visioner 
för arbetarrörelsens enighet

Socialistisk enighet har varit en ödesfråga för arbetarrörelsen 
åtminstone sedan första internationalens grundande i London 
1864. Framförallt var det arbetarrörelsens fullständiga miss-
lyckande att nå socialistisk enhet vid första världskrigets utbrott, 
och den därpå följande splittringen av arbetarrörelsen i socialde-
mokratiska och kommunistiska fraktioner, som gjorde enhetsfrå-
gan till en förstarangens agenda för 1900-talets arbetarrörelse. En 
av de främsta förespråkarna och debattörerna för denna agenda i 
Finland var den åländsk-finlandssvenska socialdemokraten, Atos 
Kasimir Wirtanen (1906–1979). Genom essäer, böcker och de-
battinlägg, både utanför och inom sitt uppdrag som chefredaktör 
för Arbetarbladet och senare för Ny Tid, argumenterade Wirta-
nen för att samhällets socialistiska omdanande krävde samarbete 
mellan socialdemokrater och kommunister. Socialistisk enighet 
var också en av huvudfrågorna för Wirtanens arbete som riks-
dagsman och ledare inom arbetarrörelsens organisationer. Om 
detta vittnar inte minst att Wirtanen, i kölvattnet av Mellanfreden 
i Moskva 19 september 1944, blev en av de främsta arkitekterna 
bakom initiativen till samarbete mellan de svenskspråkiga verk-
samheterna hos Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) och 
Demokratiska Förbundet för Finlands Folk (DFFF). Detta samar-
betsinitiativ, som dock snabbt havererade, såg Wirtanen som en 
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pionjärinsats och modell för socialistisk enhet på det nationel-
la planet. Wirtanens sista år som riksdagsman under 1950-talet 
ramades in av hans ordförandeskap i Socialistiska enhetspartiet 
(SEP) – en organisation som enligt Wirtanen hade uppdraget att 
vara ”talesman för enhetstanken bland socialdemokraterna.”1

Följande artikel är en idéhistorisk studie av Wirtanens enga-
gemang och visioner för socialistisk enhet. I artikeln visas hur 
enhetstanken präglar Wirtanens politiska tänkande och arbete 
från de tidiga tonåren fram till slutet av hans professionella politi-
kerkarriär under 1950-talet. Syftet med artikeln är å ena sidan att 
artikulera den ideologiska och filosofiska bakgrunden för Wirta-
nens livslånga engagemang för arbetarrörelsens enighet, å andra 
sidan att visa hur Wirtanens enhetssocialism försökte jämka och 
sammanföra socialdemokratins och kommunismens principiellt 
oförenliga ideologier. Framförallt undersöker artikeln det sätt på 
vilket Wirtanens vision för socialistisk enhet i allmänhet, och hans 
relation till kommunismen i synnerhet, uttrycker en principfast 
socialdemokratisk reformism som i sista hand också omöjliggör 
ett djupare samarbete med arbetarrörelsens kommunistiska sida. 
Artikeln utgör den första idéhistoriska studien som undersöker 
den socialistiska tankevärld som formade en av 1900-talets mest 
färgstarka profiler inom den finlandssvenska arbetarrörelsen.  

Från Saltvik till politikens och kulturens finrum i 
Helsingfors

Atos Wirtanen föddes den 28 januari 1906 i en jordbrukarfamilj 
med nio barn i Långbergsöda, en by i Saltvik på Åland. Hans 
far var Karl Robert Johansson som på 1890-talet förfinskade sitt 
namn till Wirtanen. Fadern var född i Degerdal i Kimito och 
till yrket bonde. Wirtanens mor var Eva Amanda, född Lun-
delin, som var en bonddotter från Hirvensalo utanför Åbo. År 
1900 flyttade familjen till Åland från Åbo.2 Av Wirtanens egna 
utsagor kan vi sluta oss till att finskan var hans första språk. I 
sina memoarer skriver Wirtanen att han i skolåldern hade an-
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mält sig till Hermodskurser för att ”lära sig svenska så väl som 
möjligt”3, eftersom hans mål var att bli författare, något som han 
senare också blev på bägge av Finlands nationalspråk. Wirtanens 
egen skolgång avbröts efter bara fyra år i folkskolan. Orsaken var 
familjens försvårade ekonomiska situation efter att fadern dött 
redan i 40-årsåldern, och folkskolan förblev därmed Wirtanens 
enda institutionella utbildning. Från denna enkla, om än inte 
fattiga, uppväxt på den åländska landsbygden gjorde Wirtanen 
en osannolik resa till politikens och kulturens finrum i Helsing-
fors. Wirtanen byggde främst upp sin position i det finländska 
offentliga livet genom journalistiken och litteraturen. Redan som 
13-åring fick han sin första bekantskap med journalistiken som 
typograflärling på tidningen Åland. Efter flytten till Helsingfors 
1925 knöts han till Arbetarbladet där han skulle komma att fun-
gera som ledarskribent och senare som chefredaktör i två repriser 
– samma uppdrag utförde han senare för det folkdemokratiska 
organet Ny Tid. Wirtanen blev genom sina skarpa analyser snabbt 
en av Finlands kändaste debattörer och valdes in som riksdags-
man för flera perioder 1936–1954.

Wirtanens första steg mot socialismen togs redan i de tidiga 
tonåren. Som Wirtanen själv skriver så upplevde han inbördes-
kriget, likt de flesta på Åland, ”ur vit synpunkt”4, men redan åren 
direkt därefter gjorde hans politiska tänkande en tvär vändning. 
Orsaken därtill var ”oräkneliga samtal” med farbrorn Manne Wir-
tanen i Kalmarnäs som sympatiserade med de röda och berättade 
om fånglägrens fasor.5 Redan i dessa samtal påpekade Wirtanen 
ändå att han tog avstånd från kommunismen, som hans farbror 
anslöt sig till, samtidigt som han argumenterade för att social-
demokratin verkligen var en legitim, reformistisk väg till socia-
lismen, och inte enbart förrädisk opportunism som hans farbror 
förfäktade. Det andra externa inflytandet är den i memoarerna 
med enbart initialerna benämnda E. S., som Wirtanen kallar sin 
”viktigaste intellektuella och politiska uppfostrare.”6 Med stor san-
nolikhet är namnet bakom initialerna E. S. Wirtanens kollega vid 
tryckeriet i Mariehamn, Elis Södergren.7 Wirtanen skriver att han 
vid tiden för första mötet med Södergren var mycket nedstämd 
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– kontemplerade till och med självmord – eftersom det, enligt 
Wirtanen själv, fanns knappt en enda människa han kunde tala 
med på Åland efter att han blivit socialist och även intresserad 
av världshistoriens stora frågor. Genom sitt arbete vid tidningen 
Åland kom Wirtanen dock att träffa Södergren och de två nådde 
genast ett samförstånd som i framtiden skulle leda till många och 
långa samtal. Wirtanen beskrev detta som ett alldeles avgörande 
möte med en person som var före detta kommunist och ägde en 
”marxistisk grundskolning av imponerande mått.”8 I kontrast till 
farbrorns dogmatism, beskrev Wirtanen Södergren som en man 
med nykter klarhet, sund sans och vidsynthet, och framhåller att 
det var genom samtalen med honom som han formade en ”kon-
sekvent, personligt hållen världsåskådning.”9

Wirtanen besvarade även själv frågan: ”varför blev jag socia-
list?”10 I sitt svar betonade han att det inte var en följd av miljöpå-
verkan; hemma på gården lästes bara borgerlig press.11 Inte heller 
var det påverkan av farbrorn, för hans socialism i form av kom-
munism godkände Wirtanen inte. Det var inte heller den lärda 
socialisten Södergren som var avgörande; Wirtanen säger sig ha 
varit socialist redan innan de träffades. Wirtanen påpekade även 
att han var nöjd med sitt jobb som typograf, så socialismen hörde 
inte ihop med erfarenheter från arbetslivet. Istället framhöll Wir-
tanen att socialismen var en följd av hans egna reflektioner över 
”världskriget, inbördeskriget och världshistorien – plus spridda 
bokliga intryck.”12 Framförallt fann Wirtanen roten till sin socia-
listiska världsåskådning i en särskild uppfattning om människo-
släktets historiska uppgift:

Släktets uppgift var att avskaffa kriget, tyckte jag, och då jag trod-
de, att socialismen var vägen till freden blev jag redan vid 14–15 
års ålder övertygad socialist. Jag ansåg då att varje människas 
högsta plikt var att minska lidandet i världen. Och då jag trod-
de att socialismens förverkligande skulle minska lidandet och att 
detta förverkligande följaktligen borde ske med så milda medel 
som möjligt, blev jag socialdemokrat, inte kommunist.13
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Att Wirtanen blev verksam främst inom den finlandssvenska 
socialdemokratin beskrev han delvis som en slump, och delvis 
som Södergrens förtjänst. Wirtanens första kontakt med social-
demokratin i Finland var nämligen en studieledarkurs som ord-
nades av finlandssvenska socialdemokrater i Helsingfors 1923, 
och som Wirtanen besökte tillsammans med Södergren. Det 
Wirtanen kallar slump är att han, efter fyra kringflackande år i 
Helsingfors med tillfälliga anställningar på tryckeri och arbets-
löshet, får anställning som arkivbiträde vid Arbetarrörelsens ar-
kiv i Helsingfors 1928, samtidigt som han också fortsätter arbeta 
som typograf i staden. Arkivet förestods av partisekreteraren och 
riksdagsmannen K. H. Wiik, och sköttes av hans hustru Anna 
Wiik.14 Med den senare hade Wirtanen deltagit i studiecirklar om 
Gustaf Frödings dikter redan 1926–27, vilket var en studieverk-
samhet som Wirtanen uppskattade högt.15 Socialdemokratiska 
partiets arkiv, som grundlades av Yrjö Sirola, var inte bara en 
plats för dokumentation av rörelsens historia, utan som Wirtanen 
skriver ”en kulturinstitution.”16 Vid den tiden var Arbetararkivet 
beläget i den socialdemokratiska rörelsens centrum eftersom So-
cialdemokratiska partistyrelsen fanns i samma byggnad. För den 
finlandssvenska socialdemokratin var kopplingen ännu närmare: 
Finlands Svenska Arbetarförbund delade sina utrymmen med 
arkivet och bara några trappor upp fanns Arbetarbladets redak-
tion med Axel Åhlström och K. A. Fagerholm i spetsen.17 Med 
tjänsten som arkivbiträde hade Wirtanen alltså inte bara fått ett 
nytt jobb, utan också ”kastats in i den svenska socialdemokratiska 
rörelsens centrum.”18

Wirtanens professionella politiska karriär som socialistisk 
riksdagsman var allt annat än konfliktfri. Från början valdes Wir-
tanen in som socialdemokrat, men på grund av sitt engagemang 
inom fredsoppositionen och sin kritik av den socialdemokratis-
ka krigspolitiken, hoppade Wirtanen av till folkdemokraterna 
1947.19 Inom den folkdemokratiska rörelsen verkade Wirtanen 
som förgrundsgestalt för SEP och även som partiets ordföran-
de 1948–55. Wirtanen ställde även upp i riksdagsvalet 1954 för 
DFFF men blev inte invald. Efter konflikter med kommunisterna 
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gällande oviljan till kompromisser i parlamentarisk riktning, var 
det under Wirtanens ledning som SEP bröt sig loss och blev ett 
självständigt parti samma år. Efter detta fortsatte Wirtanen ännu 
i SEP:s ledning till 1959, men denna tid levde partiet en obemärkt 
tillvaro och ställde inte upp kandidater i val. Tiden efter riksdags-
arbetet verkade Wirtanen korta tider som journalist vid Päivän 
Sanomat och Viikon Posti, men framförallt ägnade han sig åt sitt 
författarskap.

Med flytten till folkdemokraterna blev Wirtanen chefredaktör 
för Ny Tid 1947–53. Wirtanens sju år vid rodret för Ny Tid, som 
vid denna tid var en sexdagars tidning, anses av många som en 
guldålder för den finlandssvenska socialistiska journalistiken, 
inte minst för den högklassiga grupp av medarbetare som Wirta-
nen värvade.20 Bland dessa kan nämnas Eva Wichman, Aili Nord-
gren, Ralf Parland, Tove Jansson och Jörn Donner. Det var däre-
mot ingen tvekan om att det under denna period var Wirtanens 
insatser som i allra högsta grad präglade Ny Tids innehåll. I sina 
memoarer kallar Wirtanen tiden för den ”arbetsdrygaste” i hans 
liv och ett citat från memoarerna exemplifierar den arbetskapa-
citet som bidragit till att Wirtanens eftermäle hör till de större 
inom den finlandssvenska socialismen.21

Jag steg vanligen upp klockan sex och infann mig på redaktionen 
vid Kotkagatan 9 vid halvåttatiden. Så var det bara att starta skriv-
maskinen. Det knattrade vanligen – med korta pauser – till halv 
tolv eller tolv, såvida inte något utskottsmöte i riksdagen störde 
ordningen. Sedan följde riksdagen, tisdagar och fredagar plenum 
klockan två, övriga dagar (utom måndag och lördag) utskotts- 
eller gruppmöten, konferenser, enskilda sammanträffanden. Van-
ligen infann jag mig på redaktionen på nytt efter klockan sex, då 
de övriga lämnat den, och stannade till nio eller tio. […] Jag skrev 
de flesta ledarna men tidvis också en del kåserier. Under de sju 
åren publicerade jag tusentals bidrag i Ny Tid.22  

Utöver sitt arbete som politiker och redaktör var Wirtanen 
också känd som författare och självlärd filosof. Han gav ut sin 
första bok med filosofiska aforismer redan 1931 och skrev fram 
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till 1970-talet flertalet filosofiska och aforistiska verk som gavs 
ut i små upplagor i Finland och Sverige. Inom detta område be-
handlade Wirtanen ett brett spektrum av teman från politik till 
etik och estetik, samt existentiella frågor om människans relation 
till naturen och historiefilosofiska grundfrågor om samhällets ut-
veckling. Wirtanens böcker uppvisade stor beläsenhet och dis-
kuterade ofta filosofins och litteraturens klassiker, såsom Hegel, 
Nietzsche, Marx, Dostojevskij och Strindberg. Genom sitt förfat-
tarskap blev Wirtanen snabbt också en del av det svenskspråkiga 

Chefredaktör och riksdagsman Atos Wirtanen i slutet av 1940-talet. Käl-
la: Museiverket, Historiska bildsamlingar., HK19880412:27.  CC BY 4.0.
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kultur- och konstnärslivet i Helsingfors och umgicks med bland 
andra Elmer Diktonius, Gunnar Björling, Gudrun Mörne och 
Tove Jansson. Med den sistnämnde var Wirtanen också förlovad 
en tid och Jansson har, som känt, förevigat den filosofiska och fria 
sidan av Wirtanens person genom karaktären Snusmumriken.23 

Wirtanen karaktäriseras ofta som en självständig, karisma-
tisk och principfast man som gick sin egen väg. Om detta vitt-
nar onekligen också att han under karriären som chefredaktör 
för Arbetarbladet blev avskedad två gånger (1941 och 1947). I 
centrum för striderna var Wirtanens kritik av SDP-ledningens 
krigspolitik. Likt andra i den socialdemokratiska partioppositio-
nen anklagade Wirtanen ledningen för dess välvilliga inställning 
till Nazityskland under krigsåren. Detta ledde ofrånkomligen till 
konflikter med den socialdemokratiska högerfalangen. Denna 
kritik och Wirtanens senare försök att samarbeta med folkdemo-
kraterna gjorde hans position vid Arbetarbladet omöjlig. Samma 
stridbarhet visade Wirtanen också i relation till kommunisternas 
försök till ideologisk hegemoni inom DFFF, vilket Wirtanen ihär-
digt bekämpade genom att utmana kommunisterna till politisk 
idédebatt.24 Till Wirtanens förtret vägrade kommunisterna inle-
da någon öppen politisk debatt överhuvudtaget.25 Det var samma 
dogmatism som gjorde att Wirtanen sedermera var med om att 
bryta ut SEP från DFFF, för att istället göra det till ett självstän-
digt parti. Wirtanens principfasthet och integritet visade sig ändå 
inte enbart inom partipolitiska strider. Under 1930- och 1940- 
talet hade Wirtanen en central roll i kampen för asylrätten för de 
judiska flyktingar som sökte skydd i Finland. Wirtanen hjälpte 
personligen flera av flyktingarna och gav frågan stor uppmärk-
samhet på Arbetarbladets sidor. I detta arbete var Wirtanen och 
Finlands svenskspråkiga socialister framträdande i kampen mot 
samtidens likgiltighet i flyktingfrågan. Som Wirtanen minnesvärt 
skrev i Arbetarbladet 7.12.1938: ”Vårt samvete slumrar, oberört 
av de tusen sinom tusen tragedierna. Varken medkänslan eller 
sunda förnuftet lyckas göra sig gällande i vår offentliga opinion.”26

