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Förord 

Mitt första tack för den hjälp jag fått med denna avhandling går till mina 
handledare, professor Göran Rystad och professor Sven Lundkvist. Jag har själv 
valt ämnet och är självklart ansvarig för avhandlingens slutliga innehåll. Men 
arbetet har väsentligt underlättats av det intresse mina handledare visat och den 
konkreta hjälp de gett i olika faser av avhandlingsarbetet. Deras erfarenhet och 
kunnande har varit till ovärderlig hjälp. 

Jag vill också tacka forskarassistent Jan Sundin för att han lagt ned mycket 
mer arbete än jag egentligen kunde begära på att läsa avhandlingens olika av
snitt i deras mest ursprungliga form. Han har kommit med många konkreta 
förslag till förbättringar. Mitt tack på den sista punkten inbegriper också del
tagarna i högre seminariet i historia för att de med gott humör orkat igenom 
många och långa och tråkiga avhandlingsavsnitt. 

Fil kand Lars Simmons har hjälpt mig med den statistiska bearbetningen och 
fil mag Elly Johansson med översättningen till engelska. Jag tackar dem båda. 

En rad privatpersoner har beredvilligt ställt upp för intervjuer och hjälpt mig 
med materialanskaffning och personkontakter. Jag tänker särskilt på folkskol
lärare Elna Nordin, direktör Alfons Nordlander, faktor Valdemar Petersson, 
chefredaktör Stellan Rosén och framlidne redaktör Elon Dufvenberg. 

Mitt varmaste tack går till mina tre barn: Marika, Erik och Åsa. 
Avhandlingen tillägnas Robert. 

Umeå i mars 1977 
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I Bakgrund 

1:1 Ämnesval, frågeställningar och källor 
Den pressforskning som finns i Sverige har i stor utsträckning sysslat med 

enskilda tidningar, exempelvis Ivar Andersson, "Svenska Dagbladets historia del I 
1884—1940",1 Leif Kihlberg, "Dagens Nyheter och demokratins genombrott 
I—II 1888—1921",2 och Jarl Torbacke, "Journalistik på osäkra villkor. Den libe
rala Afton-Tidningen och dess föregångare".3 De två första skildrar tidningar 
med god ekonomi. Deras arkiv har bevarats. Författarna har alltså kunnat kart
lägga interna förhållanden och presentera de personer som format tidningen. 
Torbacke däremot har behandlat en tidning med stora ekonomiska bekymmer 
och vars arkiv till en del försvunnit.4 

Men det har också utkommit en del arbeten som behandlat andra problem 
och arbetat med kvantitativa metoder. Så har exempelvis Westerståhl-Jansson i 
"Politisk press" 5 undersökt om det finns något samband mellan ett partis styrka 
i ett område och upplagestorleken för den press som stöder partiet inom området. 
Lars Furhoff har i "Upplagespiralen" 6 lagt fram en undersökning om dags
pressens ekonomiska villkor för att förklara den tidningsdöd som förekommit i 
Sverige under efterkrigstiden. 

En del verk har framför allt behandlat pressen som kommunikationsmedel. 
Torbjörn Vallinder har i "Press och politik" 7 tagit upp en rad problem om sam
bandet mellan press och politik, exempelvis om Sverige har en partipress, om 
socialdemokratiska tidningar är mer partipolitiska än övriga, hur självständiga 
chefredaktörerna är gentemot ägare och parti, hur ledarskribenterna arbetar, 
om pressen har något politiskt inflytande etc. Vid statsvetenskapliga institutionen 
vid Göteborgs universitet finns ett massmediaprojekt, som främst sysslat med 
socialdemokratisk press. Men i "Partipress, Socialdemokratisk press och press-
politik 1910—1920" 8 har Stig Hadenius, Jan-Olof Seveborg och Lennart Weibull 
höjt generaliseringsnivån och skapat metoder för analys av all partipress. Vid 
Umeå och Stockholms universitet arbetar en kommunalforskningsgrupp. Inom 
detta projekt har utkommit bl a en licentiatavhandling av Bengt-O we Birgersson 
med titeln "Det kommunala kommunikationssystemet. En undersökning av den 
kommunala informationen vis massmedia under icke-valtid".9 

1] Den utkom 1960. 
2] Den utkom 1960. 
3] Den utkom 1966. 
4] Torbacke; Journalistik på osäkra villkor s If. 
5] Göteborgs universitets årsskrift 1958, del II vol LVIV. 
6] Den utkom 1967. 

Den utkom 1966. 
8] Den utkom 1970. 
9] Kommunalforskningsgruppen. Avhandlingsserien nr 11. Den utkom 1969. 
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Det återstår emellertid ännu mycket arbete, innan vi tillfredsställande kan 
teckna den svenska pressens utveckling. Det gäller framför allt i fråga om lokal
pressens utveckling och funktioner. Svensk press expanderade starkt under 1900-
talets första decennier. Antalet tidningar ökade, och pressens politiska samman
ställning genomgick en stor förändring. Majoriteten av tidningarna tillhörde de 
moderata och liberala lägren, men deras antal minskade. I stället tillkom efter
hand tidningar som representerade socialdemokraterna, bondeförbundet och 
kommunisterna. Huvuddelen av de nytillkomna tidningarna var lokaltidningar. De 
var mycket små och täckte geograf tiskt ett tämligen begränsat område.10 Oklar
heten är ännu stor om dessa tidningars utseende, innehåll och betydelse. Hur såg 
dessa små tidningar, med begränsad spridning och troligen begränsade resurser, 
ut? Vad skrev de om? Var det om lokala frågor? Spred de främst en politisk 
uppfattning? Låg tyngdpunkten på nyheter eller var de huvudsakligen annons
organ eller kanske fackföreningsorgan? Hur pass självständiga var de? Byggde 
det politiska budskap de eventuellt förde ut till sina läsare på en klar och med
veten ideologi? Var det kanske bundet till ett visst politiskt parti? Hur agerade 
i så fall tidningarna om ideologin och partiets uppfattning inte sammanföll? 
Var deras upplaga och spridning så pass stor att de med någon framgång kunde 
föra ut sitt budskap? Spelade chefredaktörernas politiska ställning någon roll? 

En del av dessa frågeställningar behandlas bl a i den tidigare nämnda under
sökningen av Hadenius-Seveborg-Weibull. De har främst undersökt socialdemo
kratiska tidningar och framför allt behandlat problemet om förhållandet press— 
politiskt parti. En lång rad landsortstidningar är ännu relativt okända. 

Jag har valt att konkretisera frågeställningarna med en undersökning om 
Umeå-pressen 1917—1922 och med en metod som bygger på en kombination av 
kvalitativ och kvantitativ analys. Umeå hade vid den tiden tre självständiga tid
ningar med olika politisk färg: Umebladet som var moderat, Västerbottens Folk
blad som var vänstersocialistisk och Västerbottens-Kuriren som var frisinnad. 
Två av tidningarna hade chefredaktörer som också var framstående rikspolitiker. 
Elof Lindberg, Västerbottens Folkblad, hörde till de tongivande inom den grupp 
av vänstersocialister som 1921 uteslöts ur vänstersocialistiska partiet (efter 1921 
Sveriges kommunistiska parti) och sedan fortsatte sin verksamhet under det 
gamla partinamnet. Gustav Rosén, Västerbottens-Kuriren, var en av de ledande 
inom det s k norrlandsfrisinnet, en radikal falang inom det frisinnade partiet. 

All gränsdragning blir till stor del konstlad. Jag har valt att börja 1917 av två 
skäl. För det första startades Västerbottens Folkblad det året. För det andra var 
tiden vid första världskrigets slut en brytningstid både på riksplanet och lokalt. 
I krigets spår följde social och politisk oro. Första världskrigets samhällskris 
drabbade dock inte Umeå särskilt hårt.11 De politiska förändringarna var mer 
påtagliga. Gränsen framåt i tiden, 1922, beror främst på att min kvalitativa 
analys bygger på tidningarnas behandling av utrikespolitik, försvar, rösträtt och 
nykterhet.12 1922 är en naturlig gräns först och främst i nykterhetsfrågan och 

10] Tollin, Svenska dagstidningar 190Ö—1965. 
11] Olofsson, Umeå stads historia, kap Första världskrigets samhällskris. 
12 ] Se kap IV Tidningarnas ideologiska och politiska ståndpunkt. 
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Ålandsfrågan. Dessförinnan var också rösträttsstriden avgjord och försvarsfrå
gans lösning på kort sikt i princip klar. 

Någon större undersökning av Umeå-pressen i äldre tider existerar inte. 
Insprängda kapitel om press finns bl a i Sven Olofsson, "Umeå stads historia 
1888—1972", i Elon Dufvenberg, "Den politiska arbetarrörelsen i Västerbotten 
1909—1944" och i Stellan Rosén, "Folkpartiet i Västerbotten 1910—1960". I 
tidigare nämnda "Partipress. Socialdemokratisk press och presspolitik 1910— 
1920" ingår en proseminarieuppsats av Agneta Hermansson och Gunnel Johans
son med titeln "Västerbottens Folkblad 1917—18". Stellan Rosén skrev till Väs-
terbottens-Kurirens 75-årsjubileum 1975 en krönika, "Västerbottens-Kuriren 1900 
—1975". I övrigt finns en del material av typ jubileumsnummer i egna tidningar, 
jubileumsartiklar i Journalisten och Pressens tidning, broschyrer utgivna av tid
ningarna etc. Ur dessa småskrifter kan man framför allt få fram historik och 
personliga minnesbilder från gångna tider men också något om exempelvis tid
ningarnas program och till vilka läsare de vände sig. I det tidigare nämnda kom
munalforskningsprojektet vid Umeå och Stockholms universitet har en del pro-
seminarieuppsatser behandlat Umeå-pressen, men de berör i huvudsak 1960-talet. 

Huvudkälla i min undersökning är de tre tidningarna, själva tidningstexten. 
I övrigt är källmaterialet magert. Det finns inte något fullständigt arkiv bevarat 
for någon av tidningarna, inte ens för de ännu existerande Västerbottens Folkblad 
och Västerbottens-Kuriren. Enligt uppgift i Agneta Hermanssons och Gunnel 
Johanssons proseminarieuppsats om Västerbottens Folkblad fanns en del årsbe
rättelser och protokoll för Tryckeriföreningen Folket (Västerbottens Folkblads 
utgivare) kvar så sent som 1968. Jag har trots många förfrågningar på skilda håll 
inte lyckats spåra något sådant material. En del finns dock i kopia i Hermanssons 
och Johanssons uppsats. En del av Gustav Roséns kvarlämnade material berör 
Västerbottens-Kuriren. Umebladet uppgick 1951 i Nordsvenska Dagbladet i Skel
lefteå. De förfrågningar jag gjort på skilda håll pekar tyvärr entydigt på att inget 
arkivmaterial finns kvar.13 

Vissa uppgifter om berörda tidningar finns i andra arkiv. I Västerbottens 
socialdemokratiska partidistrikts arkiv och i arbetarekommunernas och fackför
eningarnas arkiv finns en del uppgifter om Västerbottens Folkblad, framför allt 
dess tillkomst och ekonomi. I högerns och folkpartiets arkiv i Västerbotten finns 
spridda uppgifter om tidningarna. I de politiska partiernas arkiv på central nivå 
finns nästan ingenting om de tre tidningarna under perioden 1917—1922. Års
berättelser för Umebladet och Västerbottens-Kuriren finns. 

