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”Svenskarna skulle få vara beredda på att få gå mot de tyska judarnas öde” 

Kollegialt granskade artiklar

”Svenskarna skulle få vara beredda på att få 
gå mot de tyska judarnas öde” .
Finlandssvenska pressreaktioner på den 
nazistiska novemberpogromen 1938

Matias Kaihovirta

Inledning

Den 7 november 1938 stegade en ung man vid namn Herschel 
Grynszpan in på tyska legationen i Paris och sköt ned legations-
sekreteraren Ernst vom Rath. Grynszpan var en polsk-judisk 
flykting bosatt i Paris och motivet anses ha varit personlig hämnd 
på tyskarna för de pågående judeförföljelserna. Mordet på den 
tyska legationssekreteraren, som några dagar senare avled till 
följd av skottskadorna, skulle leda till utbrett våld mot den judiska 
minoriteten i Nazityskland. Natten mellan den 9 och 10 novem-
ber misshandlades och mördades judar, medan judiska butiker, 
synagogor och egendom förstördes. Utomstående ögonvittnen 
skulle i första hand minnas den omfattande skadegörelsen med 
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krossade fönsterrutor och glassplitter som fyllde städernas gator 
efter nazisternas härjningar. Glassplittret gav senare upphov till 
benämningen kristallnatten. Händelsen blev som bekant början på 
nazisternas mera omfattande och systematiska våld och förföljelser 
riktade mot judar och andra ”oönskade” minoriteter, som senare 
ledde till folkmord och Förintelsen.

Novemberpogromen 19381, folkmordet och Förintelsen av 
judar och andra minoriteter är i dag ett huvudinslag i historie-
skrivningen och -medvetandet om andra världskriget och mel-
lankrigstidens fascism och nazism. Men även samtida betraktare 
förfasades över fascismens och nazismens etnonationalism och 
rasism. De fascistiska och nazistiska rörelsernas och regimernas 
förföljelser och våld mot minoriteter sporrade till antifascism och 
motstånd. Nazisternas antisemitism är välkänd men var också en 
viktig del av andra fascistiska rörelsers politik i Ungern, Rumä-
nien och under kriget i Kroatien och Ukraina. Förföljelser och 
utplåning av minoriteter förekom även i Mussolinis Italien, där 
fascistisk italieniseringspolitik riktades mot tyska och slaviska 
minoriteter i Italiens gränsområden (Eatwell 2013; Núñez Seixas 
2016; Pergher 2017). 

I den här artikeln närmar jag mig de reaktioner som uppstod 
på finlandssvenskt håll i samband med novemberpogromen 1938. 
Redan i samband med de tidigare nämnda fascistiska angreppen 
på minoriteter, uppstod det en del pressreaktioner och debattinlägg 
i den finlandssvenska pressen där man utifrån dessa lade fram 
argument mot fascismen för att trygga den svenskspråkiga mino-
ritetens ställning i Finland under mellankrigstiden (Braskén 2022). 
Särskilt i samband med Lapporörelsens och dess efterföljares, den 
explicit fascistiska Fosterländska folkrörelsens (IKL) frammarsch 
i finländsk politik under 1930-talet, höjdes finlandssvenska röster 
mot anti-svenskheten i den finskspråkiga fascismen och nazismen 
(Kaihovirta & Wickström 2017). I den finskspråkiga fascistiska och 
nazistiska pressen gjordes det emellanåt analogier mellan judar 
och finlandssvenskar. Efter Hitlers maktövertagande verkar det 

1 Jag använder i artikeln begreppet ”novemberpogrom” för de våldsamma händelser som 
riktade sig mot judar och som ägde rum i Tyskland 9–10 november 1938. Begreppet 
har kritiserats men är vid sidan om ”kristallnatten” det i dag vedertagna begreppet på 
svenska för dessa händelser. 
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som att analogierna förekom allt oftare. En del finskspråkiga anti-
semitiska fascister ansåg att även ”finlandssvenska borgare” och 
socialdemokrater ”gick i judarnas ledband” (”Judarna har infört 
partiväsendet i vårt land”, SP 29.10.1936). Samtidigt eskalerade den 
så kallade språkstriden mellan finsk- och svenskspråkiga under 
1930-talet med konfrontativa aktioner med inslag av gatuvåld mel-
lan finsk- och svenskspråkiga. 

Utifrån de finlandssvenska pressreaktionerna på november-
pogromen undersöker jag hur händelsen avspeglar olika finlands-
svenska ståndpunkter i förhållande till nazismen och fascismen. 
Går det att urskilja en klar minoritetsmedvetenhet i opinionsbild-
ningen som stod i relation till novemberpogromen och fascistiskt/
nazistiskt förtryck av minoriteter? Vad bestod denna minoritets-
medvetenhet av? 

I den tidigare forskningen om finlandssvensk etnisk mobi-
lisering under 1900-talets första hälft, finns det få studier som 
ställer det finlandssvenska i relation till andra samtida europeiska 
etniska och språkliga minoriteters förhållande till fascism/nazism 
eller antifascism/-nazism. På en del håll ledde fascistiska och 
nazistiska angrepp på minoriteter till antifascistisk mobilisering 
(Núñez Seixas 2016). Tidigare forskning har inte heller i större 
utsträckning undersökt finlandssvensk mobilisering mot fascis-
tiskt och nazistiskt minoritetsförtryck under mellankrigstiden 
(Kaihovirta & Wickström 2017, 2019). Däremot har den finlands-
svenska pressreaktionen i samband med novemberpogromen varit 
föremål för en magisteruppsats i allmän historia vid Åbo Akademi, 
där skribenten valt att genom tre finlandssvenska tidningar studera 
den judiska flyktingfrågan under det för den europeiska politiken 
mycket omvälvande året 1938 (Broman 2021). Det saknas emel-
lertid forskning där den finlandssvenska minoriteten och dess olika 
politiska fraktioner ställs i relation till fascismens och nationalso-
cialismens etnonationalism och hur det påverkade finlandssvenskt 
identitetsbygge under mellankrigstiden.