Wirtanen kan inte kallas den mest bortglömda finlandssvenska 
socialisten under 1900-talet. Det finns redan ett antal kortare bio-
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grafiska översikter om Wirtanens politiska bana, och även några 
reflektioner över hans roll som kulturprofil och aforistiker i olika 
samlingsverk och lexikon. Mest akademisk uppmärksamhet har 
ägnats hans arbete inom fredsoppositionen och engagemang-
et för de judiska flyktingarna.27 I populärkulturen är Wirtanen 
framförallt känd i relation till sin världsberömda flickvän, Tove 
Jansson, och hennes porträtt av honom i Muminserierna. Rela-
tionen har även lett till att Wirtanen gestaltats på film för en bred 
nordisk publik i Tove (2020). Om Wirtanens färgstarka person-
lighet vittnar det faktum att det utkom en vänbok till hans minne 
över trettio år efter hans död. I boken berättar kända kulturperso-
ner, från Tove Jansson till Claes Andersson och Yrsa Stenius, om 
det djupa intryck Wirtanen gjorde på sina samtida.28. Däremot 
har Wirtanen sällan varit föremål för idéhistorisk forskning, och 
i synnerhet inte med målet, så som denna artikel, att undersöka 
karaktären av Wirtanens engagemang och visioner för enhets-
socialism – en fråga som inte heller har adresserats i biografiska 
översikter.29

Enhetssocialist sedan tonåren

Wirtanens politiska engagemang för enhetssocialism når sin kul-
men under efterkrigstiden, men hans vision och idé för socia-
listisk enhet är ett livslångt motiv i hans politiska och filosofis-
ka tänkande som helhet. Arbetarbladet publicerade 2.8.1922 en 
rundfråga riktad till sina läsare: ”Vad önskar Ni att Arbetarbladet 
skall innehålla?”, med hopp om att ”mottaga vinkar och råd” om 
tidningens framtida innehåll. Efter en vecka publicerade tidnin-
gen ett svar som blev den 16-åriga Atos Wirtanens första politiska 
uttalande:

Vare det först sagt, att innehållet i fråga redan nu är så rikt, om-
växlande och gediget, att det är med glädje jag hälsar varje nytt 
nummer av bladet. Dock ville jag framhålla, att jag gärna såge att 
tidningen skulle innehålla artiklar, gående ut på att samla alla ar-
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betets män under den gemensamma fanan i enighetens och bro-
derlighetens tecken.30  

Wirtanen skriver i sina memoarer att insändaren delvis relate-
rade till samtida politiska händelser; nämligen frågan om ett val-
förbund mellan socialdemokrater och kommunister 1922, vilket 
han ställde sig positiv till. Det idéhistoriskt mer intressanta är att 
Wirtanen tidigt var, som han skrev, ”hänförd” av tanken om en 
gemensam, internationell ideologisk rörelse, och att strävan efter 
socialistisk enhet för honom var ett led i den historiska kamp för 
arbetarenhet som inleddes med den första internationalen i Lon-
don 1864. Denna idé, att enhetsfrågan i Finland var ett led i den 
kamp som startade med den första arbetarinternationalen, kom 
därefter att prägla de flesta av Wirtanens texter om socialistisk 
enhet. Wirtanen kallade den finländska klyvningen av arbetar-
rörelsen efter inbördeskriget ”den allra största olycka”31, och han 
sade sig redan i tonåren ha ansett att striderna mellan kommunis-
ter och socialdemokrater enbart gällde en tillfällig oenighet om 
medlen för att nå målet: socialismen. Arbetarklassens gemensam-
ma intressen skulle, enligt Wirtanens tidiga ungdomssoptimism, 
tids nog utmynna i en ”gemensam ideologi”.32

Under mellankrigstiden svek Wirtanen aldrig det principiella 
målet om socialistisk enhet, men relationen till kommunismen 
var fram till kriget direkt avvisande. I sina memoarer beskrev 
Wirtanen detta som att han under sin tid i den socialdemokra-
tiska ungdomsrörelsen var noga med att göra en ”klar gräns-
dragning” mellan kommunismen och socialdemokratin, speciellt 
med tanke på oron över kommunistiska infiltrationsförsök i det 
socialdemokratiska partiet.33 Wirtanens retrospektiva beskriv-
ning är minst sagt förmildrande eftersom samtida texter snarast 
uppvisar en attityd inom vilket den önskade socialistiska enhe-
ten snarast nås genom att kommunismen förhoppningsvis snart 
försvinner. Exempelvis skrev Wirtanen i Arbetarbladet 12.7.1929, 
i en text som memoarerna selektivt citerar, att kommunisterna 
representerar ”den primitivaste politiska mentaliteten i vårt land”, 
en mentalitet som visas i ”den naiva, allena saliggörande revo-
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lutionstron”. Den principiella skillnaden mellan socialdemokra-
ternas reformism och kommunisternas revolutionstro fanns det 
enligt Wirtanen inget sätt att överbrygga: ”[skillnaden] är av en 
så djupgående och väsentlig betydelse att ett kompromissande i 
dessa stycken icke är tänkbar.” Wirtanen tillade att läget var låst 
även från motpartens sida eftersom kommunisterna skulle kalla 
varje form av kompromiss för förräderi. Till följd av dessa prin-
cipiella skillnader förespråkade Wirtanen nolltolerans mot kom-
munismen:

Ett synes mig emellertid vara säkert: genom tolerans mot kom-
munismen skall socialdemokratin icke inom den närmaste tiden 
lyckas likvidera kommunismen, åtminstone icke i vårt land. Där-
för måste och bör kampen mot kommunismen fullföljas.34 

Senare i samma text fröjdade sig Wirtanen över att kommu-
nismens stöd i riksdagsvalet 1929 på svenskt håll var sjunkande. I 
anslutning till detta uppmanade Wirtanen alla socialdemokrater 
att ge den fallerande kommunismen en nådastöt: ”Utvecklingen 
går åt rätt håll, men vi skall också räcka den en hjälpsam hand, ty 
’det som faller – det skall man till yttermera visso – stöta omkull!” 
I bakgrunden för Wirtanens hållning till kommunismen fanns 
också den samtida striden inom fackföreningsrörelsen, en kamp 
som ledde till att socialdemokraterna 1930 startade sin egen cen-
tralorganisation, Finlands Fackförbunds Centralorganisation 
(FFC).35

Wirtanens tal om att ”likvidera” kommunismen i Finland står 
i ett spänt förhållande till undantagslagarna som i Lapporörel-
sens kölvatten de facto uteslöt kommunisterna från riksdagsar-
betet hösten 1930. Som Wirtanen framhåller i memoarerna var 
undantagslagarna inte förenliga med den liberala demokrati som 
socialdemokraterna ville skydda.36 Det är däremot signifikant 
att man i Wirtanens resonemang i dessa frågor under början av 
1930-talet inte finner något försvar för kommunisternas rätt till 
politiskt deltagande i den av Wirtanen själv omhuldade liberala 
demokratin. Denna fråga kunde Wirtanen exempelvis ha adres-
serat i texten ”Demokratins försvarsproblem” som han publicera-
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de i Arbetarbladet 9.8.1933. Istället för att diskutera diskrimine-
ringen av kommunisterna riktar Wirtanen in sig på ett argument 
om att demokratin inte bör vara tolerant mot rörelser som är 
fientliga till demokratins grundläggande principer, och att dessa 
rörelser vederbörligen skall bekämpas genom förbud och statens 
våldsmonopol: ”de som arbetar för att krossa demokratin bör inte 
åtnjuta en enda demokratisk frihet eller rättighet.” Udden riktas 
mot Lapporörelsen och den spirande fascismen i Europa, men 
det är uppenbart att texten samtidigt kan läsas som ett argument 
som legitimerar att all icke-demokratisk politisk verksamhet för-
bjuds. Samma legitimerande spår följer även Wirtanens debatt-
inlägg ”Demokratin kontra diktatur” från samma år.37 Istället för 
att ifrågasätta det generella förbudet mot kommunism, utmyn-
nar texten i ett argument om att undantagslagarna bör appliceras 
också på demokratihotet från höger: ”Socialdemokratin har nöd-
gats tolerera den borgerliga kampmetoden mot kommunismen. 
[…] Det kan bli nödvändigt att med all kraft resa kravet på Lap-
pos juridiska tillintetgörelse.”

I sina memoarer rättfärdigade Wirtanen sin hållning med jäm-
likhetsprincipen: ”Om arbetet för en vänsterdiktatur betraktades 
som illegalt, borde också högerdiktaturrörelsen illegaliseras.”38 
Detta försvar förklarar däremot inte varför Wirtanen inte försva-
rade kommunisternas rätt till politiskt deltagande inom ramarna 
för den liberala demokratin, vilket ju var ett arbete även kommu-
nisterna hade ägnat sig åt, och som samtidigt var ett arbete som 
inte faller under Wirtanens argument om demokratins berätti-
gade intolerans mot demokratifientlighet. Roten till Wirtanens 
krökta resonemang finner man troligen i det faktum att, som 
Wirtanen också framhåller, socialdemokraterna vid denna tid 
själva var i ett pressat läge från både höger och vänster: den exter-
na faran av att bli beskyllda för kommunism i den högersinnade 
opinion som Lapporörelsens framgångar återspeglade, och den 
interna faran från vänster att verkligen bli infiltrerade av kommu-
nister som sökte en ny politisk plattform.39 

En sak är åtminstone tydlig gällande frågan om Wirtanens ti-
diga enhetssocialism. Den antikommunistiska hållning som Wir-
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tanens texter uppvisar under mellankrigstiden, kan svårligen för-
enas med hans ungdomsvision om en ”gemensam ideologi” för 
hela arbetarrörelsen. Snarare ges läsaren intrycket att kommunis-
terna inte är en giltig samarbetspartner, utan enbart ett hinder för 
den framtida socialistiska enheten – en enhet som upprättas ge-
nom socialdemokratisk hegemoni över ruinerna från en falleran-
de kommunistisk rörelse. Wirtanens avfärdande av kompromis-
ser och tolerans befäster snarare än uppluckrar distansen mellan 
socialdemokrater och kommunister, och gör att själva idén om 
enhet hos Wirtanen förutsätter att kommunisterna avsäger sig sin 
revolutionära ideologi.  

En avgörande, men som det kommer att visa sig enbart reto-
risk, vändning i Wirtanens enhetssocialism sker i skuggan av det 
pågående andra världskriget. Wirtanen lyfte nu fram det han såg 
som socialdemokratins och kommunismens gemensamma näm-
nare, snarare än ideologiernas principiella och oförsonliga skill-
nader. Som Wirtanen skrev i Arbetarbladet 14.3.1941: 

Hur mycket som än skiljer socialdemokratisk och kommunistisk 
samhällsuppfattning: vår syn på kriget, det nuvarande liksom 
kampen 1914–18, är så tillvida gemensam, att vi uppfattar kriget 
som en funktion av kapitalismen. […] Här måste den internatio-
nella socialdemokratin finna anknytning till industriarbetarna i 
Sovjet i den mån de förenas av en gemensam vilja att övervinna 
kriget och dess orsaker. Finlands socialdemokrati har därför både 
nationella och principiella skäl att inrikta sin strävan i angiven 
riktning. 

Inlägget är ett exempel på Wirtanens engagemang för freden. 
Under kriget var han en av ledarna inom den socialdemokratiska 
fredsoppositionen, som beredde politiskt utrymme för att före-
språka samarbete med kommunisterna.40 Enbart några månader 
efter freden som ingicks i Moskva 1944, skrev Wirtanen att om 
det socialdemokratiska partiet inte gjorde upp med den av krigs-
politiken ”komprometterade ledningen”, så diskvalificerade detta 
hela det socialdemokratiska partiet som ett ”användbart politiskt 
instrument.” Istället måste landet ledas genom ett samarbete mel-
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lan ”kommunisterna, den socialdemokratiska vänstern, svensk-
arna och radikala borgerliga finnar.”41 Finland stod här, enligt 
Wirtanen, i samma situation som så gott som hela västvärldens 
arbetarrörelse. Krigserfarenheten har visat att den ”kapitalis-
tiskt-nationalistiska reaktionen” är den gemensamma fienden för 
alla progressiva krafter – en kraft till vilken kommunismen nu 
uppenbarligen räknas av Wirtanen – och det är denna historiska 
utveckling som stimulerat enhetstanken runtom i Europa. Sam-
tidigt anser Wirtanen att det även fanns positiva tecken från Sov-
jetunionens håll: upplösningen av Komintern kunde tolkas som 
”ett offer för en framtida enighet.”42 

I likhet med sina ungdomliga visioner refererade Wirtanen 
1944 åter till den första internationalens mål – enhetstanken som 
går ”som en röd tråd” genom arbetarrörelsen sedan 1800-talet – 
och proklamerar sitt hopp om att arbetarrörelsens enighet skall 
säkra ”efterkrigstidens fredliga framåtskridande.”43 Medan den 
socialdemokratiska majoritetsledaren, Väinö Tanner, proklame-
rade att kampen mot kommunismen är socialdemokratins främ-
sta uppgift ännu vid partikongressen 1944, hävdar Wirtanen ett 
och ett halvt år senare på ledarplats i Arbetarbladet, en post som 
han på grund av dessa idéer senare avskedas från, att arbetarrörel-
sen står inför en omvälvande förnyelse genom gemensam kamp:

[V]ärldens sociala förnyelse skall underlättas genom ett frukt-
bart samarbete mellan kommunismen, socialdemokratin och den 
progressiva liberalismen.44

Wirtanens uppdelning i detta sammanhang mellan ”progres-
siva” och ”reaktionära” är på inget sätt unikt utan svarade mot en 
omvärldsbeskrivning som under andra världskriget flitigt använ-
des av antifascister i västvärlden. Som historikern Eric Hobsbawm 
visat drogs den huvudsakliga skiljelinjen inte mellan å ena sidan 
borgerlig kapitalism eller liberalism, och å andra sidan socialism 
och kommunism, utan för många samtida tedde sig kampen mot 
fascismen som ett internationellt ideologiskt inbördeskrig mel-
lan de ”progressiva” arvtagarna till 1700-talets upplysning och 
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de stora revolutionerna, som naturligtvis inkluderade den ryska, 
och dess ”reaktionära” (fascistiska) motståndare.45

Den wirtanenska enhetssocialismens kulmination i 
finlandssvensk kamratlighet

Wirtanens visioner omsattes i politiska handlingar under efter-
krigstidens socialistiska våg i Finland. Mellanfreden i Moskva 
hade legaliserat Finlands kommunistiska parti (FKP), som ver-
kade inom takorganisation DFFF, en organisation som grundats i 
oktober 1944 av kommunister och kända vänstersocialdemokra-
ter som utträtt ur SDP till följd av krigspolitiken. Vid riksdagsva-
let i mars 1945 fick DFFF hela 49 ledamöter invalda. Resultatet 
för SDP var 50 ledamöter (av den finländska riksdagens totala 
200 ledamöter), vilket innebar att steget till enkel majoritet inte 
hade varit långt ifall arbetarrörelsen hade kunnat enas. Frågan 
om arbetarrörelsens enighet framträdde genom detta som ett po-
litisk spel med mycket höga insatser – dessa höjdes ytterligare av 
det faktum att FKP väsentligen var en revolutionär organisation 
med nära band till Sovjetunionen, samt att DFFF av FKP var äm-
nat för det strategiska syftet till hegemoni genom inkorporering 
av alla socialistiska rörelser i Finland.46 Den efterkrigstida social-
demokratiska ledningen dominerades dock av antikommunism, 
inte minst genom partiets tongivare Väinö Tanner, för vilken 
kommunismen var socialdemokratins värsta fiende. Till saken 
hörde att DFFF av SDP uppfattades som inget annat än FKP:s 
frontorganisation, och följaktligen avvisades vanligen inviter till 
samarbeten av partiet.

Ett undantag i detta sammanhang är organisationen inom vil-
ken Wirtanen själv verkade; nämligen den svenska grenen av Fin-
lands socialdemokrati: Finlands Svenska Arbetarförbund (FSA). 
Organisationen hade grundats redan 1899, anslöts till det 1903 
grundade SDP först 1906, och åtnjöt därefter en semiautonom 
ställning inom SDP.47 Avgörande för framtida samarbetspla-
ner var det faktum att FSA:s politiker hade varit ledande inom 
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fredsoppositionen, och hörde därmed till den grupp som var 
mest missnöjda med SDP:s ledning, samt att FSA under efter-
krigstiden hyste drömmar om att ena den finlandssvenska arbe-
tarrörelsen. Den senare ambitionen motiverades av det faktum 
att FSA:s medlemsantal hade exploderat mellan 1943 och 1945: 
från 500 till 2 597 medlemmar. Planen var att utnyttja den so-
cialistiska vågen ytterligare genom att skapa en enad finlands-
svensk arbetarrörelse som skulle ha muskler att kunna utmana 
även Svenska folkpartiets (SFP) hegemoni i Svenskfinland. Inom 
DFFF fanns också en svensk sektion som kunde fungera som en 
lämplig samarbetspartner för planerna för socialistisk enhet – ett 
projekt som Wirtanen tänkte sig att skulle fungera som modell 
för hela vänstern på det nationella planet.48

Den politiska bollen sattes i rullning då FSA:s styrelse i juni 
1945 gav organisationens ordförande och viceordförande, K. A. 
Fagerholm och Wirtanen, uppdraget att kontakta ledarna för de 
finlandssvenska folkdemokraterna med förfrågan om samarbete. 
Det föreslagna samarbetet skulle gälla skapandet av en gemensam 
tidning och ett gemensamt bildningsförbund. Samarbetsplaner-
nas innehåll och det politiska spelet mellan finlandssvenskarna 
inom FSA, DFFF och FKP har redan undersökts utförligt i tidi-
gare forskning.49 Faktum är att planerna havererade, framförallt 
till följd av att FSA:s ledning i slutändan inte stödde ett utträde 
ur SDP, och samarbetets sista kvarleva, det gemensamma svensk-
språkiga bildningsförbundet som grundades i april 1946, blev en 
intern folkdemokratisk angelägenhet efter att socialdemokrater-
nas representanter marscherade ut vid årsmötet 1949.50 Till näst 
granskas enbart det sätt på vilket Wirtanens visioner för enhets-
socialism tar sig uttryck i arbetet för en enad finlandssvensk ar-
betarrörelse. 