Det är omöjligt att få fram exakta upplagesiffror för tidningarna. De anger 
själva en del siffror, men det är mest okontrollerbara bruttosiffror. Sven Tollin 
har i "Svensk Dagspress 1900—1967" en del uppgifter för de aktuella åren. 
Tollins uppgifter är bruttosiffror. De överensstämmer med dem som Västerbot
tens-Kuriren lämnar. Den har dock fler uppgifter. Svensk annons- och prenume
rationstaxa ger kontrollerade postupplagesiffror för 1921. 

13) Förfrågningar har gjorts på Pressmuseum, Riksarkivet, Kungliga biblioteket, Lands
arkivet i Härnösand, Västerbottens Tryckeri AB, tidningen Norra Västerbotten samt 
en rad privatpersoner. 
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En granskning av lokalpress bör rimligen ta hänsyn till den omgivning pressen 
verkar i. Det måste, för att ta ett exempel, vara svårt att driva en socialistisk 
tidning med ekonomisk framgång i en utpräglat konservativ region. En presenta
tion av Västerbottens län är därför motiverad. 

1:2 Västerbottens län — befolkning och politisk struktur 

Västerbottens län hade under åren 1917—1922 en befolkning på cirka 180.000 
personer, eller drygt tre procent av hela rikets folkmängd. Länets två städer, 
Umeå och Skellefteå, hade cirka 7.000 resp 3.000 invånare.14 I övriga stadslika 
eller tättbebyggda orter bodde cirka 28.000 personer.15 

Födelsetalet i Västerbotten låg långt över genomsnittet i landet och överträf
fades endast i Norrbotten.16 Länet hade lägre medelålder än genomsnittet och 
färre åldringar.17 Den övervägande delen av befolkningen, nära 95 °fo, bodde på 
landsbygden, tätorterna inräknade.18 Den dominerande näringsgrenen var jord
bruk med binäringar. Andelen sysselsatta i jordbruk var högre än i något annat 
län.19 De flesta var självägande småbrukare och deras familjer.20 Antalet industri
arbetare i länet var endast drygt 5.000.21 Antalet industriarbetare per 1.000 invå
nare var i Västerbotten endast omkring hälften av motsvarande antal i hela 
riket.22 De allra flesta arbetade i sågverksindustri och pappersmasseindustri.23 

Huvudnäringen i Umeå var sedan gammalt handeln. Umeå var också centrum 
för länets förvaltning. Den var dessutom skolstad och regementsstad. En del hant
verk fanns. Industrin var obetydlig. Det fanns visserligen 20—25 arbetsställen, 
men antalet industriarbetare var endast omkring 300. De flesta var sysselsatta 
i mekaniska verkstäder, snickeri- och möbelfabriker, pappersmassefabriker och 
boktryckerier.24 

Den politiska utvecklingen i Västerbotten var inte densamma som på andra 
håll i landet. Förändringarna kom senare i Västerbotten. Högern behöll där sin 
makt, när det liberala partiet redan var en maktfaktor i övriga landet. Liberalis
men slog igenom i Västerbotten först när den redan var på tillbakagång på andra 
håll. Socialdemokraterna fick först under 1920-talet sin förste riksdagsman.25 

14] SOS, Befolkningsrörelsen 1917, 1918—1920, 1921—1923. 
15] SOS, Folkräkningen 1920, tab A. 
16] SOS, Befolkningsrörelsen, Översikt för åren 1921—1930, tab P. 
173 SOS, Befolkningsrörelsen, Översikt för åren 1911—1920, tab 7, 1921—1930, tab 7. 
18] SOS, Befolkningsrörelsen 1917, 1918—1920, 1921—1923. 
19] Statistisk årsbok 1925, tab 23. 
20] SOS, Historisk statistik för Sverige II, tab D 1, 7. 
21] SOS, Industri 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, tab 3. 
22] SOS, Industri 1918 tab Q, 1919 tab Q, 1920 tab R, 1921 tab T, 1922 tab T. 
23] SOS, Industri 1918, 1919, 1920, 1921, 1922 tab 3. 
24] SOS, Industri 1918, 1919, 1920, 1921, 1922 tab 3, Olofsson a a kap Statens "livs

frågor" järnväg, farled och regementen, kap Umebornas försörjningskällor och kap 
Skolstaden. 

25 ) Dufvenberg, Den politiska arbetarrörelsen i Västerbotten 1909—1944, s 5. 

12 



Orsakerna till eftersläpningen kan vara flera, men de stora avstånden och bristen 
på kommunikationer är nog en av de tyngst vägande. 

Rösträttsreformen 1909 medförde i Västerbotten en kraftig förskjutning från 
högern till liberalerna.26 Marken var då redan förberedd bl a genom propaganda 
i Västerbottens-Kuriren.27 De frisinnade hade börjat organisera sig. En frisinnad 
förening bildades i Umeå 1903. Det var troligen den första i Västerbotten.28 

Detta år bildades också Västerbottens södra valkretsförbund med Gustav Rosén 
som ordförande.29 Det blev landets största.30 I norra delen av länet förbättrades 
organisationen markant 1911. Avdelningar bildades i de flesta kommuner, och 
norra valkretsförbundet bildades.31 

Vid andrakammarvalen 1911 vann de frisinnade en total seger i Västerbottens 
södra valkrets och erövrade alla fyra mandaten. På den frisinnade listan stod 
både frisinnade (7.676 röster) och socialdemokrater (310 röster).32 Vid första-
kammarvalet samma år fick de moderata och frisinnade två mandat var, och 
Gustav Rosén invaldes på en av platserna.33 

Moderata partiet gick kraftigt framåt i Västerbottens södra valkrets på våren 
1914 (216,4 % jämfört med 1911), men röstetalet var ändå inte ens tredjedelen 
av liberalernas.34 

Vid landstingsmannavalen 1916 erövrade liberalerna två nya mandat, och 
Rosén invaldes i landstinget.35 Högern gick bakåt. Det verkliga raset kom efter 
rösträttsreformen. Vid landstingsmannavalen 1919 förlorade högern sju mandat; 
fyra till liberalerna och tre till Jordbrukarnas riksförbund.36 Vid nyvalen till 
första kammaren 1919 fick liberalerna i Västerbottens län tre mandat och högern 
ett.37 Sedan följde en omsvängning. Liberalerna förlorade i Västerbottens län ett 
mandat både vid andrakammarvalet 1920 (till högern) och vid andrakammarvalet 
1921 (till västersocialisterna).38 Den verkligt stora förlusten gjorde de vid lands-
tingsmannavalet 1922, då de tappade mer än hälften av rösterna och sju mandat. 
Av dessa gick fyra till högern och tre till vänstersocialisterna.39 

26] SOS, Allmänna val, Riksdagsmannavalen 1909—1911, Rosén, Folkpartiet i Väster
botten 19101—1960 s 155. 

27] Ex VK 3/4 1908. 
28] Rosen a a s 23. 
29] Rosén aas 30. Grunden hade lagts två år tidigare, då en länskommitté bildats, 

också den med Rosén som ordförande. (Rosén aas 28f]. 
30] Rosén a a s 32. 
31] Rosén aas 40. Rosén uppger att det enligt vissa muntliga uppgifter tycks ha funnits 

valkretsmöten tidigare, men de representerade inte alla kommuner. (Rosén aas 34). 
32 ] SOS, Allmänna val, Riksdagsmannavalen 1909—1911, Rosén aas 40. 
33) SOS, Allmänna val, Riksdagsmannavalen 1909—1911, Rosén a a s 41. 
343 SOS, Allmänna val, Riksdagsmannavalen våren 1914. Moderaterna fick 1911 742 

röster och våren 1914 2.348 röster. Liberalerna fick 1911 7.676 röster och våren 
1914 8.022 röster. 

35} SOS, Allmänna val, Landstingsmannavalen 1916, Rosén aas 53f. 
36) SOS, Allmänna val, Kommunala valen 1919, Rosén a a s 60. 
37) SOS, Allmänna val, Riksdagsmannavalen 1918—1920, Rosén a a s 60. 
38) SOS, Allmänna val, Riksdagsmannavalen 1915—1917, 1918—1920, 1921, Rosén a a 

s 63. Förlusten kom 1920 i norra valkretsen. 
39) SOS, Allmänna val, Kommunala valen 1919, 1922—1923, Rosén aas 65. Väster

bottens län fick fyra nya mandat 1922. 
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Liberala partiet gick alltså bakåt i Västerbotten likaväl som i övriga landet. 
Men med några få undantag har den liberala andelen av väljarkåren ända fram 
till 1958 varit betydligt högre i Västerbotten än på andra håll i landet.40 Det 
är inte möjligt att exakt fastställa orsakerna till att Västerbotten var så präglat 
av liberalismen, men det finns en rad faktorer att peka på. Det är troligt att den 
tidigare nämnda befolkningsstrukturen och näringsstrukturen spelat en stor roll. 
Västerbotten var vidare ett låg- och frikyrkligt fäste. Det var också en traditio
nellt nykterhetsvänlig region. Det sista har säkerligen bidragit till den politiska 
radikaliseringen, men det kan däremot inte ha spelat någon roll i valet mellan 
liberalism och socialism.41 

Även pressens opinionsbildande roll måste beaktas. Västerbottens-Kuriren 
startades år 1900 med målsättningen att vara en radikal tidning. Den linjen skärp
tes, när Gustav Rosén blev chefredaktör 1903.42 Det är dock vanskligt att avgöra 
vad som är orsak och verkan. Blev, tillspetsat sagt, Västerbotten ett starkt liberalt 
fäste därför att Rosén/Västerbottens-Kuriren drev en radikal opinion eller drev 
Rosén/Västerbottens-Kuriren en radikal opinion därför att det fanns grogrund 
för en sådan? En jämförelse mellan norra och södra länsdelen ger härvidlag en 
viss vägledning. Västerbotten var tom 1920 delat i två andrakammarvalkretsar, 
den norra och den södra. Valkretsindelningen sammanföll mycket nära med de 
två tidningsområdena i länet, Umeå och Skellefteå.43 Detta pekar på att Väster
bottens-Kuriren hade avgörande betydelse för liberalismens spridning. Å andra 
sidan finns det faktorer som pekar på att det inte räcker med enbart propaganda. 
Liberalismen hade svagare ställning i Umeå stad än på landsbygden. Högern var 
största partiet i stadsfullmäktige till 1934.44 Det måste bero på att staden i socialt 
avseende avvek från länet i övrigt. Norrlandsfrisinnet lyckades inte besegra den 
traditionella konservatismen i staden trots Västerbottens-Kurirens ständiga an
grepp på militarism och ämbetsmannavälde och på orättvisorna mot de små i 
samhället.45 