Antifascism har i äldre forskning och i nutida högerretorik 
ofta förknippats med den utomparlamentariska yttervänstern och 
kommunismen. I nyare forskning om mellankrigstidens antifas-
cism har historiker däremot kunnat visa att det fanns personer 
och grupperingar som utifrån vitt skilda politiska synsätt, både 
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till höger och vänster, kunde handla utifrån tydligt formulerade 
antifascistiska ståndpunkter. Till skillnad från fascismen och 
nazismen var antifascismen ingen egen utformad ideologi utan 
snarare en handling mot fascism och nazism. Motrörelsen ansåg 
att fascismen och nazismen hotade deras ställning och intressen 
i samhället, varför fascismen måste motverkas och bekämpas 
(Copsey 2010; Braskén, Kaihovirta & Wickström 2017). Utifrån 
de etniska minoriteternas antifascism framstod fascismen som ett 
existentiellt hot i de fall då fascister och nazister representerade 
den etniska majoriteten i staten. I de flesta sentida definitionerna 
av fascism anses ultranationalismen utgöra en viktig beståndsdel i 
den fascistiska ideologin och rörelsen (Griffin 1995; Passmore 2015; 
Kershaw 2016). För antifascister kunde den av fascister föresprå-
kade högerextrema och reaktionära ultranationalismen utgöra en 
motpol till antifascisternas vänsterbetonade inkluderande natio-
nalism (Hobsbawm 1994), vilket i sin tur mobiliserade minoriteter 
mot fascismen och till försvar för demokratin.

Novemberpogromen som politisk bild i finlandssvensk press 

Utanför Tyskland och särskilt i USA gav novemberpogromen 
upphov till omfattande protester mot nazisternas antisemitistiska 
våld. De uttalade protesterna mot nazisterna i utländsk press 
mobiliserade tidningarnas läsare mot nazismen och skapade en 
antinazistisk opinion. Däremot avhöll sig utländska och i syn-
nerhet västmakternas regeringar från att ingripa mot Tysklands 
judeförföljelser. 

I den här artikeln analyseras den finlandssvenska pressens rap-
portering och opinionsbildning kring novemberpogromen genom 
en kontextualiserande läsning av tidningsmaterialet. Rapportering 
i tidningar sker aldrig helt neutralt, utan i nyhetsrapporteringen fö-
religger oftast en tolkning av händelserna och det sker en menings-
skapande process som utgår från tidningens politiska ståndpunkt. 
Ett rätt vanligt sätt att analysera det som kan kallas mediebilden 
som skapades av tidningarna är tillämpningen av gestaltningsteori, 
på engelska framing theory (Goffman 1975). I stället för att analysera 
olika diskurser som kom till uttryck i den finlandssvenska pressen, 

 ”Svenskarna skulle få vara beredda på att få gå mot de tyska judarnas öde”
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vill jag fästa uppmärksamhet på novemberpogromen som politisk 
bild i den finlandssvenska pressen. 

Historikern Roger Johansson (2001) har använt begreppet poli-
tisk bild i sin analys av hur de så kallade Ådalshändelserna 1931, en 
dramatisk händelse i svensk modern historia då militären öppnade 
eld mot strejkande arbetare, använts i svensk historia. Med hjälp av 
begreppshistorikern Reinhart Kosellecks analytiska begreppspar 
”erfarenhetsrum” och ”förväntningshorisont” analyserar Johansson 
hur olika ”Ådalsbilder” har speglat sociala konflikter i Sveriges mo-
derna historia från 1931 fram till millennieskiftet 2000. I den här 
artikeln kan Johanssons analytiska begrepp användas för att un-
dersöka novemberpogromens politiska bild i den finlandssvenska 
pressen i relation till den finlandssvenska identitetskonstruktionen 
under slutet av 1930-talet. I den här bilden kommuniceras hur olika 
finlandssvenska pressröster såg på finlandssvenskarna i nuet och 
hur de föreställde sig en möjlig framtid för den egna språkgruppen.

Källmaterialet för uppsatsen har samlats in i olika omgångar. 
En stor del av nyhetsartiklarna samlades in redan innan Natio-
nalbibliotekets digitalisering av historiskt tidningsmaterial som 
resulterat i sökdatabasen Historiska tidningsbiblioteket. Innan 
digitaliseringen av tidningsmaterialet gjorde jag mitt urval uti-
från att välja några större finlandssvenska dagstidningar med olika 
ideologiska inriktningar (konservativ, liberal, socialdemokratisk, 
pro-nazistisk) och med lite olika regionala inriktningar (Helsing-
fors, Åbo och Vasa). Urvalet gjordes av rent arbetsekonomiska skäl 
då tidningsmaterialet fanns på mikrofilm och genomläsningen var 
på så sätt mera tidskrävande än nutida snabba sökfunktioner på 
det digitala tidningsbiblioteket. Jag besökte också Brages Pressar-
kiv och gick igenom de urklippsmappar som finns med rubriken 
”Lappo och IKL” samt ”Nationalitetsfrågor”, men i dessa fanns 
inga tidningsurklipp som direkt berörde novemberpogromen i 
Tyskland och finlandssvenskarna.

Efter att det digitala tidningsmaterialet blivit tillgängligt har 
sökningen av tidningsmaterial blivit avsevärt lättare och tidsbespa-
rande, samt möjliggjort ett större materialomfång med tidningsar-
tiklar från flera olika finlandssvenska tidningar och tidskrifter. Jag 
har avgränsat sökningen i Historiska tidningsbibliotekets databas 
till tidsintervallet 9.11.1938–9.11.1939, det vill säga under det år som 

”Svenskarna skulle få vara beredda på att få gå mot de tyska judarnas öde” 
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följde på novemberpogromen fram till andra världskrigets första 
månader. 

I sökningen är sökorden avgörande. Därför är det viktigt att 
påpeka att nutida termer för händelserna inte ger några resultat; 
det som utspelade sig i Tyskland 9–10 november 1938 kallades av 
samtiden varken för ”kristallnatten” eller ”novemberpogromen” 
(sökordet kristallnatt(en) ger inga träffar). ”Kristallnatten” eller 
”Rikskristallnatten” (Reichskristallnacht) myntades först ett halvt 
år efter händelserna av en högt uppsatt nazistisk tjänsteman. Det 
här begreppet har ibland ansetts kontroversiellt att använda efter-
som dess upphovsman var en nazist. Dessutom användes begreppet 
både som eufemism och för att skapa en raljant bild av nazistiskt 
våld mot judar (Baumann & Guesnet 2019). Begreppet november-
pogrom och dess olika variationer är begrepp som blev vanligt först 
under efterkrigstiden. Jag fann endast en artikel med detta sökord 
som handlade om judarnas öden efter pogromen 1938 (”Döden i 
Dachau”, Abl 22.5.1939). 