Det är talande för Wirtanens enhetssocialistiska vision att 
möjligheten till samarbete med DFFF 1946 inte motiverades på 
basis av att kommunisterna i och med krigsslutet skulle ha bli-
vit mer medgörliga samarbetspartners, utan genom ett argument 
om att de finlandssvenska folkdemokraterna oftast inte är kom-
munister. Det förefaller därmed som om den centrala premissen 
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för Wirtanens enhetssocialism under 1930-talet, alltså att enhet 
nås genom att kommunismen försvinner, fortfarande stod fast i 
de efterkrigstida samarbetsplanerna. I Arbetarbladet 30.12.1946 
skrev Wirtanen som svar på frågan om de principiella politiska 
skillnaderna:

Sant är att skiljaktigheterna mellan det social- och folkdemokra-
tiska programmet inte är så stor som man i förstone vore böjd att 
tro. Däremot råder det skarpare olikheter mellan socialdemokra-
tiska och kommunistiska uppfattningar i de grundläggande sam-
hällsspörsmålen […] Men kommunisterna spelar inte så stor roll 
på svenskt håll i vårt land.

Wirtanen var inne på samma spår gällande specifikt goda fin-
landssvenska förutsättningar i den socialistiska enhetsfrågan vid 
sitt första majtal 1947. Wirtanen skrev:

Mången undrar, hur det skall vara möjligt för olika fraktioner 
inom den svenska rörelsen att samarbeta i ett gemensamt tid-
ningsorgan. På finskt håll skulle detta i nuvarande läge vara helt 
omöjligt. På svenskt håll är läget dock i vissa viktiga hänseenden 
annorlunda. De finlandssvenska arbetarna har alltid känt sig som 
en enda kamratkrets, som en stor familj.51

Dessa etnocentristiska argument, som byggde på idén om en 
icke-kommunistisk finlandssvensk folkdemokrati och en säreget 
kamratlig finlandssvensk arbetarrörelse, används däremot inte av 
Wirtanen då han några månader senare pläderade för arbetarrö-
relsens enighet i det folkdemokratiska organet Folkets vår. Här 
återkom Wirtanen istället till sin krigstida analys om att socialde-
mokratin och kommunismen förenas i sin syn på krigets orsaker: 
”Den teoretiska analysen av krigets art, dess sociala, nationella 
och historiska orsaker, har ånyo närmat de kommunistiska och 
socialdemokratiska lägren till varandra.”52 Så som Wirtanen skrev 
grundade sig denna analys på den marxistiska uppfattningen om 
att krig orsakas av den imperialism som med nödvändighet följer 
av det kapitalistiska produktionssystemets ständiga jakt efter nya 
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marknader och råvaror. Kampen mot kriget är, enligt Wirtanen, 
den faktor som förenade socialdemokrater och kommunister un-
der andra världskriget och det är även kampen mot kriget som 
skall förena i en tid då man bevittnar ”den amerikanska reaktio-
nen segla upp i atomvapnets skugga.” Följaktligen är kampen mot 
ett tredje världskrig det kitt som skall förena det som Wirtanen 
kallade världshistoriens tre progressiva krafter: kommunismen, 
socialismen och liberalismen – ”Vår tro är att en samverkan mel-
lan dem skall trygga människans morgondag.”53 

Utifrån detta kan man konstatera att Wirtanens enhetssocia-
lism kulminerade, och fick ett kortvarigt politiskt förverkligande, 
på basis av argument som inte berörde socialdemokratins och 
kommunismens grundläggande ideologiska skillnader. Snara-
re skulle arbetarrörelsen, enligt Wirtanen, förenas av förment 
gemensamma nämnare som låg förhållandevis långt borta från 
doktrinernas ideologiska innehåll: kamratlig finlandssvenskhet 
och delad förståelse av krigets orsaker. Dessa abstrakta faktorer, 
som på sin höjd fungerade som argument för att överhuvudtaget 
starta en diskussion om samarbetsmöjligheterna, kunde däremot 
inte dölja den principiella konflikten mellan reform och revolu-
tion som var den främsta skiljelinjen mellan socialdemokraternas 
och kommunisternas uppfattningar om hur samhällets socialis-
tiska omdaning skulle gå till. Det är denna principiella konflikt, 
och hur den eventuellt kunde lösas, som stod i centrum för Wir-
tanens enhetssocialism efter hans sorti från SDP 1947. 

Den wirtanenska enhetssocialismens höst

Planerna för en enad finlandssvensk arbetarrörelse havererade 
och i dess följd övergick Wirtanen till folkdemokraterna. Med 
detta var enhetsfrågan ett avslutat kapitel i relationen mellan SDP 
och DFFF. Däremot var frågan inte avslutad för Wirtanen. Tvär-
tom, för Wirtanen formulerades enhetskampen nu istället som 
ett arbete att utföra inom DFFF, en organisation som också var 
splittrad mellan den dominerande kommunistiska fraktionen, 
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samlade i FKP, och vänstersocialdemokrater. Enligt Wirtanen 
själv var enhetsfrågan också SEP:s huvudagenda.54. Som folkde-
mokrat sökte Wirtanen inspiration i enhetsfrågan från ett, för en 
socialdemokrat som omhuldade den liberala demokratin, något 
oväntat håll. I Folkets Vår 1948 visionerade Wirtanen kring ar-
betarrörelsens framtida enighet genom att använda Rumänien, 
Bulgarien och Polen som lärorika exempel. Inom dessa länder 
hade, enligt Wirtanen, samarbete mellan socialdemokrater och 
kommunister genomförts ”i en eller annan form”. Genom detta 
samarbete hade man med framgång genomfört agrara reformer 
och nationaliseringsprojekt som gjort att ”130 miljoner männis-
kor målmedvetet beträtt vägen till socialismen.” Wirtanen me-
nar att denna utveckling hade åstadkommits utan varken prole-
tariatets diktatur eller sovjetsystemet, det enda som krävdes var 
gediget demokratiskt arbete av en enhetlig arbetarrörelse:

Genom arbetarpartiernas samarbete har det väldiga sociala om-
daningsverket kunnat genomföras med demokratiska medel, med 
fast målmedvetenhet och med entusiastiskt stöd av folkflertalet. 

Wirtanen framhåller att socialismen i Finland hade sett en 
motsatt utveckling. Arbetarrörelsen var splittrad och därför hade 
även nationaliseringen och jordreformen misslyckats. Skulden 
för detta gav Wirtanen den socialdemokratiska högern som hade 
”omintetgjort en verklig arbetarpolitik i det historiska ögonblick 
då Finlands arbetarklass för första gången uppnådde en reell möj-
lighet att göra en samhällsförnyande insats.” Det östeuropeiska 
exemplet visade, enligt Wirtanen, att en socialistisk omdaning 
kunde ske ”tillhjälp av de parlamentariska institutionerna”, den 
avgörande förutsättningen för framgång var dock ”en enig ar-
betarklass och samarbete mellan arbetare och bönder.” Talande 
nog insåg Wirtanen att han måste gardera sig för den uppenbara 
invändningen; nämligen, att utvecklingen i kommunistiska Öst-
europa varit allt annat än demokratisk. Denna invändning avfär-
dade Wirtanen dock som en ”borgerlig begreppsförvirring” där 
man sammanblandade liberalism och demokrati. Wirtanen lät 
förstå att utvecklingen naturligtvis bröt mot en av den borgerliga 
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liberalismens grundpelare, nämligen rätten till privategendom, 
men detta betydde inte automatiskt att även demokratin hade av-
skaffats – demokratin fortlevde i den parlamentariska beslutspro-
cessen. Att blanda samman ekonomisk liberalism och demokrati 
kunde man, enligt Wirtanen, vänta sig av borgarna, men det var 
rena rama giftet då samma förvirring rådde också inom socialde-
mokratin i Finland. Genom detta begick Finlands socialister den 
värsta sortens förfalskning som ”misstänkliggör de östeuropeiska 
arbetarpartiernas samverkan.”55

Wirtanens användning av det östeuropeiska exemplet – som 
förstås ligger illa till vad gäller historisk sanning – är illustrativt 
för att förstå hans enhetssocialistiska grundtanke. Enheten nås 
inte genom att den reformistiska socialdemokratiska sidan änd-
rar sig, utan genom att den kommunistiska sidan omskapas till 
en form av socialdemokrati. Det är trots allt idén om att inom 
ramarna för den parlamentariska demokratin nå ett socialistiskt 
samhälle som är den efterkrigstida socialdemokratins ideologiska 
kärna. Som utredningen ovan visar är det också föreställningen 
om att denna sociala omdaning har utförts med den parlamenta-
riska demokratins medel som gör att Wirtanen gestaltar Östeu-
ropas utveckling som ett föredöme för Finland. I likhet med Wir-
tanens enhetssocialism under mellankrigstiden, uppvisar också 
hans resonemang för enhet inom DFFF en från kommunistiskt 
perspektiv dogmatisk socialdemokratisk hållning: den enda le-
gitima vägen till socialismen är genom demokratiska reformer. 
Revolutionära metoder skulle, som Wirtanen skrev redan i sin 
kritiska text mot kommunisterna 1929, vara ett medel som be-
fläckar ändamålet.56 Den nyss citerade artikeln i Folkets Vår 1948, 
ett folkdemokratiskt organ, föranleder alltså inget tvivel gällande 
tidningens författarbeskrivning av Wirtanen: ”Har varit socialde-
mokrat i alla sina levnadsdagar – han började leva när han upp-
täckte arbetarrörelsen – och påstår sig ämna så förbli.”

Optimism är ett av de mest kännetecknande dragen för Wirta-
nens enhetssocialism fram till 1949. Den framtida enheten, såväl 
som den historiska vändpunkt detta skulle bli för arbetarrörelsen, 
beskrivs ofta vara enbart på en armlängds avstånd. Snart skulle 
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splittringen vara förbi och socialismens förverkligande ett fak-
tum. Inte minst är detta patos närvarande ännu 1947 då Wirta-
nen skrev om den socialistiska våg som svepte in över världens 
arbetarklass, en våg som ”väcker vårt hopp och möjliggör, att vi 
idag kan hysa förtröstan.”57 Under våren 1949, i kölvattnet av de 
finlandssvenska samarbetsplanernas totala haveri, byts däremot 
Wirtanens optimism mot en reserverad och ibland till och med 
pessimistisk inställning till den socialistiska enhetens möjlighe-
ter. Till sammanhanget hör att Wirtanens vändning sker samti-
digt som avgörande storpolitiska händelser: Pragkuppen 1948 
försämrade avsevärt relationerna mellan socialdemokrater och 
kommunister runtom i Europa. Wirtanen diskuterar dock inte 
denna allmäneuropeiska utveckling utan är fokuserad på den fin-
ländska kontexten då han påpekar att valet 1945 hade gett Fin-
lands arbetarklass sin första chans till att inleda en socialistisk 
samhällsomvandling. På menyn stod nationaliseringar av storfö-
retag och en omfattande jordreform. Förutsättningen för denna 
socialistiska samhällsomdaning för att på demokratisk väg övergå 
från kapitalism till socialism var ”att den politiska arbetarrörelsen 
enades om dessa reformer.” Besviket skrev Wirtanen därefter:

Vi vet att den chansen försatts. Istället fick vi en förnyad splittring. 
Socialismens motståndare inom arbetarrörelsen omöjliggjorde 
den segerrika frammarsch som nu för första gången öppnade sig. 
Sett i historiskt perspektiv är det numera tämligen tydligt att det 
kan komma att dröja ganska länge innan vår arbetarklass på nytt 
uppnår den enighet, som rådde före inbördeskriget och som skul-
le kunna föra vårt land in på socialismens väg.58

I sina memoarer skrev Wirtanen att det är vid 1950-talets in-
brott som han i grunden börjar betvivla huruvida hans arbete för 
socialistisk enhet längre är meningsfullt. Framförallt började han 
betvivla om metoden i hans arbete för socialistisk enhet överhu-
vudtaget var ändamålsenlig, och frågade sig: ”hade jag rätt att off-
ra min tid för en uppgift, koordinerandet av arbetarrörelsen, som 
under inga förhållanden kunde lösas under 1950-talet och kanske 
inte ens under följande decennium.” Wirtanen började ”sent om-
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sider inse” att hans ”i den tidigaste ungdomen närda förhopp-
ningar om en sansad och samverkande arbetarrörelse inte hade 
några chanser inom de närmaste tio till tjugo åren.”59 

Enhetssocialismens socialdemokratiska ultimatum

Wirtanens sista mer omfattande politiska skrift i kampen för so-
cialistisk enhet var den av SEP utgivna pamfletten Framåt - men 
hur? Tankar om arbetarrörelsens samverkan och enhet (1951). 
Pamflettens text är Wirtanens tal som partiordförande vid SEP:s 
andra ordinarie partimöte i Helsingfors 28-29.4.1951, och till 
innehållet är talet till mångt och mycket en samling av de wir-
tanenska resonemangen för arbetarrörelsens enighet som redan 
diskuterats. I pamfletten stipuleras att SEP:s främsta uppgift är 
”att i vårt land bygga upp arbetarrörelsens enhet”, och att denna 
enhet kan nås eftersom fredens bevarande återigen blivit aktuell 
i kalla krigets skugga. Fredens bevarande är den uppgift som blir 
”hela den arbetande klassens förenande faktor.” Likväl påpekas 
det att socialismen skall införas demokratiskt genom att rörelsen 
vinner majoriteten av den arbetande befolkningen: ”Då kan so-
cialismen förverkligas utan att den politiska friheten ens tillfäl-
ligt behöver begränsas.” Förutom dessa bekanta proklamationer 
är talet av intresse eftersom Wirtanen i det tar tillfället i akt att 
ge ett mer utförligt, historiskt argument för att underbygga sina 
enhetssocialistiska visioner. 

Talet börjar med en genomgång av de principiella skillnader-
na mellan kommunistiska och socialdemokratiska uppfattningar 
om vägen till ett socialistiskt samhälle. Den mest avgörande skill-
naden identifieras som frågan om politiska friheter: kan socialis-
men nås utan att demokratiska friheter och rättigheter begränsas 
genom en övergångsfas av proletariatets diktatur? Wirtanens svar 
är inte längre lika entydigt som under mellankrigstiden då han 
hävdat att revolutionära medel alltid besudlar socialismen som 
ändamål.60 I pamfletten använder Wirtanen sig istället av en form 
av historisk relativism: det finns inte någon universell sanning 
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i frågan, utan vad som är bäst beror på det konkreta historiska 
sammanhang inom vilket arbetarrörelsen verkar. För Wirtanen 
finns två olika sådana generella sammanhang: A) ett industriali-
serat samhälle som redan genomgått en borgerlig revolution och 
B) ett förindustriellt samhälle med feodala ägandeförhållanden. 
Till den första kategorin hör Finland och västvärlden i allmänhet, 
medan Ryssland (före revolutionen) och ”Asiens folk” hör till den 
senare. 