Radikalismen i norrlandsfrisinnet och Roséns "arbetarvänlighet" bidrog till 
socialdemokratins sena genombrott i Västerbotten.46 Men det fanns flera orsaker. 
Västerbotten var, som tidigare sagts, inte nämnvärt industrialiserat. Avstånden 
var stora och kommunikationerna var bristfälliga.47 Arbetarna saknade, enligt 
bl a Elof Lindberg, politisk medvetenhet.48 

40) Lundström, En liberal region s 185ff. 
41) Lundström aas 208f. 
42) Se vidare kap II Umeå-pressen — historik. 
433 Lundström aas 199ff. Lundström anser att den första hypotesen är riktig; Väster

bottens-Kuriren skapade en liberal vind (s 203]. 
44] SOS, Allmänna val, Kommunala valen 1930—1931, 1934—1935, Olofsson aas 389, 

398. 
45} Lundström aas 200f, Olofsson aas 387, 393. 
46] VF 15/3 1918, VF 4/10 1918, Dufvenberg a a s 5. 
473 Dufvenberg a a s 5. 
48] VF 15/3 1918, Olofsson aas 392. Norrlandsfrisinnet och arbetarnas brist på politisk 

medvetenhet är enligt en dåtida aktiv socialdemokrat speciellt utmärkande för lapp
marken. Arbetarna är, framhåller han, till stor del bondsöner som inte fullt fått 
erfara industrins värsta nackdelar. Folket har också tagit så stort intryck av det 
Rosén gjort för denna landsdel att man förbiser hans ståndpunkt gentemot kapita
lismen. (VbPD, Korrespondens 1909—1921. Brev 1 3/8 1920 från Olov Öberg, Gun-
narn, till partidistriktets ordförande). 
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Den första socialdemokratiska partiorganisationen i länet tillkom 1904, då 
Umeå arbetarekommun bildades.49 1908 betraktades som ett framgångsrikt år. 
Arbetarekommunerna i länet hade då sammanlagt 62 medlemmar. Detta år på
börjades också arbetet på en distriktsorganisation. Året därpå valdes den första 
distriktsstyrelsen.50 

Storstrejken 1909 satte sina spår i arbetet även i Västerbotten, både på det 
fackliga och politiska området.51 Men pessimismen var dock inte total. År 1910 
fanns sju arbetarekommuner med sammanlagt 169 medlemmar.52 

Den förste socialdemokratiska landstingsmannen invaldes 1910. Han förlorade 
dock sin plats två år senare.53 Socialdemokraterna ställde också upp i 1911 års 
riksdagsmannaval; dock bara i länets södra valkrets. I den norra valkretsen fanns 
ingen arbetarekommun. Socialisterna fick där, som förut, rösta med liberalerna.54 

Socialdemokraterna fick i länet endast 310 röster mot moderaternas och libera
lernas 12.154.55 Trots den ringa framgången var 1911 något av en vändpunkt; 
man hade dock deltagit i valet med egen lista.56 

Socialdemokratin gick framåt i länet under krigsåret 1914. Vid andrakammar-
valet på hösten 1914 fick socialdemokraterna i hela länet cirka 3.800 röster.57 

Medlemsantalet växte till över 400. En hel del nya arbetarekommuner hade växt 
fram, särskilt i inlandet. Av de 21 kommuner som fanns låg 16 på landsbygden. 
Endast fem kommuner låg vid kusten.58 Den fackliga verksamheten som i stort 
sett upphört efter storstrejken kom däremot inte igång förrän vid krigsslutet och 
efter kriget.59 Västerbotten var alltjämt, vid sidan av Gotland, socialdemokratins 
svagaste område. Medlemsantalet sjönk under kriget. År 1917 fanns endast sex 
arbetarekommuner med sammanlagt 260 medlemmar.60 Partisprängningen 1917 
försvagade ytterligare socialdemokratins ställning. Det socialdemokratiska väns
terpartiets partidistrikt bildades vid en konferens i Dorotea 1917.61 Vänstersocia
listerna var framgångsrika i Västerbotten. En bidragande orsak härtill var säker
ligen det socialdemokratiska partiets ovilja att skicka agitatorer till Västerbotten. 

49) Den fick dock ombildas 1905. Dufvenberg a a s 8. 
50) Dufvenberg a a s 12f. 
51) Dufvenberg a a s 22. 
52) Dufvenberg aas 16. 
53) SOS, Allmänna val, Landstingsmannavalen 1912, Dufvenberg a a s 5. Socialdemo

kraten invaldes för Umeå tingslag. 
54) SOS, Allmänna val, Riksdagsmannavalen 1909—1911, Dufvenberg a a s 26. 
55) SOS, Allmänna val, Riksdagsmannavalen 1909—1911. Socialdemokraternas 310 rös

ter avser södra valkretsen. 
56} Dufvenberg a a s 28. 
57) SOS, Allmänna val, Riksdagsmannavalen hösten 1914. I södra valkretsen 1.913 röster 

och i norra 1.852 röster. 
58 ) Dufvenberg aas 36f. I VbPD, Historiker, uppges antalet arbetarekommuner vara 20 

år 1914. 
59) Olofsson aas 369. 
60) Dufvenberg aas 38ff, VbPD, Historiker. 
61) Dufvenberg aas 53f. I korrespondenser mellan socialdemokratiska politiker i Väs

terbotten återkommer flera gånger den synpunkten att socialdemokraterna måste 
agitera och organisera sig i olika delar av lappmarken, innan vänstersocialisterna 
hann få fotfäste. [VbPD, Korrespondens 1909—1921, ex 13/8 1920, 5/10 1920) 
Öberg, Gunnarn, meddelar också att i Vilhelmina finns mest syndikalister på grund 
av inlandsbanans byggande. (5/10 1920). 
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De behövdes, enligt partiet, bättre där utsikterna till mandat var större.62 Väns
tersocialisterna däremot skickade flera av sina ledande män, bl a Ivar Venner-
ström, till länet. Till vänstersocialismens frammarsch bidrog också Västerbottens 
Folkblad, som startades 1917.63 Vänstersocialisterna hade andelsmajoriteten i tid
ningen, och socialdemokraterna drog sig ur.64 När Elof Lindberg blev chefredak
tör 1918 skärptes kampen mot både de frisinnade och socialdemokraterna.65 

Ett livligt organisationsarbete påbörjades 1918 och fortsatte 1919. Flera arbe
tarekommuner gick över till vänstersocialisterna. En rad ungdomsklubbar bilda
des. Distriktet rapporterade 1919 att det hade 31 arbetarekommuner och 2.500 
medlemmar. Dessa siffror är dock, enligt Dufvenberg, troligen i överkant.66 

Vänstersocialismen blev kortvarig. Orsakerna var flera. Västerbottens Folk
blad hade synnerligen dålig ekonomi, och ledande vänstersocialister fick därför 
offra alltför mycket tid på att hålla tidningen vid liv. Det ansträngde också de 
vänstersocialistiska föreningarnas ekonomi. Vidare märktes snart den splittring 
inom vänstersocialismen som 1921 ledde till partiets sprängning. Dessutom märk
tes tidigt önskemål om en sammanslagning av vänstersocialister och socialdemo
krater. Medlemsantalet sjönk både i partiet och i ungdomsrörelsen.67 

De båda socialistiska riktningarna samarbetade ibland rent tekniskt vid valen, 
exempelvis vid andrakammarvalet 1921. Det ledde till att länet fick sin förste 
socialistiske riksdagsman, Elof Lindberg.68 Den verkligt avgörande händelsen 
var dock 1922 års beslut om sammanslagning av de bägge riktningarna. Den verk
ställdes 1923.69 

62 ) Olofsson aas 392. Dufvenberg säger att sprängningen inte betydde särskilt mycket 
för Västerbotten rent organisatoriskt. Medlemssiffran var vid 1917 års slut ungefär 
densamma som tidigare. (Dufvenberg aas 48). Mot detta kan invändas att spräng
ningen dock kan ha reducerat medlemsökningen. Vad hjälpen från moderpartiet 
beträffar tillbakavisar Gustav Möller att partistyrelsen varit slö i fråga om den 
agitatoriska verksamheten i Västerbotten. Han vill ha reda på hur många föredrag 
Vennerström, Ström och andra vänstersocialistiska talare hållit för att kunna be
döma om socialdemokraternas agitation varit mindre omfattande än "Stormkloc
kornas". Möller påpekar också att socialdemokraternas agitatorer inte kan göra som 
Vennerström, "ge katten" i sina sysslor och bara ligga ute på agitation. Möller kla
gar också på att partidistrikten bara är nöjda med fyra—fem talare, bl a Br anting, 
och de kan inte räcka till för hela Sverige. (VbPD, Korrespondens 1909—1921. 
Brev till J E Nilsson, Vännäs, från socialdemokratiska partistyrelsens verkställande 
utskott, Gustav Möller, 17/7 1917). 