Sökorden ” judeförföljelse”, ” judeaktion” och ”pogrom” är de 
som ger flest träffar och som direkt anknyter till novemberpog-
romen 9–10.11.1938. Jag har även tillämpat sökordet ” judefråga” 
som i sig inte ger träffar som anknyter till novemberpogromens 
nyhetsrapportering, men som i sin tur gett intressanta träffar gäl-
lande olika tidningars syn på judar. Utifrån sökordet ” judefrågan” 
framgår även i en del tidningar jämförelser mellan finlands-
svenskarna och judarna som i sin tur kopplades till en politisk 
diskurs om fascismen som ett hot mot minoriteter. Jag har gjort 
en avgränsning till att endast studera tidningar och inte tidskrifter 
eller andra mer sällan utkommande publikationer. 

Efter genomläsning av tidningsartiklarna har jag delat in 
tidningarna i fyra kategorier som motsvarar fyra olika politiska 
ståndpunkter i förhållande till novemberpogromen: 1) pro-tysk/-
nazistisk högerpress; 2) konservativ höger men icke-fascistisk eller 
-nazistisk press; 3) ”bygdesvensk” landsortspress; 4) antifascistisk 
socialdemokratisk press. Kategorierna representerar i stora drag 
de olika politiska inriktningarna som fanns i det svenskspråkiga 
Finland vid tiden för novemberpogromen. 

 ”Svenskarna skulle få vara beredda på att få gå mot de tyska judarnas öde”
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Den finlandssvenska högern och ”Tysklands svåra judefråga”

Novemberpogromen skulle inte helt falla i smaken för den finlands-
svenska tidningspress som sympatiserade med det nya national-
socialistiska Tyskland och det fascistiska Italien. Våldsaktionerna 
som drabbat judarna fördömdes av flera pro-tyska högertidningar. 
Men kunde man skylla på den nazistiska regimen, än mindre på 
det tyska folket? Nej, det kunde man inte. Exempelvis den pro-
tyska högertidningen Hangö framförde den bild som skapats av 
propagandaminister Joseph Goebbels om novemberpogromen, 
ämnad för utländsk press. Våldsaktionerna och skadegörelsen hade 
enligt nazisterna varit en spontan tysk folklig hämndreaktion på 
legationssekreteraren Ernst vom Raths död. Man lät också förstå 
att det fanns ett utbrett hat mot judarnas påstådda antityskhet hos 
det tyska folket. Så till vida kunde inte det tyska folket i sin helhet 
anklagas, och inte heller de nazistiska ledarna, då judeförföljelser-
na ”utförts av oansvariga och otyglade element” bland pöbeln. En 
sådan bild, där en pöbel agerar som otyglad våldsverkare, passade 
väl in i den konservativa världsbilden, samtidigt som många kon-
servativa hyste starka sympatier för Tyskland (”USA har kraftigt 
reagerat mot judeåtgärderna i Tyskland”, Hangö 17.11.1938). 

Men de finlandssvenska pro-tyska högertidningarna var 
inte sena med att återge den antisemitiska synen på orsakerna 
till novemberpogromen. Svensk Botten förklarade för sina läsare 
”den svåra uppgift” som Tredje riket stod inför med dess judiska 
befolkning. Man hänvisade till en artikel publicerad i Svenska 
Dagbladet i Sverige där den pro-tyska litteraturprofessorn Fredrik 
Böök underströk att västmakterna i stället för att döma det tyska 
folkets tilltag mot judarna skulle komma till Tredje rikets hjälp 
och medverka ”till lösningen av ett problem, som det trångbodda 
Tyskland ensamt icke kan lösa” (”Judeförföljelserna”, SB 18.11.1938). 
Högertidningen Nyland höll samma linje som Svensk Botten och 
fördömde våldet och skadegörelsen men påminde i sin ledare som 
kommenterade novemberpogromen hur ”[d]en judiska rasens vinst 
av den tyska nationens prövningar skapade i det germanska folk-
djupet ett hämndbegär, som den spirande nationalsocialismens 
agitatorer icke voro sena att utnyttja”. På så sätt hänvisade tidning-
en löst till den nazistiska dolkstötslegenden om judarnas skuld till 

”Svenskarna skulle få vara beredda på att få gå mot de tyska judarnas öde” 
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bland annat Tysklands nederlag i första världskriget (”Det judiska 
sorgespelet”, Nyland 17.11.1938). 

För övrigt riktade högertidningarna kritik mot den finlands-
svenska ”västmakts-orienterade pressens” rapportering av pogro-
merna som de kallade för ”tidningsankor” och ”tablå!” och som 
de hävdade var ämnade till att framkalla hysteriska reaktioner 
hos Tysklands fiender (”Tidningsankorna”, SB 18.11.1938). Den 
största skadan ansåg man hade drabbat Tyskland som förbrukat 
sitt anseende i utlandet, särskilt i västmakternas ögon (”USA har 
kraftigt reagerat mot judeåtgärderna i Tyskland”, Hangö 17.11.1938; 
se även ”Fruktansvärda repressalier mot judarna i Tyskland”, Hbl 
12.11.1938). 

Inom finlandssvenska borgerliga kretsar fanns trots allt en 
utbredd tillgivenhet och sympati för Tyskland som många ansåg 
hade mött en orättvis behandling av västmakterna efter första 
världskriget. Tyskland hade ju trots allt kommit till de vitas und-
sättning under inbördeskriget 1918. Man hade även på borgerligt 
håll varit beredd att försegla banden till det tyska riket genom att 
välja en tyskbördig monark med släktband till kejsarfamiljen. Flera 
högt uppsatta officerare hade fått sin utbildning under världskriget 
i den tyska kejserliga armén och Tyskland var ett föregångsland 
och föredöme gällande kultur och vetenskap för det finländska 
bildningsborgerskapet i början av 1900-talet. Allt detta ledde inte 
till en automatisk beundran för Hitler och nationalsocialismen, 
men många borgerliga fann ändå nazisternas makttillträde som en 
positiv uppryckning för Tyskland som under 1930-talet återtagit 
sin ställning som ledande paneuropeisk stormakt (Ekberg 1991, 
127–30; Engman 2016, 337–41).