Wirtanen argumenterar därefter att det i väst inte finns något 
behov av att inskränka politiska friheter för att nå socialismen 
– det enda som behövs är att vinna majoriteten i öppna och de-
mokratiska val. För att backa upp sitt påstående ställde Wirta-
nen en tillspetsad retorisk fråga: vad skulle borgerskapet göra 
om en arbetarmajoritet vanns i följande riksdagsval, och om 
arbetarklassen med detta mandat genomförde socialistiska poli-
tiska program för nationalisering och jordreformer? Tror någon 
faktiskt att det skulle bli en utländsk militär intervention för att 
stoppa socialismen i Finland, eller att det inhemska borgerskapet 
skulle organisera sig och ”anordna ett diktaturstyre och låta väl-
ja en ny riksdag med borgerlig majoritet?” Wirtanen skriver att 
ett sådant ”vansinnigt försök” enbart skulle leda till ytterligare ett 
smärtsamt nederlag för borgerskapet. Däremot skriver Wirtanen 
att situationen i Ryssland vid sekelskiftet var en annan: ”Vi utgår 
från att proletariatets diktatur var oundviklig som statsform vid 
övergången från det feodala-kapitalistiska samhället till socialis-
men i Sovjetunionen.”61 

Enligt Wirtanen är det på basis av ett samförstånd om att den 
finländska arbetarrörelsen hör till det västerländska historiska 
sammanhanget som socialistisk enhet skall nås. Ett längre citat 
kan här klargöra Wirtanens resonemang:

Två synpunkter bör här, fast de enligt min åsikt är självklara be-
tonas. För det första: om arbetarklassen skulle kunna förlita sig 
på att förverkligandet av socialismen kommer att bli möjligt utan 
inskränkning av de politiska friheterna och kunna övertyga folket 
härom, skulle det säkert befrämja populariseringen av de socia-
listiska idealen, ernåendet av den socialistiska majoriteten bland 
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arbetarna och hela folket. För det andra: om det teoretiska sam-
förståndet i denna centrala ideologiska fråga kunde uppnås, skul-
le en viktig grund ha lagts för arbetarrörelsens nya enhet. Enligt 
min åsikt är det här, som det största ideologiska hindret för vägen 
till arbetarklassens enande föreligger. Så länge detta ideologiska 
motsatsförhållande består, är det svårt, för att inte säga omöjligt, 
att tänka sig en enhetlig arbetarrörelse inom en inom synhåll va-
rande tidpunkt.62

Kort efter sitt teoretiska resonemang tar Wirtanen tillfället i akt 
att bocka mot vad han kallar ”socialismens segertåg bland Asiens 
folk och de folkdemokratiska länderna.” Det enorma trycket från 
dessa krafter, i kombination med den väldiga produktionskraf-
ten i Sovjetunionens femårsplaner – ett land som ”redan 1960 
går förbi de ledande kapitalistländerna vad produktionen beträf-
far” – kommer att ha en ”kolossal” inverkan på arbetarna i väst. 
Det samlade trycket från den segrande socialismen i öst gör att 
samtiden står inför ett historiskt ögonblick: ”Världen har nått det 
skede, då alla vägar leder till socialismen.”63

Till synes hade Wirtanen backat från sin tidigare hållning för 
att blidka kommunisterna inom DFFF – han tillstår trots allt att 
proletariatets diktatur kan vara en framgångsrik väg till socialis-
men. Detta är dock enbart en retorisk manöver. Det är nämligen 
uppenbart att hans historiska argument, kryddat med en marxis-
tisk diskurs om historiska utvecklingsskeden, ytterligare befäster 
Wirtanens principfasta socialdemokratiska hållning: för Finlands 
del går den enda legitima vägen till socialismen via parlamenta-
riska reformer. Genom att han också framställde sin historiska 
analys som en självklarhet, något som alla förnuftiga människor 
måste gå med på, hade Wirtanen samtidigt formulerat ett soci-
aldemokratiskt ultimatum för det socialistiska enhetsprojektet. I 
sin nakna form stipulerade Wirtanens ultimatum helt enkelt att 
enhet skall byggas genom ett samförstånd om att socialismen för 
Finlands del nås genom reformer inom den liberala demokratins 
ramar. Återigen hade Wirtanen formulerat en enhetstanke som 
inte överhuvudtaget uppvisar reciprocitet i den ideologiska jämk-
ningen: vägen till enhet beträds genom att kommunisterna avsvär 
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sig sin tro på att socialismen kan förverkligas enbart via proletari-
atets diktatur för att istället anamma den socialdemokratiska re-
formismen. I sammanhanget skall också framhållas att Wirtanens 
socialdemokratiska reformism de facto stod i direkt konflikt med 
de centrala dogmerna inom det parti som hade en dominerande 
ställning inom DFFF, nämligen FKP. Fram till partiprogrammet 
som antogs 1969 var den officiella linjen inom FKP uttryckligen 
att vägen till socialism i Finland gick via proletariatets diktatur.64

I sina memoarer skriver Wirtanen att han hösten 1950 ordnade 
en debatt om grundläggande ideologiska frågor tillsammans med 
kommunisterna. Vid debatten höll Hertta Kuusinen en inledning 
från FKP:s perspektiv, medan Wirtanen höll inledningen från 
SEP:s sida.65 Wirtanen skriver att diskussionen fördes i vänskaplig 
anda men att deltagarna inte överhuvudtaget kom fram till nå-
got sakinnehåll. Det enda Wirtanen genom den ordnade debat-
ten sade sig ha fått besked om från kommunisternas sida var att 
”det fanns i dåvarande läge ingen möjlighet till en reell ideologisk 
debatt.”66 Samma öde mötte såväl den citerade pamfletten från 
1951 som Wirtanens artiklar om enhetsfrågan i SEP-språkröret 
Enhetsfront (Yhteisrintama) 1952. Enligt Wirtanen var den enda 
responsen från kommunisternas sida ”iskall tystnad.” I efterklok-
hetens ljus förklarar Wirtanen den uteblivna responsen med att 
det tydligen var ”otänkbart att kommunisterna i ett litet land, till 
på köpet ett gränsland till Sovjetunionen, skulle gå sina egna ide-
ologiska vägar under den stalinistiska maktepoken.”67 Samtidigt 
visar Wirtanens efterkloka betraktelser insikter om att hans en-
hetssocialism inte kunde vara lätt att svälja för kommunisterna: 

Man kan nog medge att det var vi, enhetspartisterna, som kräv-
de de större eftergifterna. Vi hävdade, att kommunisterna skulle 
erkänna att den socialdemokratiska målsättningen och social-
demokratins parlamentariskt-demokratiska metoder skulle bli 
vägledande och bindande för den gemensamma organisationen 
i Finland.68

Det Wirtanen kallade ”eftergifter” måste ur kommunistiskt 
perspektiv framstått som en total resignation – det wirtanenska 
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villkoret på att omfatta parlamentarismen är trots allt inget annat 
än ett krav på att kommunisterna måste bli socialdemokrater, om 
samarbetet ska fungera. Wirtanens principiella deklaration, som 
tydligt kommer fram i talet 1951, är att den borgerliga demokra-
tin genom fredliga, parlamentariska metoder skall utvecklas mot 
en socialistisk demokrati. Det är också denna principiella dekla-
ration som Wirtanen anger som roten till att SEP några år senare 
utträdde ur DFFF. Enligt Wirtanen ansåg enhetspartisterna att en 
organisation som funktionerade som ett gemensamt parti också 
krävde en gemensam ideologi, annars återstod enbart ”socialde-
mokratisk självuppgivelse eller organisatorisk skilsmässa.”69 År 
1954 valde Wirtanen det senare alternativet och avslutade där-
med sitt professionella politiska arbete för arbetarrörelsens enig-
het.

Atos Wirtanen och Hertta Kuusinen i samspråk 16.11.1967. Källa: Fol-
kets Arkiv. Foto: Yrjö Lintunen.
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Avslutning

Den här artikeln har följt den socialistiska enhetstanken hos Atos 
Wirtanen från dess optimistiska uttryck i tonåren på 1920-talet, 
via ett kortvarigt finlandssvenskt förverkligande, till dess slutgil-
tiga haveri i den konfliktfyllda folkdemokratiska gemenskapen. 
Framförallt har artikeln å ena sidan visat det sätt på vilket Wir-
tanens visioner för socialistisk enhet präglades av en principfast 
socialdemokratisk ideologi, och å andra sidan hur faktorer som 
ligger mera avlägset från de ideologiska tvistefrågorna blev de 
främsta redskapen för den wirtanenska enhetssocialismens för-
verkligande. Bland dessa redskap lyftes Wirtanens etnocentristis-
ka idéer om den finlandssvenska gemenskapen och fredsfrågan 
upp som avgörande – inte sagt att dessa idéer hade en jämlik ställ-
ning i Wirtanens politiska tänkande. Tvärtom, Wirtanens åbe-
ropande av ’kamratlig svenskhet’ ter sig snarast som ett lämpligt 
tillhygge för att försöka vända den specifika diskussionen till egen 
fördel, medan fredsfrågan däremot utan tvekan var en grund-
bult i Wirtanens enhetssocialism. Varken Wirtanens argument 
om ’kamratlig svenskhet’ eller den (förment) allmänmänskliga 
fredsfrågan kunde dock fylla den ideologiska klyftan mellan so-
cialdemokratins och kommunismens väsensskilda uppfattningar 
om socialismens förverkligande i Finland. Som artikeln visat var 
denna klyfta oöverkomlig för Wirtanen. Detta visas inte minst 
i att hans enhetssocialism – ett begrepp som kunde förstås som 
ett ömsesidigt ideologiskt närmande – från början till slut var 
en politisk rörelse som skulle skapas på den socialdemokratiska 
ideologins reformistiska villkor. DFFF:s kommunister visade sig 
dock vara minst lika principfasta och till på köpet ohörsamma 
för Wirtanens initiativ till ideologisk diskussion. Resultatet var att 
Wirtanen som följd av den ideologiska klyftan år 1954 avslutade 
sitt enhetssocialistiska projekt med SEP:s utträde från DFFF, vil-
ket talande nog blev slutpunkten även på Wirtanens karriär som 
professionell politiker.   
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Yasmin Nyqvist

”Brödets och mänsklighetens 
religion”

Socialism, tro och tvivel i Leo Ågrens 
Kungsådertrilogi, särskilt Fädrens blod

I den tredje delen av den finlandssvenska författaren Leo Ågrens 
Kungsådertrilogi, Fädrens blod (1961), som handlar om det 
finländska ödesåret 1918, knackar två Jehovas Vittnen på hos 
protagonisten Rolf Eriksson en sen kväll. Eriksson, med Tuva 
Korsströms ord ”en arbetarklassens Candide” eller ”en modern 
Fältskär Bäck” som han kallas i en recension i Borgåbladet,1 har 
varit stadens arbetarförenings sekreterare, och i denna roll nära-
på mist livet i en godtycklig arkebusering. Han har genom slum-
pen deltagit i inbördeskriget på både den röda och den vita sidan, 
suttit i fångläger, och ser nu tillbaka på det han varit med om 
under 1918, ”djävulens år”.2 När Eriksson sätter sig ner med de två 
religiöst troende männen, konstaterar han att de trots sina olika 
bakgrunder har något gemensamt: 

Jag trodde en gång som ni – men inte på religionen – jag trodde 
på brödets och mänsklighetens religion. Visst var den förmer än 
er lära, men jag undrar om den var sannare sist och slutligen [...] 
Den bittersta sanningen är att det inte tycks finnas någon religion 
som är sann.3
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Eriksson ser med andra ord en förbindelse mellan socialismen 
– ”brödets och mänsklighetens religion” – och den kristna tros-
utövningen. 

Leo Ågren (1928–1984) gjorde sig under 1950-talet känd som 
skildrare av obesuttna i en svenskösterbottnisk proletär miljö. 
Uppvuxen som en av sju barn i en fattig backstugusittarfamilj i 
Nykarleby, och tvungen att avbryta sin skolgång efter fyra klasser i 
mellanskola för att hjälpa till med försörjningen, var ämnesområ-
det nära bekant för honom.4 Vid debuten arbetade han i skift som 
sättare vid Jakobstads Tidning, vilket han kom att fortsätta med 
under en stor del av sin författarkarriär. Av förlaget Söderströms 
lanserades han som proletärförfattare och kritiken lyfte ofta fram 
hans ”sociala” budskap.5 Förebilderna fanns hos svenska arbetar-
författare som Ivar-Lo Johansson, Jan Fridegård, Vilhelm Moberg 
och husguden Dan Andersson.6 Den första romanen, Hunger i 
skördetid (1954), som drog sin inspiration ur författarens egen 
uppväxt, ses som en pionjärgärning inom den finlandssvenska 
litteraturen, då det var första gången som den svenskspråkiga 
landsbygdens fattiga, torparna och de obesuttna, talade med egen 
röst.7 Michel Ekman beskriver Ågren som en gränsöverskridare, 
en författare som var såväl psykolog och expressionist som dra-
matiker, lyriker och etisk resonör.8 Sven Willner menar i ett utta-
lande som härrör sig från det sena 1980-talet, att Ågrens romaner 
hör till de (få) som ännu känns aktuella och väsentliga i 50-talets 
finlandssvenska litteratur.9 Det finns inte något skäl att revidera 
den slutsatsen; samtliga finlandssvenska litteraturvetenskapliga 
standardverk av senare datum är ense om att hans författarskap 
hör till 1950-talets viktigaste, och är oförtjänt bortglömt.10 Någon 
mer omfattande akademisk forskning än handbokstexter och ett 
par grundexamensavhandlingar har inte gjorts om Leo Ågrens 
författarskap.11    

I Kungsådertrilogin, vars två första delar heter Kungsådern 
(1957) och När gudarna dör (1959), skildras den obesuttna släk-
ten Gerssons sekellånga kamp för egen jord, från 1700-talet till 
början av 1900-talet, i konflikt med den missunnsamma, jor-
dägande Pålsätten. Trilogins sista del Fädrens blod är en mång-
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bottnad roman, och en vändpunkt både i trilogin och i Ågrens 
författarskap som helhet, bägge präglade av ett starkt arbetar-
klassperspektiv och antiklerikala, alltså kyrkokritiska, tendenser. 
Samtidigt som båda dessa sidor finns kvar i inbördeskrigsskild-
ringen Fädrens blod, ställs här frågor om vad socialism är och vad 
en socialistisk övertygelse innebär. Det är den första romanen i 
Ågrens författarskap som tematiserar en kluvenhet gentemot so-
cialismen. Detta ifrågasättande sker, vilket citatet ovan antyder, 

Leo Ågren 
år 1960. 
Källa:  
Svenska 
litteratur-
sällskapet 
i Finland, 
ÖTA 260 
Gösta 
Ågrens 
arkiv. 
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genom att paralleller dras mellan den socialistiska övertygelsen 
och en kristen religiös tro. Jag kommer i denna artikel att argu-
mentera för att dessa två problemkomplex de facto är tätt sam-
manvävda i trilogin, och fungerar dels som varandras motpoler, 
dels som jämbördiga. Syftet är att visa hur trilogin genom denna 
växelverkan luckrar upp dikotomierna och öppnar mot den stora 
komplexitet som finns i förståelsen av begreppen tro och soci-
alism. Eftersom det är i trilogins sista del som socialismen rent 
konkret kommer in i handlingen, är det naturligt att fokus ligger 
främst på den, medan de två första delarna ger en betydelsefull 
komparativ botten för att belysa hur socialismen tecknas i den 
tredje. Den uppgift artikeln tar sig an är att beskriva den världs-
bild som kommuniceras i trilogin.  

Förutom att föreliggande artikel utgör viktig grundforskning i 
ett hittills nära nog outforskat författarskap, Leo Ågrens, är den 
litteraturhistoriskt relevant eftersom den lyfter fram den finlands-
svenska arbetarklasserfarenheten och dess koppling till socialis-
men så som den kommer till uttryck i trilogin. Artikeln anlägger 
därmed ett arbetarlitterärt perspektiv på Ågrens författarskap, 
istället för att läsa det som bara folklivsskildrande, vilket tidi-
gare varit fallet.12 Modern arbetarlitteraturforskning har alltmer 
frångått Lars Furulands klassiska och länge rådande definition av 
arbetarlitteratur som litteratur skriven för, om och av arbetare.13 
Istället har man gått in för en mer diskursiv och konstruktivistisk 
förståelse av begreppet.14 Visserligen passar Furulands definition 
in på en författare som Leo Ågren, men det är en definition som 
är statisk och normativ. Under de senaste decennierna har fältets 
forskare varit intresserade av att se på arbetarlitteratur ur fram-
förallt ett rörligt perspektiv där identiteten som arbetarförfattare 
anses bestå av olika komponenter såsom hur en författare lanse-
rats, kritiserats och positionerats, och hur författaren själv med-
vetet har etablerat sig inom en arbetarkontext.15 Jag ansluter mig 
till denna senare forsknings syn på arbetarlitteratur. Artikelns 
syfte är dock inte att klargöra vilka aspekter i Leo Ågrens förfat-
tarskap som kan sägas göra honom till en arbetarförfattare – sna-
rare menar jag att min strävan till att problematisera frågor om 
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tro, klass och socialism i Kungsådertrilogin gör artikeln till ett 
relevant bidrag till det nordiska arbetarlitterära forskningsfältet, 
då den nyanserar och öppnar upp för nya läsningar av kopplingen 
mellan socialism och tro. 

Artikelns teoretiska utgångspunkter är idéhistoriska och kom-
mer från två håll. I sitt välkända verk om den religiösa skepti-
cismens födelse i väst, Religion and the Rise of Scepticism (1960), 
för idéhistorikern Franklin J. Baumer fram sex olika tankegångar 
som använts av skeptiker då religionens hegemoni började ut-
manas på 1800-talet, nämligen den utilitaristiska, vetenskapliga, 
antropologiska, psykologiska, ekonomiska och historiska. Dessa 
tankegångar fungerar, enligt Baumer, sällan var för sig, utan fö-
rekommer ofta i sammanblandad form, även om en ofta är mer 
dominerande än de andra.16 Två av dessa tankegångar, den uti-
litaristiska och den psykologiska, kommer jag att använda som 
fotfäste i min analys – den starka antiklerikalismen hos Ågren 
har, som vi kommer att se, sina djupare rötter i 1800-talsskepti-
cismen och följer till viss del de tankegångar Baumer anför. En 
annan relevant grund för resonemanget är de tre tankelinjer för 
den socialistiska kritiken av religiösa strömningar, ritualer och 
institutioner som religionshistorikern Stefan Arvidsson redogör 
för i sin bok om sekelskiftessocialismens myter, Morgonrodnad: 
socialismens stil och mytologi 1871–1914. Arvidsson menar med 
stöd i bland annat den Marx-kännaren David McLellan, att dessa 
tankelinjer kan sägas vara generellt förekommande i den socialis-
tiska kritiken av religionen under olika tidsperioder och på olika 
geografiska platser.17 Arvidsson talar om den upplysningsfiloso-
fiska, den rebelliska och den nyhegelianska tankelinjen.18 Det är 
de två senare som är aktuella i mitt fall. 