63) Dufvenberg aas 54, Olofsson aas 392f. 
64 ) VF, jubileumsnummer 14/9 1927. 
65) Olofsson aas 394, Intervju med V Petersson. 
66 ) Dufvenberg aas 54f. 
67) Dufvenberg aas 55ff. 
68) SOS, Allmänna val, Riksdagsmannavalen 1921. 
69) Dufvenberg a a s 52f. 
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II Umeå-pressen — historik 

Svensk press ändrade karaktär under 1830- och 1840-talen och blev mer poli
tiskt medveten. Under samma period fick övre och mellersta Norrland en egen 
press. Lokala tidningar startades i en rad norrländska städer.1 

Umeå fick sin allra första tidning 1 maj 1841. Den hette Wester- och Norr
bottens Läns Tidning och utkom en gång i veckan från det första tryckeriet i 
staden. Den lades ned redan efter några månader och avlöstes i december 1841 
av Wester- och Norrbottens Läns Nya Tidning, Den lades ned redan i slutet av 
1842. Tidningen började dock utkomma igen 1844 under namnet Tidning för 
Wester- och Norrbottens Län. Tryckeriet övertogs av boktryckare E G Lindroth, 
och därmed börjar egentligen Umeås tidningshistoria. Lindroth fick utgivnings
tillstånd för en fortsättning av Länstidningen. Hans nya tidning utkom första 
gången 1847 och hette då Umeå-Bladet. Namnet ändrades 1866 till Umebladet. 
Tidningen utkom en gång i veckan.2 Enligt anmälan vid starten skulle den främst 
ägna sig åt ärenden som rörde Västerbottens län men också införa viktigare in
rikes och utrikes händelser. Den skulle "bemöda sig om, att städse tala sanningens 
språk, utan all partisk färgläggning, äfvensom utan bitterhet".3 

Lindroth redigerade Umebladet ända till 1880, då han överlämnade företaget 
till sin son, boktryckare Edvard Lindroth. Umebladet blev under dennes tid, i 
december 1896, halvveckotidning. Umebladet var då inte längre stadens enda 
tidning. Högern hade 1869 fått ett språkrör i tidningen Westerbotten.4) Den var 
i likhet med Umebladet moderat reformvänlig i 1890-talets stora rikspolitiska 
frågor.5 De mer radikala i Umeå ansåg att de bägge tidningarna var alltför för
siktiga i sin samhällssyn, och de startade 1896 en oppositionstidning i liberal 
anda, Umeå Nya Tidning.6 Den existerade dock endast tre år som självständig 
tidning. En omfattande fusion genomfördes nämligen 1899 av ekonomiska skäl. 
Tryckeriet övergick till ett nytt bolag som bildats för fusionen, A-B Umeå Trycke
rier, och Westerbotten och Umeå Nya Tidning slogs samman med Umebladet. 
De fortsatte dock att utkomma under eget namn. Westerbotten hade egen redak
tion, men Umeå Nya Tidning blev halvveckobilaga till Umebladet.7 Fusionen 
innebar ingen större ändring av tidningarnas politiska kurs. Umebladet var fort
farande moderat reformvänlig.8 Westerbotten blev däremot mera högeroriente-

Nordsvenska pressföreningen s 41f. 
2] Nordsvenska pressföreningen s 73f. 
3] Ubi 25/9 1847. 
4] Nordsvenska pressföreningen s 73f. 
5 ) Olofsson, Umeå stads historia s 237. 
6) ibid. Ordinarie utgivningen började 1897. (Nordsvenska pressföreningen s 75). 
7) Nordsvenska pressföreningen s 74. 
8) Den stödde så sent som 1908 en frisinnad vid andrakammarvalen,. (Olofsson a a 

s 237) 
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rad. Den utgavs i likhet med Umebladet tre dagar i veckan. Men medan Ume-
bladet ökade sin upplaga stagnerade Westerbotten. Den lades därför ned 1912. 
Umeå Nya Tidning var även efter fusionen vänsterorienterad. Den var frisinnad 
och nykterhetsvänlig. Den blev populär, och dess upplaga steg till samma som 
Umebladets. Den hade exempelvis 1913 en postupplaga på drygt 3000 ex. Den 
lades ner 1928. Den hade då under några år utgivits endast en gång i veckan.9 

Edvard Lindroth var chef för Umebladet ända fram till 1913. Majoritetsför
hållandena inom tryckeribolaget hade då förändrats, och det medförde också en 
ändring i tidningens politiska hållning. Umebladet blev organ för det moderata 
partiet.10 Den blev först av tidningarna daglig, den 1 december 1914.11 

Efter Lindroths avgång bytte Umebladet chefredaktör tämligen ofta. Den 
hade under perioden 1917—1922 tre redaktörer: Gösta Thalén 1915—1919, Birger 
Forsberg 1919—1922 och Arvid Bjerking 1922—1927.12 Umebladet höll fast vid 
sitt politiska program under hela perioden. Den företrädde, sade den själv, en 
nationellt framstegsvänlig ståndpunkt.13 Den framhöll inför 1920 års andra-
kammarval och kommunalval att den var det enda dagliga organet i Västerbotten 
för en samhällsbevarande samlingstanke.14 Den sade 1922 att den i kampen 
mellan idéer och intressen fortfarande ville ta ställning för dem "... som håller 
den riksvårdande tanken högst och som vill länka utvecklingen in i lugna och 
trygga banor . . 15 

Umebladet visade också på andra sätt sin samhörighet med högern. Den publi
cerade moderaternas program och uppmanade läsarna att gå med i den moderata 
organisationen i Umeå.16 Den skickade med Moderat valtidning som bilaga.17 

Den uppmanade sina prenumeranter att skaffa nya prenumeranter på Umebladet 
för att ge ekonomiskt och moraliskt stöd åt de strävanden tidningen ville tjäna. 
En tidning är nämligen, sade Umebladet, en "idéernas såningsman", och den 
som vill verka för framgång för sina åsikter bör därför hjälpa till att sprida den 
press som för dessa idéers talan.18 Umebladets chefredaktörer var också med
lemmar, och i regel styrelseledamöter, i moderata valkretsförbundet i södra 
Västerbotten.19 

Det är således klart att Umebladet ville sprida en bestämd politisk uppfatt
ning. Men detta var inte dess enda, kanske inte ens dess främsta uppgift. Den 
sade själv att den i främsta rummet var ett ortsorgan som skulle skildra vad 
som tilldrog sig i länet och verka för länets förkovran. Den ville också ägna ett 
betydande utrymme åt en omväxlande nöjesläsning. Den ville ge bidrag till byg
dens kulturhistoria för att stärka "den sunda lokalpatriotism, som utgör den 

9) Olofsson aas 237. 
1°) Nordsvenska pressföreningen s 75. Ex Ubi 14/12 1922. 
11) Ubi 1/12 1914. 
12) Nordsvenska pressföreningen s 75f. 
13) Ex Ubi 9/1 1919, Ubi 29/12 1919. 
14) Ubi 29/12 1919. 
15) Ubi 25/9 1922. 
16) Ex Ubi 3/3 1919, Ubi 28/8 1922. 
17) Ex Ubi 7/9 1920. 
18) Ubi 9/1 1919. 
19) Moderata samlingspartiet i Västerbotten, prot 1914—1927. 
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bästa grunden för en livskraftig fosterlandskärlek". Den ville också vara en 
snabb nyhetsförmedlare.20 En viss förskjutning i programförklaringarna skedde, 
när B jerking blev chefredaktör. Han sade visserligen att han skulle försöka upp
rätthålla tidningens anseende som ett vaket och vederhäftigt nyhetsorgan för 
staden och länet och bjuda läsarna en omväxlande och underhållande läsning, 
men han tillade att tyngdpunkten inom dagspressen bör ligga på det politiska 
och kulturella området.21 

Aktiebolaget Umeå Tryckeriers ekonomi försämrades kraftigt 1920. Aktie
kapitalet låg som under de närmast föregående åren på cirka 70.000 kronor. Men 
nettovinsten sjönk. Den var 1917 cirka 7.500 kronor, 1918 cirka 12.000 kronor, 
1919 cirka 4.000 kronor men 1920 endast cirka 500 kronor.22 Det finns inga upp
gifter i årsberättelserna före 1920 om hur stor del av aktiebolagets inkomster 
som kom från tidningsrörelsen, men 1920 uppges inkomsten av tidningen till 
drygt 6.000 kronor. Bolagets dåliga vinst berodde främst på låga annonspriser 
och låga priser på accidenstryck. En överenskommelse hade dock träffats om 
höjda annonspriser från 1 juli.23 Det ekonomiska resultatet blev ännu sämre 
1921. Bolaget gjorde då en förlust på drygt 37.000 kronor, därav cirka 21.500 på 
assidensavdelningen. Tidningsrörelsen gick med en viss vinst, cirka 3.000 kronor. 
Styrelsen förklarade att den stora förlusten berodde dels på depressionen, dels på 
kraftigt prisfall på pappersmateriel för accidenstryckeriet, vilket hade nödvändig
gjort nedskrivning av lagervärdet. Dessutom hade tillgången på civiltrycksarbeten 
minskat på grund av många småtryckerier. Styrelsen föreslog att bolaget skulle 
träda i likvidation och ett nytt bolag bildas.24 

Det nya bolaget, Aktiebolaget Umebladets Tryckeri, bildades 1922. De flesta 
aktietecknarna tecknade sig för en eller två aktier. De stora aktietecknarna (upp 
till 35 aktier) var från Umeå, med undantag för häradshövding Rogberg, Ånäset. 
Det gamla bolagets stämma hade krävt att det nya bolaget skulle fortstta utgi
vandet av bolagets tidningar i huvudsakligen samma anda som tidigare.25 Resul
tatet av det första verksamhetsåret blev inte så lysande; en nettovinst på 66 kr. 
Av styrelseberättelsen framgår att civiltryckeriet nu gått med vinst, medan tid
ningarna gått med förlust, cirka 10.000 kronor. Annonsinkomsten var ovanligt 
liten under senare delen av 1922, medan omkostnaderna för tidningarna däremot 
var stora. Styrelsen väntade dock förbättring på bägge punkterna.26 

Den vinst Aktiebolaget Umeå Tryckerier gjorde under åren 1917—1919 an
vändes till största delen till aktieutdelning. Resten fonderades. Den lilla vinst 
bolaget gjorde 1920 fonderades.27 

Det framgår inte av årsberättelserna hur stor del av inkomsterna som kom 
från annonser i tidningarna. Det framgår dock indirekt att annonserna måste 
ha spelat en avsevärd roll. Det påpekas i styrelseberättelsen för 1917 att en bety-

2<>) Ubi 27/12 1920. 
2i] Ubi 25/9 1922. 
223 AB Umeå Tryckerier, styrelsens förvaltningsberättelser 1917—1920. 
23) AB Umeå Tryckerier, styrelsens förvaltningsberättelse 1920. 
24) AB Umeå Tryckerier, styrelsens förvaltningsberättelse 1921. 
25) AB Umebladets Tryckeri, inregistrering hos Patent- o registreringsverket 22/11 1922. 
26) AB Umebladets Tryckeri, styrelsens förvaltningsberättelse 1922. 
27) AB Umeå Tryckerier, styrelsens förvaltningsberättelser 1917—1920L 
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dande ökning skett av antalet annonser trots höjda priser. 1920 års dåliga ekono
miska resultat förklarades, som tidigare nämnts, bero på de låga annonspriserna. 
1921 sägs annonsinkomsterna ha minskat med 25.000 kronor jämfört med 1920. 
Förlusten på tidningsrörelsen 1922 berodde bl a på minskade annonsintäkter.28 