Den finlandssvenska baronen och skalden Bertel Gripenberg, 
som redan i ett tidigt skede skapat goda förbindelser till de tyska 
nazisterna, gjorde det klart för Svensk Bottens läsare att de tyska 
judeförföljelserna ingalunda kunde mätas i antalet dödsoffer med 
det som den röda terrorn skördat under det pågående spanska in-
bördeskriget. Gripenberg förbluffades över hur ”världens liberaler 
inte låtsas om det större våldet” mot borgerliga samhällsskikt i 
Spanien och i stället ”hetsigt reagera för det mindre” mot Tysk-
lands judar. Orsaken var enligt honom självklar, då ”världens blad 
ägas av judar”. Demokratin var för Gripenberg ”himmelsskriande” 

 ”Svenskarna skulle få vara beredda på att få gå mot de tyska judarnas öde”
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ohederlig och orättvis, ”blind, rutten och illvillig”, den grävde 
sin egen grav, och enligt den skaldande fascistiska friherren från 
Östnyland skulle demokratins undergång vara ”det lyckligaste för 
mänskligheten.” (”Protest mot ohederlig demokrati”, SB 13.1.1939). 

Samtidigt som nyheterna om novemberpogromen fyllde spal-
terna, fördes en hetsig debatt kring ett uppmärksammat tal som 
hållits på Svenska dagen (6.11) av Svenska folkpartiet-politikern 
Thor Therman. Therman uttryckte sig klart kritiskt mot fascismen 
och nazismen och värjde sig inte från att kritisera dess minoritets- 
och judefientliga politik, detta strax innan novemberpogromen 
brutit ut i Tyskland. Talet landade rätt i tiden och var ett slags anti-
fascistisk borgerlig-liberal kritik som varnade finlandssvenskarna 
för fascismen som ett hot mot minoriteter (”Svensk samling i 
pliktmedvetande och tro”, Hbl 7.11.1938).

I Svensk Botten rasade man över Thermans tal och häpnades 
över jämförelsen mellan Tysklands judar och finlandssvenskarna. 
Therman hade förvisso inte gjort en sådan explicit jämförelse men 
ofrånkomligen räknade han finlandssvenskarna till de europeiska 
minoriteter som hotades av ”nationalistisk despotism” som enligt 
Therman karaktäriserade fascistiskt minoritetsförtryck. Svensk 
Botten hänvisade i stället till att Hitler ju trots allt hade kommit 
en annan utsatt minoritet till undsättning: sudettyskarna. Enligt 
tidningen borde finlandssvenskarna i stället känna större samhö-
righet med sudettyskarna som ”räddats” av Hitler, än att försöka 
jämföra sig med judarna (”Efter Svenska dagen”, SB 11.11.1938). 
Den finlandssvenska bankiren och högerpublicisten, sedermera 
nationalsocialisten, P. H. Norrmén gick till fullskaligt angrepp 
mot Therman och kallade hans svenska dagen-tal för en ”tysk-
ätarartikel i bästa Arbetarbladsstil”. Liksom många andra press-
röster på den finlandssvenska högerkanten hävdade Norrmén att 
Thermans tal var ett förkastligt utrikespolitiskt ställningstagande 
riktat mot Tyskland som råkat landa i ett läge då tyskarna försökte 
få bukt på ”sin svåra judefråga” (P. H. N., ”Svenska dagens festtal”, 
SB 11.11.1938). 

”Svenskarna skulle få vara beredda på att få gå mot de tyska judarnas öde” 
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Business as usual? Det finlandssvenska kapitalets likgiltighet

De ledande svenskspråkiga borgerliga dagstidningarna som hade 
en konservativ inriktning, inte minst Hufvudstadsbladet, rapporte-
rade den 12 november 1938 på första sidan med en flerspaltig rubrik 
”[f]ruktansvärda repressalier mot judarna i Tyskland”. Men redan 
följande dag valde tidningen att lyfta fram propagandaminister 
Goebbels förminskande av pogromens utbredning som rubrik på 
första sidan: ”’Demonstrationerna ha haft ett helt annat förlopp än 
utlandspressen vetat förmäla’” och ”’Intet hår ha krökts på någon 
judes huvud’” (Hbl 12.11 & 13.11.1938). Under de veckor som följde 
valde tidningen att endast presentera protester som pogromen 
väckt i utlandet, framför allt i USA. 

Hufvudstadsbladets försiktiga rapportering om novemberpog-
romen kan tolkas utifrån att tidningen inte ville utmana Tyskland 
på samma sätt som den anti-nazistiska socialdemokratiska och 
liberala pressen. Tidningen intog närmast en undfallenhetslinje 
gentemot Nazityskland i fråga om judeförföljelserna. Det kan 
förklaras med att tidningens ägare, den finlandssvenska tidnings-
kungen och näringslivspampen Amos Anderson, ogärna såg att 
hans tidningar skrev sådant som skadade Finlands handelsrelatio-
ner med Tyskland. Trots allt låg det förmodligen i Hufvudstadsbla-
dets intresse att som största finlandssvenska borgerliga dagstidning 
även i fortsättningen håva in viktiga annonsintäkter från finländ-
ska exportföretag. Anderson var lika mycket pronazist som han 
var antinazist, någon ideologisk hållning hade han förmodligen 
inte utan han utgick från vad som bäst gagnade affärerna och hans 
företagsimperium (Steinby 1979). 

I likhet med Hufvudstadsbladet skulle den andra ledande fin-
landssvenska borgerlig-konservativa dagstidningen Åbo Under-
rättelser rapportera försiktigt neutralt om novemberpogromen. 
Tidningen intervjuade affärsmannen Erik Dahlström – som 
tillhörde den mäktiga dahlströmska affärsmannasläkten i Åbo – 
som hade varit på affärsresa i Tyskland under novemberpogromen. 
Han beklagade skadegörelsen mot judiska butiker och framhöll 
att massornas angrepp på judarna inte hörde hemma i ”nordiskt 
rättsstatstänkande”. Men genomgående i Dahlströms uttalande 
om novemberpogromen var den konservativa inställningen som 
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kom till uttryck: pogromen hade helt och hållet varit den otyglade 
tyska pöbelns hämndaktion som kommit till utlopp och riktats 
mot judarna. På så sätt undvek han att kritisera den national-
socialistiska regimen, som han i själva verket i samma intervju 
berömde för att ha skapat företagsamhet och ekonomiska framsteg 
i Tyskland (”Man arbetar och är nöjd i Tyskland”, ÅU 16.11.1938).