Sambanden mellan Baumers tankegångar och Arvidssons tan-
kelinjer är flera – det är kategoriseringen snarare än innehållet 
som markerar skillnaden. Baumers sex tankegångar är historiskt 
kontextualiserade och skildrar specifika argumentationsmodeller 
som skeptiker använde i sin kritik av den kristendomsutövning 
som dominerade det västerländska samhället under den aktuella 
tidsperioden. Arvidsson skisserar istället större bakomliggande 
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idéer, som inte nödvändigtvis tog sig konkreta uttryck i den soci-
alistiska religionskritiken, men som sannolikt påverkade utform-
ningen av den. 

Baumers tankegångar och Arvidssons tankelinjer ska här inte 
tolkas som en absolut referens, och frågan om religiös skepticism 
är naturligtvis mycket mer komplicerad än vad sådana kategori-
seringar kan ge sken av. Dessa modeller bildar dock en fruktbar 
bakgrund för att uttrycka det jag anser är signifikant i Ågrens 
hantering av förbindelsen mellan tro och socialism. Modeller-
na fungerar som stöd i beskrivningen av tre olika områden där 
Ågren låter tron och socialismen mötas både som motpoler, och 
som två sidor av samma fenomen. Det handlar för det första om 
den psykologiska tankegången (Baumer) och den nyhegelianska 
tankelinjen (Arvidsson) som jag sammanför i en analys av soci-
alismen som religionssurrogat, för det andra om den rebelliska 
tankelinjen (Arvidsson) som behandlas i ett kapitel om kyrkan 
som plats för uppror, och för det tredje om den utilitaristiska tan-
kegången (Baumer) som analyseras i relation till ideologiernas 
makt. Genom mina analyser visar jag att det i motsats till tolk-
ningar av Kungsådertrilogin som antiklerikal och Fädrens blod 
som en röd partsinlaga döljer sig en stor ambivalens gentemot 
frågor om tro, övertygelse och socialism i verket.  

Innan analyserna tar vid ger jag i ett kapitel med tre underav-
snitt en kontextualiserande bakgrund som är viktig för förståel-
sen av analysen. I det första underavsnittet beskrivs Leo Ågrens 
författarskap och person med betoning på hans relation till sin 
klassbakgrund och socialistiska ideologi. I det andra underavsnit-
tet beskriver jag det samhällsklimat Fädrens blod utkom i; denna 
kontextualisering har relevans eftersom en av artikelns poänger 
är att tidpunkten för bokutgivningen präglade det mottagande 
verket fick, ett mottagande som här nyanseras. I det tredje un-
deravsnittet redogörs för den antiklerikala tradition Ågren skrev 
i – jag lyfter särskilt fram det inte helt okomplicerade förhållande 
som rått mellan antiklerikalism och kristen tro, å ena sidan för 
att visa hur en stark antiklerikalism inte nödvändigtvis innebär 
ett förkastande av den kristna tron i sig och å andra sidan för att 
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lyfta fram hur starkt präglad den socialistiska traditionen varit 
av ett kristet språk och symbolbruk. Dessa två aspekter av feno-
menet antiklerikalism kommer att vara viktiga i de tre tematiska 
analyser som sedan tar vid, där jag belyser hur tro och socialism 
problematiseras i Kungsådertrilogin. 

Kontextualiserande bakgrund – tre perspektiv

Leo Ågren och socialismen 

Leo Ågren var en uttalad socialist. På 1950-talet fungerade han 
som sekreterare i DFFF-föreningen i Jakobstad (och Jakobstads 
Fredsförening).19 En tid satt han också som folkdemokratisk 
suppleant i Jakobstads stadsfullmäktige.20 Ågren var också skri-
benten bakom den svenska texten på minnesmärket över de ar-
betare och torpare från Vasanejden som avlidit på den röda sidan 
i inbördeskriget. Minnesmärket ”Till arbetarnas och torparnas 
minne 1918” i parken bredvid Gamla begravningsplatsen i Vasa 
avtäcktes 1962 med den svenska inskriptionen: 

KAMRATER – NI LEVER GENOM
ÅREN I ARVET SOM NI GETT I
DRÖMMEN SOM ALDRIG DÖR21

Michel Ekman har kallat Kungsådertrilogins klassperspektiv 
kompromisslöst, ett uttalande det är lätt att skriva under även när 
det gäller författarskapet som helhet, även om Ågren inte är pro-
grammatisk eller kan sägas ha ett tydligt marxistiskt budskap.22 
Han har ständigt de fattigas och utstöttas öden i centrum, och tve-
kar inte att ta deras parti. Debutromanens första stycke är talande 
för Ågrens ärende; där presenteras den lilla by där handlingen 
utspelar sig, och ordet ”klass” nämns redan i tredje meningen: 
”En by är en underlig tillställning. Den är uppbyggd efter stadens 
system, några människor, sammanrafsade på måfå, beroende av 
varandra, hatande varandra. Även i byn är klasskillnaden en re-
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alitet, där kan den till och med ta sig ännu obarmhärtigare och 
naknare uttryck än i staden.”23 De starka klassglasögonen torde 
vara ett resultat av barndomserfarenheterna; i intervjuer uppgav 
han ofta att han ville skriva om de svaga och utstötta, de som an-
nars inte skulle ha någon röst i samhället, därför att han själv hade 
förstahandserfarenhet av att tillhöra denna grupp.24 Också Fäd-
rens blod drivs av denna motivation att föra de svagares talan: i 
inledningen till romanen uppger författaren att han vill skriva om 
den sida i inbördeskriget som led mest, den röda, för ”människor 
som lider och dör tycker jag alltid är angelägna”.25

I flera av Ågrens romaner kombineras en socialistisk livssyn 
med en sorts ödesbundenhet: det elände, den fattigdom och den 
godtyckliga behandling som protagonisterna utsätts för av dem 
som står högre upp på samhällets stege förklaras i mycket bero på 
den ekonomiska ojämlikhet som råder, men Ågrens huvudkarak-
tärer kan också sägas vara ovanligt otursförföljda. Så samverkar 
de ekonomisk-materialistiska realiteterna med en värld där ingen 
gud heller träder in för att rädda protagonisterna från slumpens 
tvära och orättvisa kast. Kungsådertrilogin är ett skolexempel på 
hur den medellösa människan inte har en chans att värja sig för 
ödets nycker eller förbättra sin livssituation: huvudintrigen är en 
släktfejd mellan två familjer, där den ena är jordägande och den 
andra tjänar som drängar och pigor hos den förra. Att företrädar-
na för den jordägande Pålsätten är elaka, avundsjuka och snikna 
och dessutom har tendens till sinnessjukdom i släkten, är förstås 
inget som den ekonomiska ojämlikheten (ensam) har förorsakat. 
Men i det ojämlika samhälle protagonisterna lever, visar Ågren 
på hur den jordlösa Gerssonätten aldrig har en rättvis möjlighet 
att komma ur sin situation. De är fritt villebråd för Pålsättens 
grymheter och galenskap, tills de till slut blir närapå utplånade. 
Här visas hur de ekonomiska realiteterna skapar helt olika livs-
möjligheter beroende på hur de materiella ägandeförhållandena 
ser ut. Då spelar det ingen roll om du är saktmodig och förnuftig 
som Jöns, snabbtänkt och flink som Anna, eller en stark och flitig 
arbetskarl som Olof, du kommer ändå inte att klara dig. 
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I Fädrens blod får Rolf Eriksson till slut köpa det omstridda 
torpet på Storsjöliden av Pålsätten, men då skriver vi 1900-tal, 
och världen är förändrad, jordägande är inte längre ett avgörande 
villkor för ett gott liv. Trilogins första bok har namn efter den 
kungsåder släktens första representant Olof Gersson och seder-
mera hans efterträdare har försökt följa, bara för att ständigt bli 
nedslagna. Det är en roman om uppror, menar Gösta Ågren i sin 
biografi om sin bror, men det är en revolt som kuvas ”då klassam-
hället lägger sig som en tung vinter över [Olof Gerssons] liv”.26 
Olof går under, men hans släkt lever vidare för att en dag kunna 
bli fria. Det är inte långsökt att tolka Olofs kamp som ett försök 
att bryta sig loss från de bojor Karl Marx menade att proletärerna 
sitter fastspända i:27 

I varje farled finns en kungsåder som inte får täppas till. Olof 
hade anat kungsådern inom sig. Han hade sökt följa leden, men 
den stängdes till för honom. Han hade inte kunnat leva utan sin 

I Kungsådertrilogin bestående av romanerna Kungsådern (1957), När 
gudarna dör (1959) och Fädrens blod (1961) skildras den obesuttna 
släkten Gerssons sekellånga kamp för egen jord i konflikt med den mis-
sunnsamma, jordägande Pålsätten. Foto: Yasmin Nyqvist. 
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kungsväg och till sist hade han stupat över barrikaderna. Han 
hade aldrig nått fram till det fria, mäktiga hav som han anade 
bortom allt.28

Begreppet ”kungsåder” kan också läsas som en bild för en in-
dividualistisk strävan mot ett högst personligt mål, ett mål som 
bara är synligt för en själv och som man är ensam om att följa. 
Det är i detta sammanhang intressant att begrunda att Ågrens 
anhöriga valt att på Ågrens gravsten på Nykarleby gravgård in-
gravera citatet ”Han hade följt kungsådern”.29 Man kunde i det-
ta sammanhang tolka ordet kungsåder som en hänvisning till 
Ågrens författarbana; trots hårda motgångar – svåra ekonomis-
ka förhållanden, sjukdom och död i familjen – fortsatte Ågren 
mot alla odds att skriva så länge han kunde. En sådan tolkning 
– kungsådern som en inre, kreativ kraft – går inte sömlöst ihop 
med tanken om en kollektiv socialistisk kamp som förenar det ar-
betande folket. Detta är en motsägelsefullhet som går igen på flera 
ställen i trilogin och som också är av central betydelse i den bild 
av socialism som målas upp i Fädrens blod. Sven Willner tange-
rar detta problemkomplex då han konstaterar att Ågren knappast 
kan kallas marxist, även om han omfattar den materialistiska his-
torieuppfattningen.30 Själv har Ågren i en intervju med Mauritz 
Edström 1960 också uppgett att han egentligen hatar politik, men 
att hans barndomserfarenheter gjort att han inte kunnat släppa 
sitt politiska intresse: ”Jag vill pröva det hävdvunna. Det beror 
väl delvis på att man som barn aldrig fick en chans att acceptera 
livet – så som det såg ut. Jag kan bara se en konsekvens av mina 
erfarenheter, och det är socialismen.” Han fortsätter dock med att 
säga att socialismen för honom är en materiell angelägenhet, att 
den blir obegriplig då den görs till filosofi och religion, vilket ofta 
sker.31 Tanken om socialism som ett fenomen som har två sidor 
kommer också att vara central i min analys av Kungsådertrilogin. 
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Fädrens blod och inbördeskriget i den finländska litteraturen 

År 1960, 42 år efter inbördeskrigets slut, utkom den andra delen 
av Väinö Linnas trilogi Täällä pohjantähden alla, i svensk över-
sättning av Nils-Börje Stormbom kallad Upp trälar!. Samma år 
utkom också Juhani Paasivirtas bok Finland år 1918, som gjorde 
anspråk på att för första gången skildra inbördeskriget ur ett neu-
tralt perspektiv.32 Upp trälar! utspelar sig innan och under inbör-
deskriget och anses vara det första skönlitterära verket som på ett 
realistiskt och rättvist sätt skildrade både den vita och den röda 
sidans upplevelser av brödrakriget. 

Stormbom ger i sin bok om Väinö Linna en resumé av starten 
på den offentliga debatt om inbördeskriget som Upp trälar! sat-
te igång.33 Linna var, enligt Stormbom och flertalet kritiker och 
litteraturforskare, den första författare som framställde de röda 
som en ”moraliskt och intellektuellt jämställd part och strävar till 
en djupare belysning av motiven för deras handlande. [De röda] 
är inte passiva, snedvuxna, otillräckliga och asociala människor 
utan aktiva, målmedvetna, normala och otadliga medborga-
re.”34 Tidigare hade den vita sidans upplevelser varit domineran-
de i den skönlitterära produktionen om inbördeskriget. Trygve 
Söderling uttrycker detta på ett tillspetsat sätt då han säger att 
läsarna måtte ha gått igenom en ”mental uppgradering” då de i 
Linnas verk för första gången fick en balanserad bild där de röda 
inte endast framställdes som ”enkla själar, lurade av kringresande 
agitatorer” som i t.ex. F. E. Sillanpääs Hurskas kurjuus (1919) eller 
Ilmari Kiantos tio år tidigare utkomna Punainen viiva (1910) om 
rösträttens införande 1906–07, där de till arbetarklassen hörande 
protagonisterna skildras som lättlurade och dumma.35 

Så enkelt är det förstås inte – på finlandssvenskt håll publice-
rade Anna Bondestam Klyftan, en självbiografisk roman om ett 
barns upplevelser av kriget på den röda sidan, år 1946, och Sigrid 
Backman skrev redan några år efter inbördeskriget Ålandsjung-
frun (1919) och Familjen Brinks öden (1922), två romaner där den 
röda sidans försvarare varken demoniseras eller framställs som 
vilseledda dumbommar. Men största delen av de verk som berör-
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de inbördeskriget tecknade en ensidig bild av de röda, antingen 
som genomonda, eller som till exempel Runar Schildts Aapo i 
novellen med samma namn, som stackare vars handlingar visser-
ligen kunde väcka både medlidande och viss förståelse, men som 
trots allt sågs ”utifrån och ovanifrån”, precis så som skildringen 
av Sillanpääs röde karaktär Juha Toivola.36 En liknande realistisk 
tolkning gjorde många kritiker också av Elmer Diktonius ”gri-
pande usling” Janne Kubik i Janne Kubik – ett träsnitt i ord (1932), 
även om forskare sedermera har lyft fram komplexiteten i Dikto-
nius expressionistiska roman.37 Med andra ord intog Upp trälar! 
en särställning. Linnas roman fick en enorm genomslagskraft och 
har kommit att dominera bilden av inbördeskriget ända fram till 
idag. Det är allmänt ansett att Upp trälar! mer än något historiskt 
verk om inbördeskriget har format den offentliga bilden av denna 
period i Finlands historia och bidragit till att bryta ner fördomar 
och fientlighet på båda sidor.38 Linnas författarskap har kallats 
”nationalterapeutiskt”, och denna term gäller i högsta grad Upp 
trälar!.39 

Starten på denna process gick dock trögt, vilket Stormboms 
genomgång med all önskvärd tydlighet visar. Upp trälar! blev av 
kritiken upphöjd för sin mänsklighet och sin objektiva skildring 
av de tragiska händelserna 1918, men den kritiska diskussionen 
om den offentliga bilden av inbördeskriget lyste med sin frånva-
ro, även efter att Mauritz Edström hade slagit upp en stor inter-
vju med Linna i Svenska Dagbladet, med den provokativa titeln 
”Vänö Linna om Finlands vita lögn”. När Hufvudstadsbladet se-
dan gjorde en enkät bland ledande historiker och sociologer om 
de händelser som skildras i Upp trälar!, visade det sig att tyst-
naden inte alls berodde på medhåll, trots de storslagna positiva 
recensionerna: ”De flesta av fackmännen försvarade mer eller 
mindre målmedvetet den hävdvunna versionen och bekräftade 
därmed att det ingalunda rådde någon allmän enighet om Linnas 
omvärdering. […] Som helhet visade debatten att det återstår åt-
skilligt för objektivt inställda forskare att reda ut kring händelser-
na i Finland detta dramatikmättade år.”40 Så skriver Stormbom år 
1964 då hans bok om Väinö Linna kommer ut, vilket tyder på att 
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inte mycket hade förändrats ännu fyra år efter att Linnas roman 
publicerats. 

Fädrens blod utkom 1961, i kölvattnet efter Linnas torpartrilo-
gis andra del. Den stora omvärdering av bilden av inbördeskriget 
som Linnas roman skulle komma att bidra till, hade som vi sett 
inte ännu i detta skede ägt rum, och det är något som avspeglar 
sig i mottagandet av Ågrens bok på samma tema. Ågren har själv 
varit medveten om att han skrivit ur underläge, att skildringen av 
den röda erfarenheten inifrån inte var vardagsmat i den finländ-
ska litteraturen vid denna tidpunkt. I inledningen skriver han att 
han vill skriva sin egen berättelse om ”det där gamla fördömda 
kriget. Om inte för annat så för att inte den vita litteraturen en-
sam skall tynga historiens våg”.41 Flera av recensenterna tar fasta 
på detta och håller med om att romanen har ett viktigt uppdrag 
i att bredda den skönlitterära skildringen av inbördeskriget. Hur 
Ågren sedan konstnärligt lyckas med detta är en annan histo-
ria, Fädrens blod ses generellt som trilogins svagaste bok.42 I den 
positiva responsen på romanens utskrivna uppdrag, att skildra 
den röda sidans upplevelse av inbördeskriget, kan man dock se 
det samhälleliga behovet av Vergangenheitsbewältigung avspegla 
sig; kritikerkåren är medveten om att det fortfarande är vinnar-
nas historia som dominerar offentligheten och skulle gärna se en 
ändring på denna punkt. 