Umebladets upplaga sjönk under perioden 1917—1922. Det är svårt att få 
fram tillförlitliga siffror men en jämförelse mellan uppgifter på skilda håll pekar 
entydigt på upplageminskning. Tollin uppger att Umebladets totalupplaga 1917 
var 7.000 ex och 1920 6.000 ex.29 Enligt Svensk annons- och prenumerationstaxa 
2:a uppl 1922 var Ubl:s postupplaga i slutet av 1921 2.578 ex och totalupplagan 
6.500 ex. Västerbottens-Kuriren uppger att Umebladets postupplaga 4/1 1917 var 
2.376 ex, 27/1 1917 3.267 ex, 31/1 1918 3.158 ex, 31/1 1919 2.969 ex, 31/1 1920 
2.946 ex, 31/1 1921 2.440 ex, 31/1 1922 2.351 ex.30 

Det finns inga uppgifter om att Umebladet fick direkt ekonomiskt stöd av 
partiet, varken centralt eller regionalt.31 Den fick dock indirekt ekonomisk hjälp 
genom att Västerbottens södra valkretsförbund annonserade i Umebladet och 
prenumererade på ett antal tidningsnummer att skickas ut gratis till personer 
som man räknade med att kunna påverka politiskt.32 Umebladet gynnade i sin 
tur moderata valkretsförbundet genom att införa annonser och utföra tryckeri
arbeten till kraftigt rabatterade priser.33 Det finns inga konkreta belägg för att 
tidningen fick stöd av enskilda personer, men det är troligt att sådant stöd 
förekom.34 

28) AB Umeå Tryckerier, styrelsens förvaltningsberätteelser 1917—1921, AB Umebla
dets Tryckeri, styrelsens förvaltningsberättelse 1922. 

29) Tollin, Svenska dagstidningar 1900—1965. 
30) VK 5/1 1917, VK 30/1 1917, VK 1/2 1918, VK 1/2 1919, VK 3/2 1920, VK 7/2 

1921, VK 7/2 1922. Det kan nämnas att Ubi i sin egen annons i Annonstaxan 1924 
inte åberopade sin upplaga för att värva annonsörer utan i stället framhöll att 
annonsörer som ville nå den köpstarka publiken i Umeå och länets södra delar 
borde anlita Ubi. VK däremot framhöll att den var Norrlands största tidning och 
att dess postupplaga var omkring 5.000 ex större än samtliga andra Umeåtidningars 
tillsammans. (Annonstaxan 1924. Utg av Svenska Tidningsutgivareföreningen och 
annonsbyråernas ekonomiska förening s 195, 202). 

31) Allmänna valmansförbundet gav exempelvis ekonomiskt stöd till södra Västerbot
tens moderata valkretsförbund. (Ex Allmänna valmansförbundets verkställande ut
skott, prot 26/1 1918, Allmänna valmansförbundets arbetsutskott, prot 22/11 1921). 
Det förekom tydligen också lån till tidningar, exempelvis Haparandabladet. (All
männa valmansförbundets arbetsutskott, prot 30/12 1921, 4/3 1922. 

32) Ex Moderata samlingspartiet i Västerbotten, prot 2/4 1917, 2/2 1919, 5/4 1920, 
17/8 1920. Vid det sistnämnda tillfället beslöts gratisprenumeration till 500 perso
ner med ett tiotal nummer. 

33) Moderata samlingspartiet i Västerbotten, prot. Ex 31/1 1919 meddelas att styrelsen 
för Umebladet beviljat förbundet 50 % rabatt på annonser oavsett hur många 
gånger de varit införda samt 10 % förhöjning å självkostnadspriset för trycksaker. 

34) Enligt muntlig uppgift av Umebladets sista verkställande direktör A Nordlander kan 
sådant stöd ha förekommit, men det gavs då troligen i form av stödprenumeration 
och stödköp. Västerbottens-Kuriren antyder också, 21/1 1919, att sådant stöd före
kom. Den 10 januari visade Ubi, säger VK, en minskning med 140 ex jämfört med 
samma tid i fjol. Nu har den ökat med 832 ex sedan 18/1 1918. "Det nu plötsligt 
påkomna uppsvinget med ett tusental exemplar sedan prenumerationen omkr. den 
10 redan stadgat sig — enligt Umebladets eget erkännande — förefaller ganska 
mystiskt. Kanske hrr G W Andersson i Robertsfors, disponent Ernberg i Rundvik 
m. fl. av tidningens trognaste anhängare ha någon aning om vad denna klump-
prenumeration kostar. Men de tiga sannolikt med vad de veta." 
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Umebladet fick i stor utsträckning sina nyheter från telegrambyråer. AB 
Umeå Tryckerier och AB Umebladets Tryckeri ägde aktier i AB Pressens 
Nyhetsbyrå resp Tidningarnas telegrambyrå.35 Umebladet använde dock även 
andra nyhetsbyråer, Svenska telegrambyrån, Nordiska presscentralen, Presstele-
grambolaget, Hejnes telegrambyrå.36 Den uppgav att den hade egna korrespon
denter utomlands, exempelvis Berlin, Paris, Köln.37 Det kan dock knappast röra 
sig om egna, fasta medarbetare. Umebladet hade vidare egna korrespondenter i 
Stockholm, både för riksdagsnyheter och annat material.38 Den fick också bidrag 
från kände personer, exempelvis av Verner Söderberg och Emil Svensén.39 Det 
är troligt att detta material antingen distribuerades centralt från partiet eller 
klipptes ur andra tidningar.40 Umebladet hade en egen militär medarbetare.41 

Det lokala materialet fick Umebladet från egna lokala korrespondenter och med
delare. Den hade lokalredaktioner på en del orter, bl a Lycksele, Vilhelmina och 
Skellefteå.42 Klipp ur andra tidningar, med angivande av källa, verkar förekom
ma dagligen. Det förekom också att tidningarna stal material av varandra.43 

Det tryckeri- och tidningsmonopol som således fanns i Umeå genom AB Umeå 
Tryckerier bröts redan vid sekelskiftet genom att en ny tidning, en oppositions
tidning, startades. Upphovsmannen var en typograf vid tidningen Westerbotten, 
Svante Brandt. Startkapitalet måste insamlas bland personer som var politiskt 
intresserade och missnöjda med den stora tidningsfusionen 1899. Brandt hade 
dock svårt att få ihop det nödvändiga kapitalet i Umeå. Han hade större fram
gång ute i länet, framför allt i Åsele. Ett provnummer utgavs 17 maj 1900, och 

35] AB Umeå Tryckerier, styrelsens förvaltningsberättelse 1919, AB Umebladets Tryc
keri, styrelsens förvaltningsberättelse 1922. 

363 Ex Ubi 2/1 1919, Ubi 17/12 1919, Ubi 7/1 1920, Ubi 12/6 1922. 
37] Ex Ubi 20/1 1917, Ubi 13/1 1919, Ubi 12/6 1922. 
38] Ex Ubi 29/12 1919, Ubi 26/1 1920, Ubi 13/1 1921. 
39] Ex Ubi 2/1 1919, Ubi 10/12 1920. Söderberg hörde till Harald Hjärnes lärjungar. 

Han var 1902—1921 chef för utrikesavdelningen på Stockholms Dagblad och 1921— 
1923 chefredaktör för Aftonbladet. Emil Svensén var historiker och författare. 
Han var bl a medarbetare i Aftonbladet. 

40] Allmänna valmansförbundet gjorde ansträngningar för att förse bl a högertidning
arna med material, t ex Månadsbladet, serien Dagspolitiska spörsmål och övriga 
agitationsskrifter. Det framgår dock inte av protokollen vilka högertidningar som 
utnyttjade detta material. [Ex Allmänna valmansförbundets verkställande utskotts 
berättelse 1916—1917]. Ubi kan också ha prenumererat på byråmaterial, t ex från 
Pressens korrespondens- och annonsbyrå. (Svensk annons- och prenumerationstaxa, 
2:a uppl 1922]. 

41] Ex Ubi 28/12 1917, Ubi 8/2 1918, Ubi 23/2 1918, sign Ss, troligen Fredrik Schrewe-
lius, kapten vid Västerbottens regemente (VK 12/10 1918]. 

42 ] 7x Ubi 2/1 1919, Ubi 30/12 1919. 
43] Umeå typografklubb och red Rosén på VK råkade 1916 i gräl därför att en medlem 

av typografklubben genom falska uppgifter kommit över ett ex av Ubi, innan den 
var ute för försäljning, och överlämnat det till VK. VK:s redaktion använde sig av 
detta och kunde gå i svaromål mot vissa uppgifter i Ubi i samma dags VK. Rosén 
förnekade att han anmodat någon att skaffa Ubi, men han påpekade samtidigt att 
personal från Ubi i många år hämtat tidningar från VK:s expedition före kl 6 fm, 
och att Ubl:s redaktion tagit nyheter ur VK utan att ange källa. [Umeå typograf-
förening, prot 2/12 1916, 5/12 1916]. VK hävdar också att Ubi 5/1 1920 hade inne 
ett "Brev från vildmarken", som ord för ord var klippt ur VK 9/12 1919 och för
setts med signatur, trots att Ubi sagt att den inte är en "klipptidning". (VK 8/1 
1920 — Detta sade Ubi exempelvis 22/12 1919. 
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på hösten samma år började utgivningen på allvar. Den nya tidningen fick nam
net Westerbottens-Kuriren.44 I första numret uppgavs att den var nyhets- och 
annonstidning för Umeå stad och Västerbottens län. Den skulle ägna särskild 
uppmärksamhet åt de frågor som rörde länet. Den skulle dessutom arbeta för 
bl a begränsning av den kommunala rösträtten, sänkning av det politiska röst
rättsstrecket till 500 kronor eller till det kommunala, progressiv beskattning, nyk
terhet, kolonisation av Norrlands odlingsbara jord, försvarets ordnande på ett 
tillfredsställande sätt etc. Den skulle också ge sina läsare en sund och uppfost
rande lektyr i form av lantbruksuppsatser, berättelser, följetonger etc.45 Brandt 
uppgav i prenumerationsanmälan för 1901 tidningens politiska program. Den 
skulle vara frisinnad och nykterhetsvänlig men inte partibunden. Den skulle 
"förfäkta folkets rätt mot förtryck vare sig från höger eller vänster", och den 
skulle värna om allmogens intressen.46 

Redan under sommaren 1901 märktes hårdare tongångar. Tidningen blev mer 
samhällskritisk och antibyråkratisk. Den sade också öppet att en av dess huvud
uppgifter var att väcka befolkningen till politisk medvetenhet.47 Men den saknade 
ännu ett konsekvent politiskt program. Den stödde de frisinnade vid valen, men 
det var kanske ett tvivelaktigt stöd. Tidningen blev nämligen känd för sina våld
samma angrepp på bl a dragonregementet i staden och drabbades därför vid 
några tillfällen av tryckfrihetsåtal.48 Den ansåg sig själv en tid vara Sveriges 
mest åtalade tidning.49 Upplagan ökade visserligen i takt med skandalskriverierna, 
men finansiärerna och annonsörerna övergav tidningen. Den hotades därför av 
ekonomiskt sammanbrott.50 