Det finlandssvenska kapitalet, som var en viktig maktfaktor i 
Finland under mellankrigstiden, har överraskande nog varit före-
mål för mycket liten kritisk historieforskning. Få studier har stu-
derat de finlandssvenska kapitalägarna som politiska aktörer med 
politiska intressen. I allmänhet var finländska storföretagsledare 
och näringslivstoppar ytterst fientligt inställda till arbetar- och 
fackföreningsrörelsen och införande av olika former av vad som 
de betraktade som statligt intrång i det fria näringslivet. Fram till 
vinterkriget vägrade Arbetsgivarnas Centralförbund erkänna fack-
föreningarna som en legitim förhandlingspart på arbetsplatserna. 
I näringslivet och särskilt bland dem som företrädde exportin-
dustrin fanns aktörer med en fascistisk ideologi och syn på hur 
arbetarna skulle ledas bort från den socialistiska arbetarrörelsen 
(Silvennoinen 2018, 189–220). 

Få finländska företagsledare och arbetsgivare var emellertid 
såsom Lojo Kalkverks notoriska företagsledare Petter Forsström 
öppet nazister (Ekberg 1991). Många finlandssvenska företagsle-
dare kunde förvisso godkänna att deras företag köpte annonsplats 
i pronazistiska tidningar som Svensk Botten eller den antisemitiska 
och nazistiska satirtidskriften Blinkfyren. På sin höjd gav man fi-
nansiellt stöd eller verkade genom bulvaner i fascistiska rörelser 
(Silvennoinen 2018, 199). Men hos många finlandssvenska stor-
företagsledare var intresset eller engagemanget för fascistisk och 
nationalsocialistisk ideologi och politik ganska svagt. Huvudsaken 
för konservativa näringslivsföreträdare var fascismens antikom-
munism och att skydda den privata äganderätten och närings-
friheten från statliga ingrepp. Möjligtvis delade finlandssvenska 
konservativa kapitalägare samma uppfattning som deras gelikar i 
Tyskland, att de allra helst föredragit en konservativ framom en 
nationalsocialistisk diktatur för att hålla tillbaka demokratin och 
den socialistiska arbetarrörelsen (Passmore 2014). 
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En annan aspekt som emellertid avhöll finlandssvenska ka-
pitalägare från att fullt ut stödja inhemsk fascism och nazism var 
det äktfinska och etnonationalistiska IKL:s krav på att förfinska 
näringslivet. Med hänvisning till fascisternas krav i Ungern och 
den tyska ariseringen av tyskt näringsliv krävde IKL att finlands-
svenskarnas inflytande i exportindustrin skulle avvecklas. Fascist-
tidningen Ajan Suunta ville att den finländska industrin en gång 
för alla skulle socialiseras och ägas av den etniskt finska staten och 
på så sätt komma det finska folkflertalet till gagn (”Periaate ’Ru-
otsalainen maa’ ja Suomen suurteollisuus”, Ajan Suunta 21.1.1938). 

Kan det här även drabba finlandssvenskarna?  
Bygdesvensk antifascism

Inom den finlandssvenska borgerliga pressen återfanns en del av de 
kraftigaste reaktionerna mot novemberpogromen i den så kallade 
landsortspressen som utgavs i de svenskspråkiga delarna av Öst-
erbotten. Av dessa var det särskilt Vasabladet som intog en kritisk 
hållning mot de tyska judeförföljelserna. Tidningens huvudredak-
tör Edvin Sundquist hade redan före novemberpogromen gjort 
sig känd som antifascistisk opinionsbildare. Några månader efter 
novemberpogromen, våren 1939 då Hitler firade sin 50-årsdag, lät 
Vasabladet publicera en ”hyllning” av den tyska ledaren som i själva 
verket var en personlig smädelseskrift om honom. Tack vare krav 
från tyska diplomater ställdes Sundquist inför rätta och dömdes 
till ett fängelsestraff för ”vållande till missbruk av tryckfriheten” 
(Stormbom 1999, 246–254).

Den 16 november 1938 kritiserade tidningen de tyska judepog-
romerna och Hitlers falskspel i fråga om att agera som minorite-
ternas beskyddare: 

Hitler och Tyskland hade icke ord och fraser kraftiga nog att för-
döma tjeckoslovakernas undertryckande av sudettyska minoriteten. 
Men inom tredje rikets gränser tillåtas tusenfalt värre förtryck mot 
en judisk minoritet, som berövats allt sitt människovärde. Var äro 
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nu de högljudda ropen om minoritetsförtryck, förföljelser och utrot-
ningspolitik? 

(”Pogromer i tjugonde seklet”, Vbl 12.11.1938)

Vasabladet fördömde starkt våldet mot den judiska minoriteten under 
 novemberpogromen. Bild: digi.kansalliskirjasto.fi.

I rapporteringen följde man den sverigesvenska liberala och soci-
aldemokratiska pressens antinazistiska linje, som klart fördömde 
de tyska nationalsocialisternas agerande mot judarna. I kölvattnet 
av novemberpogromen debatterades Tor Thermans uppmärksam-
made Svenska dagen-tal, som nu ansågs ytterst framsynt efter de 
senaste dagarnas våldsamma händelser i Tyskland. Signaturen 
”Den godmodige” erkände sig ha tillhört dem som inte till en 
början förstått sig på varför Therman blandat in judarna i talet 
på Svenska dagen, men nu ansåg han att Therman hade varit den 
”vid- och framsynte” (”I veckans marginal”, Vbl 13.11.1938). 

Över huvud taget hade tidningen ställt sig mot den inhemska 
fascismen och nationalsocialismen, även den finlandssvenska. 
Några veckor efter novemberpogromen framförde tidningen ett 
kritiskt inlägg mot det äktfinska fascistpartiet IKL. Rödmylle-
regeringen hade fattat beslut att partiet skulle förbjudas. Framför 
allt riktade Vasabladet kritik mot dem som ställt sig i den natio-
nalsocialistiska hyllningskören under det för Hitlers Tyskland så 
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framgångsrika året 1938. Tidningen varnade finlandssvenskarna 
för nationalsocialismen, med hänvisning till dem som anslutit sig 
till de så kallade Kalsta-nazisterna, det vill säga Finlands Folkor-
ganisation (FFO):

Vi svenskar ha ju ingen orsak att kalla fram omdömet, att i bland oss 
ha personer, vars åsikter i fråga om statsskicket till väsentliga delar 
sammangå med dem, för vilka det nu av rättvisan ansatta ikl-partiet 
varit en oförtruten tolk. När personer, som älska kalla sig svenskar, 
sjunga i enahanda tonart som sagda parti, förefalla rösterna att vara 
ganska osvenska. Ty en diktatur i Finland skulle snart sopa bort allt 
vad svenskt heter. Svenskarna skulle få vara beredda på att få gå mot 
de tyska judarnas öde, utan hänsyn till att även i våra svenska språk-
områden funnits personer, som pipat diktaturens lov. 