Att de flesta recensenter helt och hållet missar den kritik mot 
socialismen som framförs i boken, även om den, som jag nedan 
ska visa, ofta framträder synnerligen tydligt, är en detalj i recep-
tionen som är särskilt relevant för föreliggande artikel. Ågrens 
pacifistiska budskap som även är centralt i romanerna Ballad 
(1962) och Krigshistoria (1971) lyftes fram av flera recensenter, 
men Fädrens blod lästes ändå huvudsakligen som en röd parts-
inlaga, ofta i jämförelse med Linnas epos.43 Till exempel skriver 
samme Nils-Börje Stormbom i Hufvudstadsbladets recension att 
”författarens sympati odelat – mycket mera odelat och onyanserat 
än hos Väinö Linna – [är] på de rödas sida”44 och Västra Nylands 
Sven Willner är av samma åsikt: ”Hans sympatier är naturligtvis 
på den röda sidan, och det förefaller som om han i långt högre 
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grad än t.ex. epikern Väinö Linna också idémässigt stod på den 
förlorande revolutionära sidan.”45 På samma sätt tolkar Marga-
retha Romberg. i den finlandssvenska folkdemokratiska tidning-
en Ny Tid, Fädrens blod som ett uttryck för en tro på en soci-
alistisk framtid, trots att proletariatet förlorade inbördeskriget.46 
Visserligen är Fädrens blod en skildring från den röda sidan och 
handlar om en protagonist som ser sig som socialist, men Rolf 
Erikssons förhållande till en socialistisk ideologi är ingalunda 
oproblematisk, vilket man på basis av recensionerna lätt kunde 
tro. I kritikerkårens läsning verkar det dock inte finnas någon 
plats för tvetydigheter kring detta. Detta faktum måste väl till stor 
del ses mot bakgrund av den polarisering som fanns i samhället 
ännu på 1960-talet och som jag ovan redogjort för. 

Antiklerikalismens rötter

I Kungsådertrilogin, och särskilt de två första delarna som ut-
spelar sig under 1700-talet, finns starka antiklerikala drag som 
fungerar på flera olika nivåer i berättelsen. Ågrens antiklerika-
lism är relevant för min analys av två olika skäl. Dels anser jag att 
den antiklerikala grundpremissen har stora konsekvenser för hur 
socialismen i Fädrens blod lyfts fram som en motpol till statsre-
ligionen, dels är den viktig som meningsbärande kontrast till de 
transcendentala upplevelser som skildras. 

Då jag spårar rötterna och bakgrunden till denna kyrkokritik, 
lutar jag mig till stor del på svenska källor. Argumenten härtill är 
flera – bland annat utspelar sig Kungsådertrilogins första delar 
på 1700-talet, en tid då Finland fortfarande var en del av Sverige. 
Då det är frågan om en historisk roman, anser jag att vi kan för-
utsätta att Ågren strävat efter att beskriva den verklighet som låg 
för handen vid denna tid och som också står beskriven i svenska 
källor. När det kommer till den socialistiska kritiken av kyrkan 
under 1900-talets början hänvisar jag också till beskrivningar av 
socialismens utveckling i Sverige vid sekelskiftet, vid sidan av fin-
ländska källor. Leo Ågren var som österbottning del av en svensk 
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kultursfär, och bodde också i Sverige i flera episoder. Han skrev 
även in sig i en svensk tradition av arbetarförfattare. Det är san-
nolikt att han låtit sig influeras av den antiklerikala kritik som var 
dominerande bland tidigare arbetarförfattare, både på svenskt 
och finländskt håll.  

I Kungsådern och När gudarna dör beskrivs kyrkan som en i 
grunden korrupt institution som i åratal har förtryckt och stött ut 
de som mest hade behövt dess stöd. Prästerna skildras främst i ne-
gativ dager; som självgoda och överlägsna eller som försupna och 
världsfrånvända. Kyrkans män delar besinningslöst ut orättvisa 
straff och allierar sig med krona, svärd eller jordägande befolk-
ning beroende på situation. Mycket av protagonisternas olycka 
beror på kyrkans agerande, och något stöd från den står ej att 
finna ens i djupaste kris. Beskrivningen korrelerar med verklig-
heten. Ända fram till mitten av 1800-talet hade kyrkan ett mycket 
starkt grepp om både den svenska staten och medborgarna, Gun-
nar Ahlström talar om kristendomen som ”enda regerande san-
ning i denna tid, en diktator med verksamma, argusögda tjänare 
utplacerade på varje avsats i samhällsbyggnadens trappuppgång-
ar”.47 Det är denna hegemoniska maktutövning, och protagonis-
ternas kamp för att bryta sig fria, som skildras både i Kungsådern 
och När gudarna dör. 

Rötterna till den kritik som riktas mot statsreligion och präs-
terskap i romanerna kan spåras tillbaka till andra hälften av 1800- 
talet. Vid denna tidpunkt började den religiösa skepticismen slå 
rot i det nordiska samhället, vilket också återspeglades i det mo-
derna genombrottet i den nordiska litteraturen kring övergången 
till 1900-talet. Men det var också en tid då de stora folkrörelserna 
– socialismen, väckelse- och nykterhetsrörelsen – alla med starka 
antiklerikala drag, grundades och växte sig allt starkare. Dessa 
samtida traditioner påverkade och gled in i varandra.48

Även om antiklerikalismen traditionellt har varit en stark del 
av den socialistiska arbetarrörelsen ända sedan dess grundan-
de, råder det inom historieforskningen delade meningar om hur 
dominerande de ateistiska ståndpunkterna var i rörelsens tidiga 
historia. Det som förefaller vara klart är att kristendomen för de 
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tidiga socialisterna var ett oumbärligt bildningsarv som satte tyd-
liga spår i både verksamhet och retorik. Till exempel övertog den 
svenska arbetarrörelsen i många fall det religiösa språkbruk som 
tidigare varit reserverat för den kyrkliga sektorn. Brigitte Mral 
har visat på de kristna idéernas stora betydelse i tidig svensk so-
cialistisk poesi och agitation.49 Per-Olof Mattsson har i en artikel 
systematiskt gått igenom olika strategier för hur kristna värde-
ringar och budskap togs in i tidig svensk socialistisk diktning, 
samtidigt som antiklerikalismen var väldigt stark.50 Bibeln var 
en självskriven utgångspunkt för agitationen, och kristna ritua-
ler kunde förvandlas till socialistiska mötesinslag som kallades 
”salmer” och ”predikan”.51 Kurt Johannesson för i en artikel fram 
ett retoriskt perspektiv och menar att ”det är naturligt eller ofrån-
komligt att den äldre arbetarrörelsen utnyttjade tidens religiösa 
språk för sina syften, eftersom det var det enda språk som alla 
var förtrogna med.” Johannesson menar att mentaliteten och 
samhällsdebatten ännu i slutet av 1800-talet var genomsyrad av 
religiösa föreställningar, och att den socialistiska arbetarrörelsen 
var beroende av kyrkans språk och riter: ”man måste ge männ-
iskorna en annan tro och en annan helighet istället för den gamla 
och invanda”.52 

Så kallad urkristendom, där Jesus sågs som en revolutionär 
som predikade kärlek, solidaritet och brödraskap, var också van-
lig inom dessa kretsar. Tomas Fransson har undersökt förhållan-
det till kristendom hos den svenska socialistiska folkrörelsen i 
början av 1900-talet. Även om kritiken mot Svenska Kyrkan och 
dess präster var stark inom rörelsen, konstaterar han att detta inte 
automatiskt innebar ett förkastande av kristendomen i sig. Frans-
son visar istället på hur man inom delar av denna rörelse inte 
primärt såg kristendomen som en religion och Jesus som en reli-
giös förkunnare, utan kärnan i kristendomen var istället de soci-
ala och politiska värderingar som förs fram i Bibeln. Om man ser 
saken på det sättet, inser man att det inte råder någon diskrepans 
mellan socialisternas polemik mot religionen och dess uttryck, 
och återupprättandet av det som de ansåg vara den ”sanna” kris-
tendomen.53 Så kunde också den svenska socialistiska pionjären 



”Brödets och mänsklighetens religion”

255254

Per Götrek, som redan 1848 översatte Det kommunistiska mani-
festet till svenska, kalla kommunismen ”ett nytt namn på en gam-
mal sak. Kristendomen.”54 Följaktligen kritiserades prästerskapet 
ofta hårt inom den socialistiska rörelsen, men de kritiserades inte 
för sin kristendom, utan just för bristen på ”sann” kristendom, 
menar Fransson.55 

Inom historisk forskning har man länge behandlat religionens 
roll inom arbetarrörelsen styvmoderligt, menar Mikko Kemppai-
nen i en avhandling om dynamiken mellan kön, tro och socia-
lism i tre finländska kvinnliga socialisters skrifter. Med tidigare 
forskning om den finländska arbetarrörelsen som exempel, vi-
sar Kemppainen hur 1960-talets växande intresse för sekulari-
seringsidéer färgade av sig på forskarnas sätt att tolka de tidiga 
socialisternas förhållande till tro och religion. Hannu Soikkanens 
banbrytande avhandling från 1961 om den tidiga finländska ar-
betarrörelsen kom att bli en avgörande tolkningsram för många 
arbetarrörelseforskare. Soikkanen lägger där fram tesen, att den 
teoretiska vetenskapliga materialismens klasskampslära som 
grundade sig på samhällsvetenskapliga teorier och utformades av 
Karl Marx och Karl Kautsky, i början av 1900-talet successivt ut-
klassade en religiöst baserad socialistisk livsåskådning i den fin-
ländska arbetarrörelsen. Soikkanen medger dock att det fortsätt-
ningsvis fanns en stor mängd ”irrlärda”, särskilt bland kvinnorna 
och folket ute på landsbygden, som höll fast vid kristna begrepp 
och värderingar i sin socialism. Han ser dock dessa som avvikare 
från en större, antireligiös linje som ”förordats” av de socialistiska 
ledarna.56 Denna utgångspunkt har starkt begränsat möjligheter-
na för forskningen att upptäcka den mångfald av tolkningar där 
socialism och religion kombinerades på olika sätt, menar Kemp-
painen.57

Kemppainen visar hur detta soikkanenska paradigm länge 
fortsatte att dominera forskningen om arbetarrörelsens tidiga år i 
Finland – man såg religiösa inslag i den socialistiska rörelsen som 
avvikelser. Då man i den socialistiska agitationen drog parallel-
ler till kristendomen, har det i forskningen setts som ett taktiskt 
drag, att tala ett språk som folkets breda lager kunde känna igen, 
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med andra ord har tolkningen varit snarlik Johannessons vilken 
redogjordes för ovan. Detta paradigm ser Kemppainen, med 
stöd i religionsvetaren Teemu Tairas verk, som en bredare väs-
terländsk strömning som var typisk för det europeiska efterkrigs-
tida samhällsklimatet. Soikkanens avhandling gavs ut i början av 
1960-talet, vilket var en tid då samhällsdiskussionen alltmer kom 
att präglas av sekulariseringsteorier, det vill säga en tanke om att 
religionen inte har någon naturlig plats i det moderna samhället 
och sakta skulle komma att tyna bort och försvinna.58 Idén om 
att den socialistiska rörelsen vid sekelskiftet skulle ha gått från en 
folklig-religiös socialistisk övertygelse mot en vetenskaplig ma-
terialism där religionen inte längre hade en roll, går hand i hand 
med en tanke om de moderna samhällenas utveckling mot större 
sekularisering. Inom modern forskning har sekulariseringstan-
ken dock ifrågasatts alltmer, inte minst av ovannämnda Kemp-
painen. Internationell forskning har visat att religionens roll i 
den tidigare arbetarrörelsen inte kan underskattas – till exempel 
E. P. Thompson menar att den tidiga brittiska arbetarrörelsens 
idéhistoria är svår att förstå utan att ta i beaktande den roll reli-
gionen spelade i 1800-talets industrialiserade England.59 Owen 
Chadwick har i sin forskning om Europas sekularisering också 
konstaterat att socialismen grundats på botten av kristna tradi-
tioner.60 Pirjo Markkola och Maarit Leskelä-Kärki menar att man 
inom historieforskningen gällande denna tidsperiod borde slopa 
kategorierna religiös och icke-religiös, eftersom religionen ännu 
i början av 1900-talet var en så organisk del av samhället att den 
starkt levde kvar som samtalsämne även hos personer som tagit 
avstånd från den.61

Kungsådertrilogin kom således ut under en tidsperiod då se-
kulariseringsidéerna i samhället var starka och då forskningen 
såg på religiösa inslag inom arbetarrörelsens som ett alltmer mar-
ginellt fenomen som snart skulle vara förpassat till historien. Man 
kan notera att Leo Ågren i detta avseende gick mot strömmen, 
både som arbetarförfattare och privatperson. Även om Ågren såg 
sig själv som ateist och var starkt kyrkokritisk, är tron och tvivlet, 
och framförallt den ambivalenta inställningen till kristendomen, 
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ständigt närvarande i hans litterära universum. Som uppvuxen i 
det svenska Österbotten, där de frikyrkliga traditionerna var star-
ka, var frågorna om tron och Guds existens måhända omöjliga att 
komma undan. 

”Människan – och speciellt den österbottniska människan – är 
religiös till sin natur. I hela vårt liv från födelsen till döden griper 
religionen in i en eller annan form. Ingen av oss kan tänkas uppnå 
fullvuxen ålder utan att på olika sätt ha påverkats av religionens 
begrepp”, förklararar han i början av en artikel i lokaltidningen 
Jakobstads Tidning, betitlad ”Jehovas moral”, som år 1959 satte 
igång en av de mest omfattande religionsdebatterna i finlands-
svensk presshistoria.62 Som skrivande medarbetare i Jakobstads 
Tidning väckte han ofta debatt med sina religionskritiska inlägg. I 
artikeln som nämns ovan frågar Ågren tidningens läsare hur det 
är möjligt att tro på den kristna läran, som är så full av till synes 
oförenliga paradoxer, och den kristna guden, vars gärningar inte 
tycks följa någon logik. Som exempel anför han bland annat det 
kristna syndabegreppet som han ser som paradoxalt: ”Varför kan 
jag inte avskudda mig synden ifall den nu är så ond? Och varför 
skall jag då alls kämpa denna lönlösa kamp? [...] Kristus tog våra 
synder på sig och dog för oss, men ändå är vi inte frälsta, utan 
kommer likvisst till helvetet om vi inte upphör med vårt syndfulla 
liv.”63 Inte heller kan Ågren förstå varför en allsmäktig Gud som 
skapat himmel och jord sedan skulle skapa den så ofullständiga 
människan. I artikeln deklarerade Ågren sig ateist. Den väckte 
en kritikstorm bland de många religiösa läsare som fanns bland 
prenumeranterna, men det var även många som skred till Ågrens 
försvar och uppskattade hans ärliga frågor. Som Anders Huldén, 
den dåtida chefredaktören, påpekar i sina memoarer, var Ågrens 
inlägg ingalunda religionsfientligt, vilket många av de dåtida 
kritikerna påstod. Tvärtom visar han i inlägget öppenhet och in-
tresse för andliga frågor, han är ”en sökarnatur”, enligt Huldén.64 
Ågren kallar frågan om Guds existens för ”den stora frågan”, 
och skriver att det är ett ämne ”som egentligen borde ligga allra 
överst i den så kallade kulturdebatten”.65 Sålunda visar han vilken 
grundläggande roll frågan om tro har för honom och hans syn på 
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samhället och dess kultur. Den ambivalens gentemot religiös tro 
som Ågren ger uttryck för i tidningsdebatten – dels en öppen-
het och ett intresse inför frågor om Guds existens och skapelsens 
natur, dels en stor oförståelse inför den kristna läran, och även 
andra religiösa inriktningar, får man anta, är något som avspeglar 
sig i hans romaner.

Syftet med ovanstående är att teckna en bild av det inte helt 
enkla förhållande som den antiklerikala traditionen har till religi-
ösa traditioner och trosfrågor. Jag vill med den här genomgången 
lyfta fram dels det faktum att kritik mot statskyrkan och dess re-
presentanter inte automatiskt har inneburit kritik mot religionen 
i sig, dels vill jag visa hur starkt präglad arbetarrörelsen vid sitt 
grundande var av ett kristet språkbruk och, om man så vill, ett re-
ligiöst tänkesätt. Jag tror dessa perspektiv är relevanta för förstå-
elsen av Kungsådertrilogin. På samma sätt som hos det moderna 
genombrottets författare och många av sekelskiftets socialister, är 
Ågrens förhållande till tro komplext, och ett förkastande av den 
institutionella kristendomen innebär inte en automatisk frånvaro 
av kristen tro. Detta är ett påstående jag ska fördjupa i de analyser 
som nu tar vid. 