Gustav Rosén övertog i maj 1903 ledningen av Västerbottens-Kuriren som 
utgivare och chefredaktör, och hans lyckades ge tidningen en annan inriktning 
och därmed föra den framåt.51 Tidningen fick ett politiskt program. Den drev 
en medveten och konsekvent opinion för de frisinnade idéerna och förberedde 
på så sätt de frisinnades framgångar efter rösträttsreformen 1909.52 Tidningen 
som utökade både sitt format och antalet utgivningsdagar (från december 1907 
utkom den fyra gånger i veckan), fick rätt stor spridning.53 Den postabonnerade 
upplagan var på våren 1908 3.600 ex, och Rosén meddelade att Västerbottens-
Kuriren var Norrlands näst största dagstidning.54 Den hade dock svårt att nå 
större spridning i staden bl a på grund av de många angreppen på det etablerade 
samhället. Ekonomin förblev dålig trots upplageökningen.55 Tidningen blev i 

44) Olofsson aas 239, Rosén, Västerbottens-Kuriren 1900—1975 s 6ff. 
45 ) VK 22/9 1900. 
46) VK 21/12 1900. 
4?) VK 1/10 1901. 
48 ) Olofsson aas 240ff. 
49) Nordsvenska pressföreningen s 77, Rosén, Västerbottens-Kuriren 1900—1975 s 21. 
50) Olofsson aas 242, Rosén, Västerbottens-Kuriren 1900—1975 s 14ff. 
51) Nordsvenska pressföreningen s 77, Olofsson a a 242 f. 
52) Olofsson aas 243, Rosén, Västerbottens-Kuriren 1900—1975 s 26. 
53) Nordsvenska pressföreningen s 78. 
54) VK 18/4 1908. 
55) Olofsson aas 289f, Rosén, Västerbottens-Kuriren 1900—1975 s 31. 
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början av 1909 försatt i konkurs. Den angav själv att det berodde på att den 
genom sin frispråkighet fått många ovänner som ville ta död på tidningen.56 

De flesta motståndarna fanns inom högern. De mest konservativa hade tom 1908 
startat en ny tidning, Västerbottens Nyheter, då de fann Umebladet och Wester-
botten alltför liberala för att hejda den samhällsupplösning som Västerbottens-
Kuriren, enligt deras mening, propagerade för. Den nya tidningen hade dock 
för liten läsekrets för att bära sig ekonomiskt, och den lades ner redan 1914.57 

Västerbottens-Kuriren räddades genom att Edvard Lindroth på Umebladet erbjöd 
sig att trycka Västerbottens-Kuriren även efter konkursen. Lindroth motiverade 
sitt beslut med att man inte fick äventyra pressens frihet genom intriger. Väster
bottens-Kuriren fick hjälp framför allt från nykterhetsfolket.58 Ett nytt bolag, 
Västerbottens-Kurirens aktiebolag, bildades, och tidningen kunde utkomma från 
eget tryckeri från slutet av juni 1909. Den utgavs som varannandagstidning till 
1 december 1916, då den blev daglig.59 

Västerbottens-Kuriren hade också en avläggare från december 1914. Den 
hette Västerbottningen och utkom först som veckotidning och sedan, från 1919, 
som halvveckotidning. Den lades ner 1930.60 

Gustav Rosén kvarstod som chefredaktör för Västerbottens-Kuriren till 
1926.61 Tidningen var under hans ledning språkrör för norrlandsfrisinnet.62 Den 
åberopade gärna sitt politiska program, när den exempelvis ville värva prenume
ranter.63 Men den framhöll också att den var nyhets- och annonstidning.64 

Västerbottens-Kuriren fick sina nyheter från nyhetsbyråer.65 Den använde 
bl a Stockholms telegrambyrå, som av Umebladet betecknades som ententens 
redskap.66 Den hade egna korrespondenter i Stockholm 67 och, enligt egen upp
gift, även utomlands.68 De senare var knappast fasta. Västerbottens-Kuriren hade 
också lokalredaktioner på en del orter och lokala korrespondenter.69 Den publi
cerade, i likhet med Umebladet, artiklar av kända politiker och kulturpersoner. 

56] VK 16/3 1909. 
57] Olofsson aas 243f. 
58] Olofsson aas 296f, Rosén, Västerbottens-Kuriren 1900—1975 s 36ff. 
59] Nordsvenska pressföreningen s 78. 
60] Tollin, Svensk dagspress 19001—1967. 
61] Rosén, Västerbottens-Kuriren 1900—1975 s 58. 
623 Ex VK 29/12 1922. 
63) Ex VK 20/12 1921: "NykterhetsvännerI Prenumerera på och verka för spridning av 

Västerbottens-Kuriren, utan krumbukter och förbehåll klart förbudsvänlig". 
Ex VK 24/12 1921. 

65] Västerbottens-Kurirens aktiebolag, styrelsens förvaltningsberättelser 1917—1920. 
Ex VK 24/10 1918, VK 9/7 1919, VK 30/12 1920, VK 21/12 1921. VK var missnöjd 
med Svenska telegrambyrån och anklagade den för att använda bolsjevikmetoder. 
(VK 18/12 1919]. Ubi var också missnöjd med den och sade att den mest hade 
klipp ur Social-Demokraten och Dagens Nyheter. (Ubi 29/4 1918}. 

66] Ubi 4/2 1919. 
67] Ex VK 17/3 1917, VK 22/5 1920, VK 23/6 1920. 
68] Ex VK 20/11 1922 London, VK 22/11 1922 Helsingfors. 
69] Västerbottens-Kurirens aktiebolag, styrelsens förvaltningsberättelser 1918—1920, 

Rosén, Västerbottens-Kuriren 1900—1975 s 35, 53, 96. 
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Valfrid Spångberg förefaller vara flitigast anlitad.70 Detta är åtminstone till en 
del cirkulärmaterial.71 Västerbottens-Kuriren klippte också ur andra tidningar.72 

Västerbottens-Kuriren blev 1903 länets största tidning och 1914 Norrlands 
största. Den positionen behöll den till 1951, då Norrländska Socialdemokraten 
i Boden blev Norrlands största. Västerbottens-Kuriren återtog dock ledningen 
1972.73 

Postupplagan var under perioden 1917—1922 7.000—8.000 ex och totalupp
lagan cirka 11.000 ex.74 

Västerbottens-Kuriren ändrade 1916 sin bolagsordning och ökade sitt aktie
kapital till 25.000 kronor. Gustav Rosén var den i särklass största aktieägaren.75 

Bolaget gick med vinst 1917—1919 med cirka 9.000 kronor, 13.500 kronor resp 
21.000 kronor. Men 1920 blev det bara cirka 200 kronor i vinst, mest på grund 
av att papperspriset höjdes med drygt 100 procent på en gång. Västerbottens-
Kuriren hade så gott som uteslutande helårsprenumeranter, och det fanns därför 
ingen möjlighet att ta ut ersättning genom att höja prenumerationspriset. An-
nonspriserna däremot höjdes med 25 procent. Det ekonomiska läget blev något 
bättre 1921 med en vinst på cirka 6.000 kronor, trots att annonseringen minskade 
med cirka 15 procent på grund av depressionen. Tidningens upplaga minskade 
med cirka sju procent, men prenumerationsinkomsterna ökade ändå tack vare 
prishöjning. Prenumerations- och annonspriserna reducerades fr o m 1922. Men 
omkostnaderna sjönk också, särskilt på papper, och bolaget gjorde en vinst på 

™) Ex VK 19/2 1917, VK 18/12 1917, VK 21/2 1918, VK 13/5 1919, VK 26/4 1922. 
En annan vanlig signatur är V.S-n (= Valfrid Södergren) som skriver ekonomiska 
artiklar. 

71) Det framgår av Frisinnade landsföreningens protokoll att landsföreningen försåg 
den frisinnade pressen med politiskt material, exempelvis småskrifter och artiklar 
och serien Politiska dagsfrågor. En av de anlitade cirkulärskribenterna var just 
Valfrid Spångberg. [Ex Frisinnade landsföreningen, Förteckning över Frisinnade 
landsföreningens småskrifter och politiska dagsfrågor.) En jämförelse med andra 
liberala tidningar visar också att cirkulärmaterial förekom. Så har exempelvis Falu-
Kuriren samma dag som VK, 21/6 1918, en artikel med rubriken "Männen för 
dagen. Marcus Wallenberg" av V Spångberg. Det förekommer också att samma 
artikel i en tidning presenteras som ledare och i en annan som kommenterande 
artikel, ej på ledarplats. (Ex Falu-Kuriren 13/5 1918, ledare — Eskilstuna-Kuriren 
11/5 1918, artikel, Falu-Kuriren 5/4 1918, ledare — VK 8/4 1918, artikel, Falu-
Kuriren 26/4 1918, ledare — VK 27/4 1918, artikel). Ibland gör en tidning ett eget 
litet tillägg. Norra Västerbotten har exempelvis 24/5 1918 en ledare som ord för ord 
sammanfaller med ledaren i Jämtlands tidning samma dag, men med tillägget: 
"Lägg det på minnet i alle, som ute i våra bygder under tunga personliga offer 
föra de ideella intressenas talan". Det förekommer också att tidningarna ville ge 
sken av att en artikel var skriven direkt för en viss tidning. Eskilstuna-Kuriren har 
t ex en serie "Ur en småbondes liv", som den uppger vara skriven för Eskilstuna-
Kuriren av Jonas I Jonsbo ( = Axel Henriksson). Men samma serie återfinns i t ex 
Jämtlands tidning. (Ex Eskilstuna-Kuriren 11/6 1918, Jämtlands tidning 27/6 1918. 
VK kan också ha prenumererat på artiklar utgivna av t ex Pressens korrespondens-
och annonsbyrå. (Svensk annons- och prenumerationstaxa, 2:a uppl 1922). 

72) Sådant klipp verkar förekomma dagligen. Ubi talar om VK som Social-Demokratens 
trogne avtryckare. (Ubi 8/8 1918). 

73) Rosén, Västerbottens-Kuriren 1900—1975 s 128f. 
74) Västerbottens-Kurirens aktiebolag, styrelsens förvaltningsberättelser 1917—1922, 

Svensk annons- och prenumerationstaxa 2:a uppl 1922, uppgifter i VK. VF kom
menterar VK:s upplageökning med att VK på många platser fås på kredit och på 
andra platser till nedsatt pris. (VF 7/1 1919). 