(”Osvenska röster”, Vbl 26.11.1938.)

Vasabladet definierade nationalsocialisternas och fascisternas po-
litik, som inneburit förtryck av olika minoriteter, som ”osvensk” 
politik. Det var ett klart ställningstagande mot fascismen och 
nationalsocialismen och ett försvarstal för demokratin som de 
nationella minoriteternas främsta beskydd, på ett motsvarande 
sätt som framförts av Tor Therman. Redan drygt en vecka tidi-
gare hade Vasabladet i en ledare med rubriken ”Svenskheten och 
nazismen” gjort ett klart avståndstagande mot nationalsocialis-
mens ”svamlande förkunnelse” och ”vidriga gärningar”. Man slog 
dessutom fast att nazismen omplanterad i finländsk jordmån skulle 
betyda svenskhetens död i Finland (”Svenskheten och nazismen”, 
Vbl 20.11.1938).

Vasabladet var förmodligen den starkaste bygdesvenska press-
rösten som under mellankrigstiden agerade som ett slags vakthund 
mot hotande förfinskning och upplevd diskriminering av finlands-
svenska rättigheter. Särskilt under åren efter självständighetsför-
klaringen hade Vasabladet och svenska folkpartister i Österbot-
ten livligt fört fram tanken om finlandssvenskt självstyre enligt 
åländsk eller till och med schweizisk kanton-modell (Engman, 
371–77). 

Fascismen i äktfinsk tappning var ett orosmoment som fick Va-
sabladet och många bygdesvenska minoritetsnationalister att frukta 
fascismen och nazismen. Judarnas öde som en fullständigt rättslös 
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och fördriven minoritet var ett yttersta exempel på minoriteters 
utsatthet och beroende av majoritetens välvilja. 

På landsbygden fanns det en stark sympati för den judiska 
minoritetens utsatta läge som bottnade i den svenskspråkiga 
minoritetens erfarenheter av upplevt förtryck på grund av sin mi-
noritetsposition. Möjligtvis kan detta gälla som förklaring till att 
den lilla lokaltidningen Kaskö Tidning blev en högljudd kritiker av 
nationalsocialismens judeförföljelser. KT skrev om ”tygellösa pog-
romer” i Tyskland och åberopade minoritetsskydd och mänskliga 
rättigheter, samt talade för statens moraliska skyldighet att skydda 
minoriteter från majoritetens förtryck. Här utgick KT i likhet med 
den övriga pressen från att den tyska statsmakten misslyckats i att 
skydda den judiska minoriteten från den tyska pöbelns pogromer. 
Naturligtvis kan det i efterhand och också för den som var även lite 
insatt i de tyska nationalsocialisternas raslagar verka befängt att 
tro att Hitlers regim skulle ha utövat något slags minoritetsskydd 
för judarna utifrån principer om mänskliga rättigheter. Men KT 
och andra som åberopade minoritetsskydd gjorde det inte endast 
för de tyska judarnas skull, utan som en allmän princip för att 
skydda bland annat den svenskspråkiga minoriteten från att råka ut 
för samma otyglade våld som drabbat de tyska judarna och andra 
minoriteter i Europa. KT:s sydösterbottniska läsare fick efter no-
vemberpogromen ta del av flera oroväckande nyheter om de judiska 
flyktingarnas öden (KT 26.11, 10.12.1938, 1.3, 16.8.1939). Nyheterna 
visade det utsatta läge som fascismens och nationalsocialismens 
flyktingar hamnat i och kunde sporra till solidaritetsyttringar och 
-handlingar i humanismens namn.

Aleksi Huhta (2022) har i en artikel studerat den Närpesbördiga 
finlandssvenska socialdemokratiska politikern Karl Wenman, som 
under 1930-talet verkade som riksdagsman för SDP. Huhta dis-
kuterar bland annat Wenmans stöd till centraleuropeiska judiska 
flyktingar som han hjälpte att fly undan från den finska statspolisen 
som ämnade utelämna flyktingarna till Gestapo. Huhta betonar 
att Wenmans personliga emigranterfarenheter inverkade på hans 
solidaritet med flyktingar och hans senare politik för att människor 
skulle kunna stanna kvar på sin hembygd och undslippa flykting-
ens eller migrantens hårda öde. I Österbotten kan solidariteten 
med flyktingar möjligtvis förstås utifrån emigranterfarenheterna. 

”Svenskarna skulle få vara beredda på att få gå mot de tyska judarnas öde” 



24

Tusentals svenskösterbottningar emigrerade till Nordamerika 
under årtiondena kring sekelskiftet 1900, delvis på grund av so-
cial misär och politisk förföljelse, men framför allt för att skapa 
ekonomisk vinning. Wenman var inte ensam om att hysa ett slags 
stark solidaritet med bland annat judiska flyktingar och judarnas 
utsatthet utifrån personliga migranterfarenheter. Möjligtvis spe-
lade dessa erfarenheter en viss betydelse för framtida humanitär 
flyktingpolitik som ofta förknippas med den positiva inställningen 
gentemot flyktingar i svenska Sydösterbotten. 

Socialdemokratin till minoriteternas försvar

Vid tiden för novemberpogromen fanns endast en finlandssvensk 
vänstertidning, socialdemokratiska Arbetarbladet2. I likhet med 
Vasa bladet intog Arbetarbladet en klart fördömande hållning 
mot den nazistiska statsledningen, som tidningen utpekade som 
skyldig till uppviglingen av den tyska pöbelns våld mot judarna 
(”Staten tar vad pöbeln lämnat övrigt”, Abl 14.11.1938). Arbetarbladet 
hade redan innan novemberpogromen haft en klar liberal inställ-
ning i flyktingfrågan, särskilt gällande judiska och politiska flyk-
tingar som flydde undan nazismen. Flera av den svenskspråkiga 
socialdemokratiska partidistriktsorganisationen Finlands svenska 
arbetarförbunds (FSA) ledande politiker verkade för judarnas sak. 
Några av dem, däribland riksdagsmännen Atos Wirtanen, K-A 
Fagerholm och tidigare nämnda K. J. Wenman, skulle tillsam-
mans med FSA:s kvinnokommittés framträdande representanter 
Ragni Karlsson och Gudrun Mörne hjälpa judiska flyktingar i 
Finland att fly vidare till Sverige under andra världskriget (Lund-
gren 2006; Huhta 2022).