”Den gamla trollmakten” – socialismen som 
religionssurrogat

Till näst visar jag med hjälp av Franklin J. Baumers psykologiska 
tankegång och Stefan Arvidssons nyhegelianska tankelinje hur 
Leo Ågren i Fädrens blod lyfter fram de likheter som finns mellan 
socialism och kristen tro. Baumer hänvisar till vänsterhegelianen 
Ludwig Feuerbach då han beskriver den psykologiska religions-
skepticistiska tankegången. Feuerbachs Das Wesen des Christen-
tums (1841) var den första stora psykologiska kritiken av religio-
nen, menar Baumer, och Feuerbach kom sedermera att inspirera 
Karl Marx och hans samhällsekonomiskt baserade religionskri-
tik. Feuerbach inspirerades av romantikens insikt om människ-
ans psyke som en subjektiv entitet där drömmar och fantasier 
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formas utifrån individens känsloliv och emotionella behov, men 
han var också en empiriker som misstrodde sådant man inte kun-
de verifiera med objektiva kriterier. Utifrån dessa premisser kom 
han till slutsatsen om religionen som ”människoandens dröm” 
och Gud som en projektionsyta för människans egna önskningar 
och behov.66 

Stefan Arvidsson lyfter fram den vänsterhegelianska synen 
som en av de tre dominerande tankelinjer som kan urskiljas i se-
kelskiftets socialistiska religionskritik. Man såg på religionen som 
något människan skapat för att klara av att leva under tunga om-
ständigheter i det kapitalistiska samhället, med Marx ord fung-
erar religionen som ”hjärtat i en hjärtlös värld”.67 Religionen var 
dock endast en bedövning, en protest mot outhärdliga världsliga 
förhållanden, och skulle inte leda till bättre livsomständigheter.68 
För riktig förändring behövdes den socialistiska kampen. I den 
stund arbetarna med politisk vilja och vetenskapliga rön som bas 
skulle börja kämpa för att förbättra mänsklighetens villkor, skul-
le religionen bli överflödig och försvinna av sig själv. Arvidsson 
talar apropå denna syn om socialismen som upplysning i Kants 
bemärkelse av ”självhjälp”, ”människans utträde ur hennes själv-
förvållade omyndighet”. Så lyder också orden i ”Internationalen”: 
”Nej själva vilja vi oss frälsa, och samfälld ska vår räddning bli”.69 

Även om ordet ”frälsning” används i ”Internationalen” och 
även i annan socialistisk retorik från denna tid, finns det skäl att 
tro att Marx och hans efterföljare inte syftar på en religiöst färgad, 
transcendental upplevelse utan snarare en på solidaritet, rationa-
litet och empirisk kunskap underbyggd kamp för en bättre till-
varo. Ändå har den socialistiska rörelsen som bekant ofta nyttjat 
både retorik, riter och funktioner som traditionellt varit knutna 
till kyrkan och det religiösa. Kristendomen på Jesu tid ansågs 
av många socialister vara en form av ursocialism och Jesus en 
upprorsman som predikade ”frihet, jämlikhet och broderskap”. 
Kurt Johannesson har beskrivit hur sekelskiftets socialistiska agi-
tatorer, som till exempel den svenska Kata Dalström, sedermera 
spiritist, såg sig själva som predikanter som vände sig till det enk-
la folket för att ”väcka dem till nytt medvetande om samhällets 
orättvisor och sin samhörighet med arbetarklassen”.70 
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I Fädrens blod visar Ågren vid ett flertal tillfällen på de likar-
tade psykologiska mekanismer och mänskliga beteendemönster 
som är verksamma både då det gäller religiös tro och socialistisk 
övertygelse. Då Rolf sitter i ett godståg med andra rödgardister på 
väg mot fronten i Tammerfors, störs han av en röst som oavbrutet 
läser böner: 

Men bönerabblet i hörnet fortsatte oförtrutet. Vem var det? Nå, 
det gjorde nu fan detsamma. Förresten visste Rolf mycket väl vem 
det var. Det var Hannes, sjuttonåringen, han som inte visste nå-
gon större skillnad mellan Marx och Jesus. Frälsare som frälsare. 
Varför ska man förresten släpa barn ut i krig?71 

Också då Rolf tänker på sin egen väg till socialismen och den 
röda sidan i det krig som fick ett så blodigt slut, ser han hur han 
blivit vilseledd av löften och ord som bländat och förtrollat på ett 
sätt som kan jämföras med ett religiöst uppvaknande:  

Jag har velat så mycket, sökt famna så mycket, och hit har alltsam-
mans lett. Varför var jag inte en ordinär arbetarpojke som växte 
upp utan höga ideal, utan några som helst ideal förresten – då 
skulle jag säkerligen sluppit undan allt det här. 
    Varför började jag någonsin läsa och grubbla? Varför lät jag mig 
hänföras så av Marx och hans kommunistiska manifest? Varför 
ryste jag så vällustigt inför orden: det går ett spöke genom Europa, 
kommunismens spöke. 
    Ja, det går sannerligen ett sådant spöke här i natt. Men mer än 
ett spöke är det inte heller.72

Socialismens funktion som religionssurrogat visar sig särskilt 
tydligt i romanens andra kapitel ”De sju korsen”. Kapitlet har sin 
historiska bakgrund i en verklig arkebusering som ägde rum i 
Jakobstad 2.3.1918, då den lokala skyddskåren under oklara 
omständigheter en natt satte upp ståndrätt och avrättade sex av 
den lokala arbetarföreningens medlemmar, ”för landsförräde-
ri och stämplingar mot landets lagliga Regering i förbund med 
den ryska arvfienden”.73 Den sjunde arkebuserade var Johannes 
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Jääskeläinen, jurist och Vasa läns före detta landssekreterare. Det 
föreligger få källor från arkebuseringen, och något protokoll från 
ståndrätten hittades aldrig, så mycket kring denna händelse är 
höljt i dunkel vilket påverkat mytbildningen i hög grad. En san-
nolik teori är att Jääskeläinen, som var vit och därför borde ha 
varit trygg i sammanhanget, i uppdraget som jurist hade ifråga-
satt lagligheten i ståndrätten och då fått betala med sitt eget liv.74 
Händelsen, som av Trygve Söderling kallas en trop i den finlands-
svenska litteraturen om 1918,75 skildras bland annat i Bondestams 
Klyftan och påverkade Ågren starkt då han skrev Fädrens blod.76  

I den fiktiva varianten av den fruktansvärda arkebuseringsnat-
ten är Rolf, det lokala arbetarförbundets sekreterare, den enda 
i arbetarföreningens styrelse som kommer undan levande. Han 
släpps ut ur ”Talon”, det vill säga Folkets Hus, där de dödsdömda 
låsts in, i sista stund, då hans förman på tryckeriet kommer för 
att hämta honom till arbetet vid tryckpressarna. Resterande sex 
medlemmar skjuts ihjäl. I romanen är det sjunde korset Artur 
Kosonens, som kommit som tiggare till byn och blivit smeden 
Wärnbergs lärling och skyddsling. Då han som skyddskårsmed-
lem blir utvald till exekutionsplutonen klarar han inte av att skju-
ta sin forna husbonde, och går då sin egen död till mötes. Att 
Rolf blir räddad i sista stund av sin arbetsgivare, och inte stan-
nar kvar och dör för den röda kampen såsom resten av fångarna, 
ger honom samvetskval för resten av livet. Då möjligheten att få 
behålla livhanken plötsligt ges åt Rolf, tvekar han först. Den ka-
raktärsstarke och orubbliga ordföranden för arbetarföreningen, 
Emil Andersson, uppmanar honom till slut att gå, och säger att 
var och en skulle göra detsamma i hans ställe. Men tillägger med 
eftertryck: ”Men [...] jag vet att du inte glömmer oss. Glöm oss 
aldrig.”77 

I skildringen av de sju dödsdömda männens natt i Talon te-
matiseras socialismens roll som ersättare för kristen religiös tro i 
tider av kris på ett kraftfullt sätt. I skräckens och ångestens stund 
deklarerar Wärnberg att han tänker be. Det är ingen annan som 
vill göra det, men resten av männen lyssnar stilla, och vill, na-
turligt nog, i denna stund av yttersta desperation, tro att ”kanske 
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ligger det ändå nånting i den där gamla mytologin”.78 Men plöts-
ligt blossar trotset upp hos Rolf Eriksson: ”Han dog varken för 
Kristus eller fan, utan för att Skop-Andersson i den förbannade 
obarmhärtiga lagbundna historieutvecklingens tecken i de stri-
dande samhällsformernas namn sökte hans liv för att rädda sitt 
eget, ruttna, korrumperade utsugarvälde.”79 Han föreslår att de is-
tället ska sjunga ”Internationalen”, ”eller föredrar herrarna kanske 
att sjunga en psalm igen för att riktigt visa att ni inser era brott, att 
ni ödmjukt återanammar den gamla herre- och förtryckarguden, 
att ni ödmjukt giver kejsaren vad kejsaren tillhörer, tillochmed 
era nackar”.80 Då den lilla gruppen av dödsdömda stämmer upp i 
”Internationalen”, blir stämningen i Talon extatisk: 

 […] En efter en föll in och sången dånade unisont och mäktigt ut 
i natten. Och den gamla trollmakten verkade också nu. De hop-
sjunkna gestalterna rätade ut sig, ögonen började brinna av trots 
och vild hänförelse, vi kommer att offras, men vi kommer kanske 
att kunna gå igenom. […] På denna känslotopp skulle de ha dött 
med fröjd. De skulle ha ropat Leve världsrevolutionen och fallit 
med händerna knutna mot morgonhimlen. […] Men nu visste 
de – trodde efter det här att de skulle kunna – sången hade lämnat 
kvar inom dem en visshet om att de skulle kunna gå igenom. De 
skulle dö som sanna proletärer.81 

I denna scen visar Ågren på den socialistiska ideologins ”reli-
giösa” drivkrafter – å ena sidan kan Rolf resonera rationellt med 
marxistiska argument om den ”obarmhärtiga lagbundna histori-
eutvecklingen”, men å andra sidan lyfter det rituella, gudstjänstli-
ka kampsångssjungandet stämningen till en transcendental nivå. 
Sjungandet är också en rituell handling som förenar arbetarna på 
samma sätt som under en gudstjänst, med Johannessons ord ”en 
annan helighet än det gamla och invanda”. I sången uttrycks en 
desperat tro och ett hopp om någon slags fortsättning. Uttrycket 
”gå igenom” är diffust och öppnar för tolkningar, men som så-
dant beskriver det en övergång till något annat. Genom scenen 
visar Ågren sin medvetenhet om de grundläggande mänskliga 
mekanismer som både tron och den socialistiska ideologin har 
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gemensamt. Särskilt intressant blir denna scen då den ställs jäm-
sides med en annan ur trilogins första del. Snarlikheten gör att 
scenen från Talon nästan framstår som en kommentar till denna 
tidigare. Drängen Olof och hans husbonde Simon går i slutet av 
Kungsådern sin död till mötes i Slaget vid Storkyro. Vid eldarna 
bredvid slagfältet, natten före striden, då snön yr och de frusna 
och hungriga soldaterna i lantvärnstrupperna sitter och huttrar 
vid sina brasor, är det någon som stämmer upp i en psalm: 

Vilken psalm det var betydde dock intet. Det var själva sången 
som betydde något, betydde gudstjänst, bön för ens usla livhank, 
i värsta fall bara hopp om syndaförlåtelse. En efter en föll de in i 
sången. Och till slut sjöngs det vid många eldar, snön yrde, och 
ibland ackompanjerade vinden sångarna med ett dovt ylande. 
Männens röster var hesa och skrovliga. Men ändock vällde psal-
men mäktig ut i natten och bars vida kring av vinden.82

Både bilden från Talon och bilden från Storkyro är mäktiga 
och beskriver ett beteende som är djupt mänskligt i stunder av 
kris – att sätta sin tilltro till högre makter, vilka de än är. Ågren 
skildrar denna tro, då den dyker upp i socialismens kläder och 
då den sker i religionens namn, dels med en medvetenhet om 
dess roll som projektion av mänskliga önskningar och begär, dels 
som en i grunden positiv kraft som skänker mod och uthållighet 
i stunder av kamp. 

”Här ropade den tusenåriga orätten emot honom från alla 
håll och kanter” – kyrkan som skådeplats för uppror 

Med tanke på den genomgående starka antiklerikalismen, är det 
följdriktigt att bykyrkan och kyrkogården är en betydelsefull plats 
med stort symbolvärde i Kungsådertrilogin. Historiskt sett har 
ju också kyrkan och dess omkringliggande byggnader varit cen-
trala för livet i landsbygdens byar, det nav byn kretsar kring, på 
gott och på ont. Där utdelades både välsignelse och straff, dit kom 
man för att tigga, man bars in i kyrkan som spädbarn och ut igen 
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i kista.83 I föreliggande kapitel granskas kyrkan och kyrkogården 
som en plats för uppror, i analogi med Arvidssons rebelliska tan-
kelinje. 

I Kungsådertrilogin är kyrkan framför allt en plats där makt 
utövas och kyrkans män är utövare av makt. Ett typexempel på 
hur de senare omskrivs i trilogin kan låta så här: 

Nu kommer kyrkoherden själv. Svartklädd med bredbrättad hatt 
och tunga svarta böcker under armen. Med kraft och myndig-
het sätter han sina fötter mot marken och allvar och makt strålar 
ut från hans gråskäggiga ansikte. Han vet på pricken hur många 
tunnland jord och vilka förtroendeuppdrag hans församlingsbor 
har och han rättar sina svarshälsningar efter dessa omständighet-
er, när fårahjorden allraödmjukast bockar för honom.84  

I beskrivningen av kyrkoherdens entré görs ingen hemlighet 
av hans pengahunger och hans tendens att rangordna försam-
lingsmedlemmarna enligt inkomst och ställning i samhället. I 
den värld som skildras i Kungsåderns två första delar är det kyr-
kan och kungen som är maktens ansikten i samhället. Här fram-
står de kyrkliga lagarna ofta inte enbart som tvivelaktiga, utan 
också kafka-aktigt omöjliga att följa för en enkel dräng eller piga. 
Detta demonstreras exempelvis då Olof Gersson i Kungsådern 
blir dömd till ett dygn i stocken och 24 piskrapp för kyrkoför-
summelse, detta efter att han missat gudstjänsten fyra söndagar 
i rad på grund av ett arbetsuppdrag han omöjligt hade kunnat 
slutföra i tid utan att ta söndagarna till hjälp. Därtill skrider hans 
arbetsgivare in som vittne och bedyrar att drängen minsann inte 
fått en särskilt tung uppgift, och att han bara är lat och obrydd 
av sin natur.85 Olofs trolovade, pigan Marja-Lena, upplever också 
denna svårighet av att leva efter kyrkans regler då hon konstaterar 
att det är olagligt för en piga att gifta sig med en lösdrivare, vilket 
Olof klassas som då han lämnat gården, men att alternativet, att 
leva tillsammans utan giftermål, av kyrkan ses som horeri och     
likaledes bestraffas hårt.86 För den medellösa är kyrkans lagar 
omöjliga att följa.  
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Den andra tankelinjen som den socialistiska religionskritiken, 
enligt Stefan Arvidsson, har följt kallar han ”rebellisk” – man op-
ponerar sig mot att kyrkan och prästerskapet med påstådd gu-
domlig fullmakt utövar makt och avnjuter orättvisa privilegier. 
Arvidsson menar att det framförallt är frihetsidealet som står i 
konflikt med den institutionella religionsutövningen. Arvidsson 
konstaterar dock också att de ”gemenskapsorienterade ideologi-
erna” dit socialismen hör, ofta med lätthet kan gå hand i hand 
med religiösa auktoriteter.87 Att socialism och kristendom kan 
leva jämsides med varandra är också något jag redogjort för ovan. 

Leo Ågren hjälper jordbrukaren och författaren Evert Huldén med hö-
skörden år 1957. Källa:  Svenska litteratursällskapet i Finland, ÖTA 260 
Gösta Ågrens arkiv.
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Jag tror dock att begreppen ”rebell” och ”frihet” kan hjälpa oss att 
förstå både antiklerikalismen och den analys av socialismen som 
finns i Kungsådertrilogin. 