75) Västerbottens-Kurirens aktiebolag, styrelsens förvaltningsberättelse 1916. 
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cirka 8.000 kronor. Den största delen av inkomsterna, 65—70 procent, kom från 
annonserna.76 Vinsterna användes bl a till aktieutdelning och fondering. Under 
åren 1918 och 1919 utdelades 20 procent av vinsten till fast anställd personal. 
Vidare utdelades under åren 1917—1919 bidrag till en rad organisationer i länet, 
framför allt politiska och ideella. De följande åren gick vinsten förutom till aktie
utdelning till en fond för att bygga nya tidningslokaler.77 

Det dröjde till 1917 innan Västerbotten fick den första socialistiska tidningen. 
Tidningsfrågan hade dock diskuterats tidigare, första gången troligen 1908 i Umeå 
arbetarekommun. Man fann det då omöjligt att starta en egen tidning, eftersom 
socialdemokratiska partiets ställning var svag och fackföreningar i stort sett sak
nades. Man hade alltså varken pengar eller läsare. Arbetarekommunen beslöt 
däremot att försöka få till stånd en lokalredaktion i Umeå för Norrskensflamman 
i Luleå. Norrskensflammans styrelse var positiv till förslaget men krävde att 
Umeå arbetarekommun skulle garantera 75 prenumeranter.78 Kommunen kunde 
dock ej anskaffa mer än 20 prenumeranter, och därmed föll frågan.79 Både Umeå 
arbetarekommun och andra partiorganisationer beslöt att verka för Norrskens
flammans spridning.80 Den fick dock aldrig någon större spridning. Det fick 
inte heller andra partitidningar, t ex Nya Samhället och Nya Norrland.81 Umeå 
arbetarekommun fattade beslut om att också verka för Västerbottens-Kurirens 
spridning, där ej partipress gick att sprida.82 

Socialdemokratiska partistyrelsen var kallsinnig till varje framställan om hjälp 
från distriktets sida, exempelvis 1911. De redan existerande partitidningarna hade 
stora ekonomiska bekymmer, och partistyrelsen ansåg det därför omöjligt att 
satsa på en tidning i Västerbotten, där organisationen var svag.83 Men bland 
socialdemokraterna i Västerbotten var man av den uppfattningen att man först 
måste få en tidning och sedan med tidningens hjälp bygga upp en socialdemokra
tisk rörelse.84 

Den direkta orsaken till att arbetet för en tidning sattes igång var att den 
samverkan som ägt rum mellan de frisinnade och socialdemokraterna upphörde 
vid stadsfullmäktigevalet 1916. Socialdemokraterna hade före valet två ledamöter 
i fullmäktige. Bägge var valda på liberalernas listor. Socialdemokraterna ville 

76) Västerbottens-Kurirens aktiebolag; styrelsens förvaltningsberättelser 1917—1922. 
Inkomsterna från annonser var 1917 68,4 %, 1918 68,2 %, 1919 65,9 %, 1920 70 %, 
1921 65,1 <%, 1922 67,6 %. 

77) Västerbottens-Kurirens aktiebolag, styrelsens förvaltningsberättelser 1917—1919. 
Exempel på bidrag 1919: Västerbottens södra Frisinnade valkretsförbund 1.500 kro
nor, Västerbottens norra Frisinnade valkretsförbund 150 kronor, Västerbottens di
strikt av IOGT 200 kronor, Västerbottens läns blåbandsförbund 50 kronor, Väster
bottens läns föreläsningsförbund 100 kronor, skolor av olika slag, bl a lanthushålls-
skolor 550 kronor, arbetsstugorna i lappmarken 200 kronor, odlingspremier av olika 
slag 500 kronor. 

78) Umeå socialdemokratiska förening, prot 2/2 1908, Dufvenberg, Den politiska arbe
tarrörelsen i Västerbotten 19091—1944 s 43f. 

79 } Dufvenberg a a s 44. 
80) Ex Umeå socialdemokratiska förening, prot 4/10 1908, VbPD prot 25/5 1919. 
81 ] Dufvenberg a a s 44. 
82 ] Umeå socialdemokratiska förening, prot 4/10 1908. 
83) Dufvenberg a a s 44. 
S4) ibid. 
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1916 förnya mandatet för den ene av dem genom förnyad samverkan med libera
lerna, men dessa tackade nej.85 Socialdemokraterna fastställde då en egen kandi
datlista. Det väckte kritik från liberalerna och Västerbottens-Kuriren, och denna 
kritik förstärkte i sin tur socialdemokraternas önskan om en egen tidning.86 

Initiativtagaren, skräddarmästare Otto Nygren, hemställde i Umeå arbetare
kommun att styrelsen skulle behandla frågan om upprättande av ett eget tidnings
organ i Västerbotten.87 Så skedde också vid ett speciellt anordnat möte. De del
tagande beslöt, efter en ganska livlig diskussion om ekonomi och tidningens möj
ligheter att överleva i en industrifattig bygd, att bilda en andelsförening med 
uppgift att starta en socialdemokratisk tidning. Föreningen fick namnet Folket. 
Varje andel skulle kosta tio kronor, och man ansåg sig behöva 5.000 kronor i 
startkapital. En del menade dock att detta belopp var för lågt. Företaget skulle, 
enligt Nygren, bära sig med en inkomst på 25.000 kronor om året, och det borde 
inte vara svårt att uppnå. Prenumerationspriset skulle sättas till 2,50 kronor, och 
man kunde räkna med 1.000 prenumeranter, då man hade en valmanskår på 
4.000. Nygren räknade dessutom med annonsinkomster på 25.000 kronor. Han 
räknade med 16.500 kronor per år i tryckerikostnad, 3.000 kronor till redaktörens 
lön, 2.500 kronor till ekonomichefens lön, 500 kronor i lokalhyra samt en del 
övriga kostnader. Företaget beräknades gå med en vinst på 2.000 kronor per år.88 

Andelsföreningen hade på vintern 1917 fått in 3.250 kronor, och man beslöt 
att sätta igång.89 Man anhöll om att få trycka tidningen på Västerbottens Nyhe
ters eller Umebladets tryckeri, men fick avslag.80 Man beslöt då att i stället köpa 
en gammal snällpress för 6.000 kronor 91 och en sättmaskin för 1.600 kronor.92 

Det första numret av den nya tidningen, Västerbottens Folkblad, utkom den 14 
september 1917. Den hade mycket oregelbunden periodicitet de första åren. Den 
utkom under första månaden en gång per vecka, under resten av år 1917 och 
under 1918 med två nummer per vecka, från december 1918 med tre nummer 
per vecka, från oktober 1919 med sex nummer per vecka, från november 1920 
med tre nummer per vecka och från juli 1922 med sex nummer per vecka.93 

Den förste redaktören hette Gottfrid Rosén och kom från Norrskensflam
man. Han efterträddes redan den 1 maj 1918 av Elof Lindberg, som också kom 
från Norrskensflamman.94 

När Västerbottens Folkblad började utkomma var splittringen inom social
demokratiska partiet redan ett faktum. VF stödde den vänstersocialistiska rikt
ningen ända fram till återföreningen 192.2—1923. Den sade i sin anmälan 1917 

85] VF, jubileumsnummer 14/9 1927. 
86] Dufvenberg aas 46, Nordsvenska pressföreningen s 155. 
87] Umeå socialdemokratiska förening, prot 6/12 1916. 
88] Umeå socialdemokratiska förening, prot 13/12 1916 (prot fört vid sammanträde med 

intresserade för bildande av en andelsförening]. 
89] Hermansson-Johansson, Västerbottens Folkblad 1917—18 (Andelsföreningen Folket, 

prot 21/1 1917. 
90 ] Hermansson-Johansson a a. (Andelsföreningen Folket, prot 2/6 1917.] 
91] Hermansson-Johansson a a. (Andelsföreningen Folket, prot 3/6 1917.] 
92 ] Hermansson-Johansson a a . (Andelsföreningen Folket, prot 19/8 1917.] 
93] Tollin, Svensk dagspress 1900—1967, VF, jubileumsnummer 14/9 1927. 
94 ] Nordsvenska pressföreningen s 156. 
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att den ville kämpa i enlighet med det socialdemokratiska partiets allmänna rikt
linjer, men med den skärpta accentuering av sin syn på samhällsfrågorna som 
det socialdemokratiska vänsterpartiet uttryckt i sin programförklaring.95 An
strängningar gjordes att så vitt möjligt hålla tidningen neutral,96 och VF poäng
terade att den skulle ta sikte mer på vad som enar än vad som skiljer de socialis
tiska partierna.97 Det är dock ingen tvekan om att den var vänstersocialistisk. 
Elof Lindbergs inträde som chefredaktör betydde en skärpning i detta avseende.98  

VF framhöll att den var neutral i den bemärkelsen att den främjade sanningen 
och inte publicerade bara egna uppfattningar utan också övriga partimedlem
mars och motståndares.99 

VF sade själv att den var länets enda verkligt radikala tidning.100 Den sade 
uttryckligen att den ville vara en propagandatidning. Den ville vara en talesman 
för de fattiga och betryckta. "Folkbladet vill vad socialismen vill. . . Folk
bladet vill vara ett kamporgan, icke mindre mot orättfärdigheten än mot okun
n i g h e t e n .  D e n  h ö j e r  d e n  f a n a  p å  v i l k e n  s t å r  p r ä n t a t :  b r ö d ,  f r i h e t  o c h  
självansva r".101 

VF ställde sig bakom och publicerade det vänstersocialistiska partiets krav 
på bl a republik, enkammarsystem och avrustning.102 Lindberg försvarade bolsje-
vikerna i Ryssland. Han var visserligen i princip motståndare till våld, men de 
ryska bolsjevikernas våldsmetoder var betingade av motståndarnas agerande och 
nödvändigt om de inte skulle gå under.103 Lindberg trodde inte på revolution i 
Sverige. En revolution kommer inte, menade han, utan att det blir en sådan nöd 
bland folket att det reser sig i ren självbevarelsedrift.104 För Sveriges del borde 
socialismen genomföras på parlamentarisk väg. Lindberg var dock inte främman
de för tanken att använda utomparlamentariska medel, exempelvis strejk.105 

Men ett absolut villkor var att "massorna vilja socialismen".106 Motsättning
arna inom vänstersocialistiska partiet blev på dessa avgörande punkter — när 
och hur socialismen skulle genomföras — så stora att partiet sprängdes 1921. 