Den 30 november 1938 publicerades i Arbetarbladet under 
sektionen ”Fria ord” en vädjan för de judiska flyktingarna, att 
finna lösning på ” judefrågan” och ett upprop från Förbundet 
för människorätt som intog ett antirasistiskt ställningstagande 
där man fördömde nazisternas rashat (Abl 30.11.1938). Den 

2 Den andra finlandssvenska socialdemokratiska tidningen Folkviljan, som utgavs i Vasa 
1936–39, hade avbrott i utgivningen vid tiden för novemberpogromen.
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socialdemokratiska riksdagsmannen Atos Wirtanen som också 
var den mest hängivna försvararen av judarnas rättigheter och 
drivande i det moraliskt hållbara att ta emot judiska flyktingar 
(”Skall samvetena icke vakna?”, Abl 7.12.1938), gjorde en analogi 
mellan nazisternas judeförföljelser och den äktfinska fascismens 
hets mot finlandssvenskarna (”Vad säger folket?”, Abl 2.12.1938). 
Sympatiyttringarna och den konkreta flyktinghjälpen för judarna 
som flytt undan nazisterna blev kännetecknande för de finländ-
ska socialdemokraternas antifascism under slutet av 1930-talet 
(Torninoja-Latola 2021, 133–136, 160–166). 

Men Arbetarbladet och de finlandssvenska socialdemokraterna 
ville gärna påminna läsarna om att samtidigt som en del finlands-
svenska borgerliga opinionsbildare svor sig fria från nazismen och 
försvarade judarna, var de lika mycket fientligt inställda mot den 
egna språkgruppens arbetarklass. År 1938 hade det förflutit 20 år 
sedan inbördeskriget och Arbetarbladet var inte sen med att på-
minna om de finlandssvenska borgerliga som år 1918 med tysk 
hjälp utövat våldsamt förtryck mot arbetarklassen (”Den tyska 
hjälpen”, Abl 2.12.1938). Signaturen ”Chroniquer” (Anna Bonde-
stam) kritiserade den borgerliga antifascistiska skriftställaren Eirik 
Hornborg för att han nog kunde visa sympati med och förståelse 
för Tysklands judar och deras utsatta situation, men inte med sin 
egen språkgrupps röda, för där kom ”klassgränsen” enligt ”Chro-
niquer” emot (”Brokota världen”, Abl 9.12.1938). 

Det fanns en tydlig vilja från socialdemokratiskt håll att tona 
ned språkstriden, som man i stället på finlandssvenskt borgerligt 
håll gärna ville göra allmänheten påmind om. Orsaken var att 
socialdemokraterna satt i regeringen tillsammans med två tidigare 
starka ”äktfinska” partier, Agrarförbundet och Framstegspartiet, 
medan SFP var i opposition. Arbetarbladet var ense med de bor-
gerliga antifascisterna om att om ”fascismen i en eller annan form 
skulle komma till makten i Finland, så skulle Finlands svenska 
befolkning i språkligt avseende falla offer”. Men man gjorde det 
tillägget att socialdemokratins tillbakaträngande var ett minst 
lika stort hot mot svenskans framtid i Finland (”Talen på svenska 
dagen”, Abl 11.11.1938). Socialdemokraterna var inte sena med att på-
minna om det stöd för den fascistoida Lapporörelsen och för Hitler 
som funnits bland många svenskspråkiga borgerliga (”Svenskheten 
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och nazismen”, Abl 23.11.1938). Ett av Lapporörelsens uttalade mål 
var förutom kommunismens även socialdemokratins upplösning.

Den finlandssvenska bilden av novemberpogromen – avslutande 
diskussion

Utgångspunkten för artikeln har varit att ställa frågan hur våldet 
mot judarna som ägde rum i det nazistiska Tyskland natten mellan 
den 9 och 10 november 1938 påverkade finlandssvensk minoritets-
medvetenhet och det finlandssvenska förhållandet till fascism och 
nazism. I det följande diskuterar jag några av de resultat som min 
analys uppnått och vilka slutsatser som kan dras utifrån dessa för 
att förstå finlandssvensk självidentifikation och förhållningssätt 
till demokratin respektive fascismen.

Till att börja med var det inte en given position för finlands-
svenskarna att uppleva sympati och solidaritet med judarna utifrån 
en minoritetsposition. Inom den tyskvänliga och pro-nazistiska/-
fascistiska högerpressen var man benägen att se på novemberpog-
romen utifrån nazisternas perspektiv och upprepa den officiella 
pressbilden som kablats ut från det nazistiska propagandaminis-
teriet. Man betonade att det var den tyska pöbeln som spontant 
handlat mot judarna, bakgrunden var mordet på den tyska lega-
tionssekreteraren vom Rath i Paris och vad som framställdes som 
en ”naturlig” tysk folklig antisemitism. Å ena sidan fanns det en 
uttalad förståelse för ” judefrågan” som ett problem för det trång-
bodda Tyskland för vilket dess ledare efterlyste ökat livsrum. Å 
andra sidan uttryckte man traditionell konservativ och reaktionär 
upprördhet över pöbelns våld som i sin tur förstärkte tron på ett 
mera auktoritärt styre och på behov av stark ordningsmakt för att 
skydda egendom från skadegörelse. Endast ett fåtal finlandssven-
ska högerpressröster uttryckte explicit nazistiska och antisemitiska 
åsikter i anslutning till novemberpogromen. Men i regel var det i 
högerpressen som det starkaste stödet för Hitlers Tyskland fanns 
på finlandssvenskt håll.

Det finlandssvenska kapitalet som gjorde sin röst hörd genom 
pressreaktionerna hade – liksom högern i allmänhet – en dömande 
inställning till det tygellösa pöbelvåldet mot judarna. Man aktade 
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sig dock noga för att kritisera den nazityska regimen, då Tysk-
land trots allt utgjorde en viktig handelspartner för Finland. Men 
det finlandssvenska kapitalets minoritetsmedvetenhet var svag, 
förmodligen på grund av materiella intressen. Ett potentiellt 
orosmoment kunde förvisso vara den ytterst marginella finska 
naziströrelsen som krävde det finlandssvenska storkapitalets so-
cialisering – det vill säga att exportindustriföretag som ägdes av 
finlandssvenskar skulle övertas av den etniskt finska staten. Ett 
större orosmoment för kapitalet kom ändå från vänstern, och för 
att motverka arbetarrörelsen var fascisterna en god bundsförvant 
till kapitalet.