Jag nämnde tidigare att Kungsådern kan läsas som en berät-
telse om uppror, och det gäller också trilogins övriga två delar. 
Eftersom det är statsreligionen som i första hand är upprorets 
måltavla, är det också naturligt att skådeplatsen ofta blir kyrko-
gården eller kyrkan. Scenen i När gudarna dör då Jöns Storsjö, 
efter att hans hus blivit nedbränt och hans familj dödad, tar med 
sig byhoran Brita som på grund av sitt yrke blivit bannlyst från 
kyrkogång, och går till gudstjänsten för att ställa Gud till svars, är 
effektfull i sin enkla symbolism: 

Kyrkan dök upp framför dem, tung och mäktig. De gick upp för 
stentrappan, men ingångsdörren var låst. Det fanns svaga själar 
som inte orkade med en hel gudstjänst utan som ville avlägsna 
sig i otid från helgedomen. [...] De gick in genom sakristiedörren. 
Brita tvekade, men så rätade hon på sig och följde den underliga 
galningen in i helgedomen och uppför mittgången.[...] Ett trött 
mumlande hördes från altarringen. Det kom från den gamle, fete 
kyrkoherden som delade ut förlåtelse och nattvard till dem som 
var värdiga så fina saker. 
    Lugn och högrest gick Jöns från Storsjön fram längs gången 
med ett blodigt ärr i pannan och sönderrivna kläder. Brita följde 
honom, hennes knän skälvde. De slog sig ner i den främsta bän-
ken – prästbänken.88

Som en människa som inte har något att förlora längre, mar-
scherar Jöns rakt in i det heliga, och ställer sin baneman Rasmus 
Pålsson till svars för de orättvisor han fått genomlida. När för-
sök görs att gripa Jöns drar han ner den stora mässingljuskro-
nan, ”församlingens stolthet [...] rövad från främmande land och 
skänkt till kyrkan av en gudfruktig fältherre” och försvarar sig 
med den. När han kommer ut ur kyrkan ser han upp mot himlen 
och konstaterar: ”Tu hadd en utväg – en utväg att vis maktin din 
nu – men tu brydd int de om e – å nu ska ja sjölv ---.”89 Här må-
las med stor expressivitet återigen bilden av en korrupt och falsk 
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statskyrka och de orättvist utstötta som står ensamma i uppror 
mot övermakten. 

S-U Palme noterar i sin recension av Fädrens blod att den an-
tireligiösa och antiklerikala tendens som var särskilt stark i När 
gudarna dör, bara skymtar fram i Fädrens blod, på tal om prästens 
roll i fånglägret.90 Det stämmer att det antiklerikala inte är lika 
framträdande i Fädrens blod; vi skriver trots allt modernt 1900-
tal, och religionens makt över människan har minskat åtskilligt. 
Prästens predikan för fångarna i lägret i Ekenäs om Guds svärd 
låter i Rolf Erikssons öron uråldrig, absurd:  

  
- Detta är Guds sätt att åter finna rätt på sina förlorade barn, att 
föra dem åter i sin famn. Han är en Gud som inte låter sig gäck-
as, därför borde ni vara tacksamma över att han tagit er avsides 
hit – här där ni är i tillfälle att besinna er synd och era brott mot 
den överhet som är Guds svärd, därför att ingen överhet kan fin-
nas som inte är av Gudi. […] Kall, unken luft i kyrkan, rasslande 
kedjor i avbalkningarna, tobaksaffärer som viskande görs upp. 
Själlösa, uttryckslösa stirrar de magra, härjade ansiktena upp mot 
prästen. Är det verkligen möjligt, tänker Rolf. Är denna ohyggli-
ga mysticism verklighet ännu i det tjugonde århundradet. Denna 
vidskepelse bland kedjor och övervåld.91

Men trots att kyrkan och kyrkans män inte är lika närvaran-
de som i trilogins två tidigare delar, spelar kyrkan en stor roll i 
Ågrens protagonists tankelandskap; det är kyrkan hans socialism 
stångas mot, det är den som är hans politiska övertygelses refe-
rensram. Det är också som kyrkan socialismen börjar bete sig då 
den får makt.         

Det är på kyrkogården Rolf Eriksson hittar sig själv i det första 
kapitlet av Fädrens blod, ”De tre korsen” – för övrigt en allusion 
till berättelsen om Jesus, där korsen är tre galgar som de vita rest 
på en kulle utanför staden och som Eriksson och två kamrater 
ur arbetarföreningen bestämmer sig för att hugga ner och släpa 
hem – när Eriksson hungrig och feberyr är på väg hem från en 
tiggarfärd i grannskapet. Det är här han kan få utlopp för sin ilska 
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och sin vanmakt över hur livet har behandlat honom och andra 
som hör till hans samhällsklass, däribland hans förfäder: 

[…] Här ropade den tusenåriga orätten emot honom från alla håll 
och kanter. Här hade hans förfäder i vem vet hur många genera-
tioner pinats och förnedrats, böjt sina huvuden inför den nådiga 
överhetens alla pålagor och svinaktigheter och sedan gått hem till 
slit och svält. Bara för att de sedan, efter att ha trälat sig till döds, 
måste förunnas nåden att bäras in genom den här porten och grä-
vas ner i den ”vigda” jorden.92  

Det är betydelsefullt att det är just mot kyrkan upproret riktas 
i Fädrens blod. Som vi såg ovan framställs socialismen hos Ågren 
ofta som kyrkans motpol, i enlighet med klassisk socialistisk re-
torik. I citatet nedan dyker ”Internationalen” med sitt löfte om en 
socialistisk frälsning upp igen:   

[...] Men så fylldes han plötsligt av vilt trots. Han slog [statyn 
av] fattiggubben i magen med den stenhårda brödkakan. [...] Så 
stampade han i snön och ställde sig bredbent mitt i kyrkporten 
och sjöng så rösten ekade mot den mörka hotfulla kyrkomuren.
 I höjden räddarn vi ej hälsa
 Ej gudar, furstar stå oss bi.
 Nej själva vilja vi oss frälsa
 Och samfälld skall vår räddning bli.93 

Genom att placera scenen för upproret på kyrkogården och 
låta Erikssons tankar om en frälsning i socialismen stå i oppo-
sition till det kyrkliga arvet, visar Ågren på idéernas likhet med 
varandra. Rolf ser sina förfäders vålnader, och de uppmanar ho-
nom att bryta sig loss, att inte bara rädda sig själv utan också ge 
upprättelse åt dem som lidit och dött före honom. ”Du ska ge våra 
liv värde, en betydelse vi hittills saknat”, säger de döda.94 Det är 
en uppmaning till socialistisk kamp. På samma sätt som psalmen 
kunde bytas ut mot ”Internationalen” i Talon, är det tron på soci-
alismen som kan rädda mänskligheten när religionen har svikit. 
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Då inbördeskriget tagit slut hittar sig Rolf igen på kyrkogår-
den, vid sin döda syster Annas grav. När vålnaderna nu återkom-
mer är kampen förlorad och Rolf är en bruten man. Vad det hela 
var värt förblir oklart i Rolfs monolog: ”Nu ser ni vart era idéer 
förde mig, ni hänsovna, som jag en gång inbillade mig se här på 
kyrkogården! Vad säger ni nu om era råd? Här ser ni resultatet.”95 
Vålnadernas fortsatta uppmaningar om att kampen hade ett vär-
de avslutas med att Rolf ser på statyn av fattiggubben utanför 
kyrkan och frågar sig om det egentligen är han som är ”den evi-
ge segraren”.96 Här får både religion och socialistisk ideologi ge 
vika för det materiella, hungerns och fattigdomens obönhörliga 
konkretion. I scenerna på kyrkogården i Fädrens blod framställs 
socialismen å ena sidan som en motpol till religionen, ett uppror 
mot dess förtryck, en nyckel till frihet, å andra sidan som en räcka 
destruktiva idéer som trots sina löften precis som religionen leder 
till fortsatt armod, åtminstone för protagonisten och hans när-
maste.

”Är det de stora orden som blivit gudar och kräver offer?” 
– ideologins makt

Baumer menar att det utilitaristiska argumentet som anförs av 
religionsskeptiker står i en klass för sig, eftersom det inte är en 
kritik av religionens ”sanning”, utan av de följder som kommer 
av den kristna kyrkans maktutövning. Prästerskapet och kyrkan 
hade enligt detta synsätt allierat sig med det styrande skiktet, och 
denna allians strävade till att kontrollera de lägre samhällsklas-
serna. Kyrkan tenderade att alltid stå på den politiska och sociala 
reaktionens sida. 1700- och 1800-talsfilosofen Jeremy Bentham 
menade att religionen inte klarade ”nyttans” kriterium: 

[...] den var tvärtom till skada för den enskilde genom att hos ho-
nom injaga skräck för eviga straff, därmed beröva honom oskyl-
diga njutningar och underkasta honom en nyckfull tyranns vilja. 
Den var till skada för samhället genom att skapa intolerans mot 
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icke-troende och kättare, hindra intellektuella framsteg och ge 
makt åt präster, som har överseende med de styrande för att ut-
suga samhället och i det sociala livet upprätthålla status quo. Ja än 
värre – genom att inpränta våra plikter mot Gud försummar den 
våra plikter mot människorna och skapar motvilja mot sociala 
förbättringar.97 

Detta kan sägas vara kärnan i Ågrens antiklerikalism; det är 
så här prästerskapet och kyrkan framställs i Kungsådertrilogins 
två första delar: en utsugande, hegemonisk makt som genom 
skräckpropaganda och hot om straff upprätthåller den samhäl-
leliga ojämlikheten. Denna problematik leder vidare till ett mer 
existentiellt plan. Där aktualiseras den brännande och eviga frå-
gan om vad en övertygelse, som har så mycket mänskligt lidan-
de på sitt samvete, är värd. Måltavlan för denna kritik är i första 
hand kyrkan och kristendomen, och den kommer naturligt upp 
till ytan då krigstillstånd skildras. 

Då Olof Gersson och Simon Påls i Kungsådern står på slagfältet 
i Storkyro och striderna just ska börja, frågar Simon Olof vad han 
tänker på: 

Ja tänker, sa Olof, att vi sku bruk bra mytji jol me dem de hästan 
som skräpar åkring jär på fälti. He ä ju säkert tusen. No sku ti 
kunna nyttas bätter än att stickas ihäl i krig. [...] Vafe ska vi krig 
egentlit? Ja måst säj att ja tycker he ä jävla dumt utfundera, dähär 
krigi. Int var he ju vartjin meir mat elder meir jol om huru mang 
som stypar.98 

Svaret tycks vara självklart när det gäller stora ofreden och de 
till slaget vid Storkyro av kyrka och kung tvingade lantvärnstrup-
perna. Det av kyrkan sanktionerade kriget för olycka och ökat 
armod med sig, både för den enskilda och samhället i stort. Olof 
och Simon är här oskyldiga spelpjäser indragna på en spelplan 
där premisserna bestäms ovanifrån. Kriget drivs av intressen som 
är främmande och obekanta för den obetydliga lantvärnssolda-
ten. I Fädrens blod ställs dock samma fråga, i en snarlik krigs-
situation. Rolf går då som rödgardist längs en söndrig tågräls på 
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väg mot Tammerfors och bär nu ett personligt ansvar på ett helt 
annat sätt:  

Varför vill de ta vårt liv? [...] Vad har jag egentligen gjort dem? [...] 
Här går vi, hyggliga arbetsamma människor, familjeförsörjare. 
Och de är när allt kommer omkring inte annorlunda än vi. Varför 
slåss vi? Vad vill vi av varann? Är det bara idéerna, begreppen, de 
tryckta och talade orden som är ute och slåss? Vad menar de med 
sitt fosterland och sin frihet, vad menar vi med proletariat? Är det 
de stora orden som blivit gudar och kräver offer? Eller är det nå-
got mer i alla fall? […] Hur lite betydde inte slutligen förmånen att 
få falla för världsrevolutionens sak mot att en gång få ligga i gräset 
vid Storsjön och se upp mot himlens vita sunnanmoln.99 

Nu tvingas Rolf ifrågasätta sin egen övertygelse. Han ser att de 
stridande är lika på bägge sidor, människor som allra helst skulle 
leva ett ostört liv utan krig. I denna monolog framställs socialis-
men som högtflygande retorik utan innehåll, en retorik som lett 
bort från det som egentligen är betydelsefullt. Vid ett annat tillfäl-
le hör Rolf tågets taktfasta dunkande då det störtar framåt i nat-
ten, och tycker att det låter som Manner-heim, Manner-heim.100 
Den vita och den röda ledarens namnlikhet – general Manner-
heim och Kullervo Manner – får här symbolisera tanken om idé-
ernas utbytbarhet. Detta tema går igen i skildringen av hur Rolf 
ständigt jagas av arbetarföreningens arkebuserande ordförandes 
sista ord i Talon – han har gett ett löfte om fortsatt socialistisk 
kamp, men får allt svårare att se det betydelsefulla i det, vilket ger 
honom ständiga samvetskval: 

Och så stod Emil Andersson åter där. Glöm oss inte! Rykande 
svarta fabrikskorstenar, visslor, stämpelklockor, agitation, möten, 
förbjudna flygblad, polisrazzior.
    Eller en gädda ur en solblänkande insjö, en rad skylar på åkern, 
långt till världens larm och bråk, frid och ro.101 

Kritiken mot dels statsreligionen, dels socialismen handlar yt-
terst om en kritik mot varje hegemonisk övertygelse som riskerar 



Yasmin Nyqvist

272

ta makten över den lilla människan och dess liv, eller som Kaj 
Hagman i Vasabladet uttrycker det i en recension: ”[Ågrens] upp-
såt har nog ett större mål: kampen mot den missbrukade makten, 
i vilken form den än uppträder.”102 Ågren demonstrerar effektivt 
vilka följderna blir då idéerna får makten, eller som hans prota-
gonist Rolf uttrycker det: ”Spyor, blod och träck är ju de spår vi 
lämnar efter oss, när vi slåss för höga ideal”.103 Samtidigt finns här 
en ambivalens, en tvekan inför att förkasta idéerna helt och hållet 
– skulle denna ambivalens inte finnas, skulle inte heller recensen-
terna ha kunnat läsa Fädrens blod som en röd partsinlaga. 

Avslutande diskussion

Frågan om vad idéerna är värda i förhållande till mänskligt li-
dande är central i Ågrens författarskap, och i varje bok får den 
en allt viktigare roll. Ballad, som utkom året efter Fädrens blod, 
kan sägas handla enkom om denna fråga, i avskalad form: är det 
moraliskt försvarbart att döda dem som hotar oss till livet, kan 
vi leva med oss själva efter en sådan handling? Romanen är en 
sorts kammarspel med etiska förtecken; krig råder och tre per-
soner ur motståndsrörelsen söker skydd undan arkebusering i en 
kyrka. Tillsammans iscensätter de en rättegång för sina bödlar, 
där de försöker sätta sig in i meningsmotståndarnas tankevärld 
och förstå deras handlingar. Här har frågan flyttats till en idénivå 
bortom den realistiska skildringen, men det är ändå intressant att 
notera att Ågren låter händelserna i Ballad utspela sig i en kyrka, 
som en påminnelse om religionens roll som det idékomplex som 
mest av alla har dominerat mänsklighetens historia på gott och på 
ont. I Fädrens blod blir diskussionen om idéernas pris en regelrätt 
kritik av den socialistiska ideologi som Ågren stödde vid denna 
tidpunkt. 

Jag har i denna artikel velat lyfta fram hur Leo Ågren hanterar 
frågor om socialism, tro och tvivel i Kungsådertrilogin, särskilt i 
Fädrens blod. Detta har jag gjort med hjälp av tre tematiska analy-
ser där jag tagit stöd i några tankegångar och tankelinjer uppskis-
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sade av historikerna Franklin J. Baumer och Stefan Arvidsson 
och som jag kombinerat på ett sätt som ringar in Leo Ågrens 
särart. Även om man kan säga att trilogins sista del, precis som 
hans tidigare romaner, präglas av en stark klassolidaritet, menar 
jag att man här för första gången kan se en problematisering av 
det socialistiska perspektivet, en problematisering som växer sig 
till ett tema i romanen. Med den religiösa trosutövningen som 
jämförelsepunkt – en socialism som skildras som ”brödets och 
mänsklighetens religion” – belyser Ågren universella frågor om 
trons och idealens roll för mänskligt liv. 

Min undersökning visar å ena sidan att den antiklerikalism 
som är så framträdande i Kungsådertrilogin inte automatiskt av-
skriver trons roll i protagonisternas liv, samtidigt som en stark 
kritik mot socialismen som ideologi också framställs jämsides 
med detta. I Fädrens blod visar Leo Ågren upp varje övertygelses 
dubbelsidighet. Å ena sidan är det en positiv kraft, ett andligt för-
hållningssätt till tillvaron som Ågren fångar via religiösa paral-
leller. Han visar hur en ideologisk övertygelse kan skänka männ-
iskan hopp om en bättre värld och inge mod och uthållighet i 
stunder av svårigheter. Med gemensamma ideal kan människor-
na enas och bli styrkta i kampen mot förtrycket. Men romanen 
åskådliggör å andra sidan också idéernas negativa kraft då de blir 
auktoritära, och pekar på risken att själv förfalla till förtryck eller 
grymma handlingar mot medmänniskan i en idés namn. Den här 
artikeln visar också hur Fädrens blod jämsides med denna frå-
geställning lyfter fram ett annat problemkomplex, nämligen slit-
ningen mellan två olika sidor av vad socialismen är eller kunde 
vara: å ena sidan de ovan skildrade idéerna som i sin styrka av 
trosföreställningar på gott och ont kan hålla en människa upprätt 
i stunder då hon annars skulle brytas ner, och å andra sidan soci-
alismen som en strävan till ett materiellt gott liv för alla, ”en gädda 
ur en solblänkande insjö, frid och ro”, utan idéernas bojor. Dessa 
frågor ställs i Fädrens blod, och att de fortfarande står obesvarade 
visar på deras existentiella angelägenhet. 
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