Sympati och solidaritet med de utsatta judarna finner man 
främst i den så kallade bygdesvenska och socialdemokratiska press-
sen. Särskilt Vasabladet hade sedan Hitlers makttillträde utmärkt 
sig som en av de främsta kritiska finlandssvenska pressrösterna mot 
nazismen. Eftersom novemberpogromen råkade ske nästan samti-
digt som finlandssvenskarna firade Svenska dagen (6.11) pågick en 
livlig debatt i finlandssvensk press kring huvudfesttalet av SFP-
politikern Tor Therman. Thermans tal vann stöd hos Vasabladet 
för att talaren gjorde det klart att fascismen och nazismen var ett 
hot mot minoriteter, och endast ett nordiskt rättsstatstänkande 
och demokrati kunde stå emot motsvarande minoritetsförtryck på 
finländsk mark. I Sydösterbotten, där man hade färska erfaren-
heter av emigration och flykt från landet på grund av socioeko-
nomiska eller politiska orsaker, fanns det en större förståelse för 
de judiska flyktingarna som tvingades fly undan nazisterna. De 
finlandssvenska socialdemokraterna upprepade i stort sett samma 
antifascistiska kritik och likt de bygdesvenska pressrösterna såg 
de det som ”osvenskt” att finlandssvenskar i egenskap av minori-
tet kunde understöda fascismen och nazismen. Men Arbetarbladet 
gjorde det klart att den stora skiljelinjen i den finlandssvenska 
antifascismen framgick i klassgränserna som kom till uttryck i 
den svenskspråkiga över- och arbetarklassens skilda erfarenheter 
och syn på samhället. 

I vilken utsträckning novemberpogromen i Tyskland påver-
kade gemene svenskspråkig i Finland är svårare att uttala sig om. 
Den finlandssvenska pressen och dess olika politiska opinionsbil-
dare (som inte sällan utgjordes av enskilda redaktörer och deras 
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världssyn) kan inte ge svar på den frågan. I den här artikeln har jag 
i stället fäst uppmärksamhet på novemberpogromen som politisk 
bild i relation till finlandssvensk minoritetsmedvetenhet. Endast 
de klart antinazistiska/-fascistiska opinionsbildarna på finlands-
svenskt håll jämförde judarnas utsatthet i Nazityskland med den 
finlandssvenska minoriteten och dess upplevt hotade ställning i 
Finland. Man kände till fascismens/nazismens etnonationalism 
och dess strävan att skapa etniskt homogena nationer. Men det 
som också framhävdes var att finlandssvenskarna inte var ”Fin-
lands judar” (endast en del finskspråkiga nazistiska opinionsbildare 
brukade göra en sådan jämförelse). Den finlandssvenska minorite-
tens historia var väsentligt olik och dess position annorlunda än de 
centraleuropeiska judarnas. Däremot kunde man, såsom Vasabladet 
framförde, anse att finlandssvenskarna som minoritet kunde gå 
samma öde till mötes som den judiska minoriteten i ett land som 
styrdes av etnonationalistiska fascister.

Men förtryck och våld mot minoriteter (inte bara judar) i 
fascistiska stater kunde bidra till att finlandssvenska antifascis-
ter enades kring den västerländska demokratins betydelse för 
finlandssvenskhetens framtid. Det spelade en stor roll särskilt på 
borgerligt håll där demokratin på intet sätt var en given politisk 
utgångspunkt. Införandet av allmän rösträtt och parlamentarisk 
demokrati i Finland 1906 upplevdes i själva verket som ett hot 
mot den svenskspråkiga minoritetens ställning då svensksprå-
kiga tillhört den privilegierade styrande eliten i landet sedan den 
svenska tiden. Ett stående argument för svenskhetens bevarande 
i Finland då och senare har varit att finlandssvenskheten utgör en 
naturlig länk till det nordiska och västerländska för Finland. Det 
här har kommit till uttryck och motiverats på olika sätt vid olika 
tidsperioder. Det är talande att rasbiologin vann starkare gehör 
på finlandssvenskt högerhåll än på finskt, då den finlandssvenska 
befolkningen räknades tillhöra den nordiska och germanska högre 
stående rasen än de ”mongoliska” finnarna (Hietala 2005; Mattila 
2016). I vilket fall som helst har finlandssvenskhetens koppling till 
västerländsk civilisation (jämfört med finnarnas påstådda orienta-
lism) också använts av demokratins försvarare och denna diskurs 
förekom även i de finlandssvenska antifascisternas argumentation 
då de försvarade svenskheten i Finland. De drog likhetstecken 
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mellan fascism och kommunism som auktoritära ideologier som 
endast tilltalade kulturellt outvecklade folkelement och som vann 
mark endast i samhällen på en lägre kulturell och social utveck-
lingsnivå (Kaihovirta & Wickström 2017; Kaihovirta 2017).

Det verkar ändå som att det självupplevda etniska våldet31 som 
ägde rum i Finland under 1930-talet var en tillräcklig väckarklocka 
för finlandssvenskar att stöda demokratin. Ett annat torde ha varit 
att de skandinaviska grannländerna hade socialdemokratiska re-
geringar under 1930-talet och att det nordiska, som var en central 
del i den finlandssvenska identiteten, alltmera förknippades med 
bilden av den demokratiska mellanvägen mellan två totalitära 
system, kommunism och fascism (Kurunmäki 2016). Novem-
berpogromen och den tyska judefrågan blev ytterligare en möjlig 
framtidshorisont för den minoritetsmedvetna finlandssvenska 
antifascisten, vad som i värsta fall väntade finlandssvenskarna, 
om den äktfinska högern fick möjlighet att förverkliga sin etniskt 
homogena finska nationalstat enligt central- och sydeuropeiska 
förebilder. 

Artikeln har tillkommit inom det av Svenska litteratursällskapet i Finland 
finansierade projektet ”Den finlandssvenska antifascismen”.

3 Särskilt de av äktfinnarna iscensatta gatukravallerna i Helsingfors på svenska dagen 
1933 och 1934 är ett känt exempel på etniskt färgat politiskt våld i Finland under själv-
ständighetstiden.
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