95] VF 14/9 1917. 
96] VF, jubileumsnummer 14/9 1927, Nordsvenska pressföreningen s 155. 
9?] VF 14/9 1917. 
98 ] Olofsson aas 394. Denna synpunkt framkom också vid intervjuer med E Dufven

berg, E Nordin och V Petersson. Det framkommer också i några av fackföreningar
nas och arbetarekommunernas protokoll att man ansåg att VF företrädde en annan 
politisk riktning än socialdemokratin. [Ex Träindustriarbetareförbundets lokalavd 84 
i Sandvik, prot 24/1 1922, Holmsunds socialdemokratiska förening, pro-t 9/8 1918.] 
Ubi kommenterar chefredaktörsbytet med att det av allt att döma är den besin-
ningsfullare riktningen inom tidningsdelägarnas grupp som fått ge vika för den mer 
aggresiva. [Ubi 14/5 1918.] 

"] VF 12/2 1918. 
10°] VF 1/12 1918. 
101] VF 14/12 1918. 
102 ] Ex VF 13/5 1919. 
103] VF 8/11 1918, VF 19/6 1919. 
104] VF 19/6 1919. 
105] Ex VF 19/11 1918, VF 19/6 1919. 
106] VF 11/3 1919. 
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Majoriteten anslöt sig till Tredje internationalens krav, de s k 21 punkterna, 
som bl a krävde revolution i alla länder. De bildade ett nytt parti, Sveriges kom
munistiska parti. Minoriteten delade majoritetens uppfattning om målet, socialis
men, men den ville inte för Sveriges del nå målet genom revolution. Minoriteten 
fortsatte sin verksamhet under det gamla partinamnet. Lindberg hörde vid sidan 
av Ivar Vennerström och Nils Andersson till de tongivande inom denna grupp, 
och det var dess linje han drev i VF.107 Det var, enligt YF, endast detta program 
som kunde bana väg för en samling av arbetarrörelsen, i motsats till de kommu
nistiska och socialdemokratiska ytterligheterna.108 

VF drev en radikal linje i en rad frågor, exempelvis nykterhet och religion.109  

VF är ingen religiös tidning, sade den själv. "Att hyckla religiositet överlämna vi 
åt högertidningen".110 Men VF framhöll att den inte heller var antireligiös. Den 
förbjöd antireligiosa artiklar på tidningens officiella avdelning. Den ville däremot 
kämpa mot den "fördummelse" som religionen orsakade ute i bygderna och som 
försvårade eller omöjliggjorde folkupplysning.111 

VF agiterade inte bara politiskt utan också fackligt. Den verkade för att fack
föreningar skulle bildas och att dessa skulle vara politiska.112 Den framhöll själv 
vid flera tillfällen att den betytt mycket för den fackliga rörelsen,113 och det är 
säkert riktigt. Antalet organisationer och organiserade ökade,114 och medlemmar 
i fackliga och politiska organisationer, både meningsfränder och motståndare, 
gav sitt erkännande åt VF:s insatser på det fackliga området.115 Umebladet ut
tryckte det litet annorlunda. Det är på strejker och blockader som Folkbladet 
söker sitt levebröd, sade den.116 

Den socialistiska pressen var således, enligt VF, i första hand ett redskap, 
ett medel att genomföra socialism. Men inte ens vänstersocialistisk press kunde, 
menade VF, ägna sig uteslutande åt den socialistiska skolningen, utan den måste 
också meddela nyheter.117 VF strävade efter att förbättra sin nyhetsförmedling. 
Vid övergången till daglig utgivning 1919 framhöll den just den förbättrade ny
hetsförmedlingen. Den skulle få specialavdelningar för fackföreningsrörelsen, 
nykterhetsrörelsen etc, och den skulle få lokalredaktioner på en del nya platser 
i länet.118 När försöket med daglig utgivning misslyckades, framhöll VF att den 
inte längre kunde betraktas som nyhetstidning.119 

107) VF, jubileumsnummer 6/9 1942. Ex VF 30/10 1920, VF 16/12 1920, VF 18/12 1920. 
108) VF 30/9 1922. 
109) VF 14/9 1917. Se också kap IV:2:5 Nykterhetsfrågan i Västerbottens Folkblad 

1917—1922. 
110) yr 12/11 1919. 
111) ibid. 
112] VF 4/10 1918, VF 20/5 1919. 
iiS] Ex VF 15/4 1919, VF 20/5 1919, VF 20/12 1921. 
114 ) Dufvenberg aas 48. 
115) Ex Träindustriarbetareförbundets lokalavd 127 i Holmsund, prot 19/8 1920, VbPD, 

Korrespondens 1909—1921 (brev 15/11 1920, 1/12 1921). 
iiß) Ubi 18/8 1922. 
m] VF 27/3 1919. 
118) VF 19/12 1919. 
119) VF 30/10 1920. 
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VF fick sina nyheter från de officiella telegrambyråerna.120 Den hade, enligt 
egen uppgift, därutöver tillgång till material från ryska socialistiska republikens 
telegrambyrå Rosta.121 VF hävdade att den i fråga om förbindelserna med utlan
det var den bäst tillgodosedda tidningen i länet.122 VF hade också kontakter i 
Stockholm, bl a med en "rutinerad stockholmsjournalist".123 Den hade lokal
redaktioner på "mer betydande" platser i länet och lokala meddelare.124 En rad 
politiker, exempelvis Ivar Vennerström, Fabian Månsson, Fredrik Ström, Z Hög
lund, C N Carleson, var medarbetare. Det är knappast troligt att VF hade råd 
med artiklar som var specialskrivna för VF, utan det rör sig säkerligen om klipp 
ur andra tidningar eller cirkulärmaterial.125 

Under de första åren förde VF en ständig kamp mot den dåliga ekonomin. 
Det var svårt att sälja andelar, att öka aktiekapitalet, att få upplagan att öka, 
att få annonsörer. Det fanns ideligen apeller om andelsteckningar i tidningen.126 

Cirkulär och listor skickades ut för andelsteckning. Upprop i tidningen manade 
om betalning av tecknade andelar.127 Man begärde också direkta penningbidrag. 
Postanvisningar på en krona bifogades ibland med tidningen.128 Cirkulär skicka
des ut, framför allt till fackföreningar och arbetarekommuner, om lån eller bi
drag, ofta i form av extra uttaxeringar av medlemmarna.129 Tidningens ledande 
män, bl a Otto Nygren och Elof Lindberg, reste ut i byarna på motorcykel för 
att tigga ihop pengar.130 Upprop att skaffa prenumeranter förekom ständigt 
både i tidningen och direkt till organisationerna.131 Det framhölls i tidningen 
att bästa stödet var att skaffa prenumeranter.132 Men VF ville naturligtvis också 
ha annonser. Den hade upprop till affärsmännen,133 och den uppmanade läsarna 
att gynna dess annonsörer och att bojkotta de affärsmän som inte annonserade 
i VF.134 VF begärde och fick kommunala annonser beviljade från Umeå stad 

12°) Ex VF 8/2 1918, VF 28/5 1918, VF 29/11 1918, VF 14/12 1918, VF 12/2 1920, 
VF 7/10 1922. 

1213 VF 29/11 1918. 
122] VF 19/12 1919. 
123] VF 29/11 1918. Det står ibland "Från vår Stöckholmsredaktion". [Ex VF 19/10 

1920.] 
124] VF 29/11 1918, VF 14/12 1918. 
125 ] Klipp ur andra tidningar verkar förekomma dagligen. 
126] Ex VF 9/10 1917, VF 12/10 1917, VF 6/11 1917, VF 28/5 1918, VF 13/9 1918. 
127] Ex VF 9/10 1917, VF 12/10 1917, VF 28/5 1918, Obbola socialdemokratiska för

ening, prot 16/6 1918, Svenska hamnarbetarförbundets avd 80 Holmsund, prot 20/5 
1920. 

128) Ex VF 26/10 1917, VF 18/10 1918. 
129) Ex VF 2/6 1920, VF 16/2 1922, Träindustriarbetareförbundets lokalavd 84 i Sand

vik, prot 15/2 1920, o Umeå typograf förening, prot 11/8 1920, Svenska murareför
bundet, avd 85 Umeå, prot 4/3 1921, Svenska träarbetareförbundet avd 248 Umeå, 
prot 26/1 1922, Obbola socialdemokratiska förening, prot 29/4 1922. Det vanligaste 
förslaget i fråga om extra uttaxering var 10—15 öre per vecka och medlem. 

130} VF, jubileumsnummer 14/9 1927. 
131] Ex VF 9/10 1917, VF 19/12 1919, Träindustriarbetareförbundets lokalavd 84 i 

Sandvik, prot 9/12 1919, Dorotea socialdemokratiska förening, prot 2/11 1917, 
Umeå socialdemokratiska förening, prot 18/12 1917. 

132] Ex VF 19/12 1919. 
1333 Ex VF 12/10 1917, VF 19/10 1917, VF 30/10 1917. 
134) Ex VF 28/9 1917, VF 9/10 1917, VF 5/7 1918. 
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1918 135 och Umeå landskommun 1919.136 Den förde, tydligen på eget bevåg, 
in s k minneslistor för olika organisationer och skickade räkning i efterhand 
(35 kronor per år).137 VF försökte också på andra sätt värva prenumeranter och 
gynnare. Den utkom exempelvis med speciella agitationsnummer och agitations
veckor för VF.138 Tidningen försökte tydligen sporra till tävlan mellan olika 
organisationer. Den publicerade uppgifter om vilka andelsklubbar som bildats,139 

vilka aktieteckningar som gjorts,140 vilka bidrag som lämnats,411 vilka organisa
tioner och föreningar som hade många respektive få prenumeranter etc.142 

VF riktade sina vädjanden om hjälp i första hand till arbetarna och "små
folket".143 "Klingande solidaritet förvänta vi!"144 Den fann dock snart att 
solidariteten inte var tillräckligt stor, och den gav förklaringar till detta. Männi
skorna är konservativa, sade den. Det stora flertalet arbetare och småfolk har 
borgerliga tidningar.145 Tom många vänstersocialister är av konservatism bund
na vid de gamla "liv- och husorganen".146 Arbetarnas konservatism var, enligt 
VF, särskilt utmärkande för Västerbotten. Arbetarna är där, sade VF, fientliga 
till organisation och till sin egen press.147 De har inte uppnått tillräcklig klass
medvetenhet. I Norrbotten får inte antalet förlovnings- och dödsannonser vara 
avgörande.148 Det var dock inte, framhöll VF, enbart arbetarnas fel att arbetar
pressen hade dålig ekonomi. Borgerlig press har, sade den, en lång utvecklings
bana och stöds inte sällan av kapitalistintressen. Arbetarpressen har också svårt 
att få annonser.149 

Det är omöjligt att till fullo fastställa var VF fick stöd. Den fick bevisligen 
ekonomiskt stöd från en del fackföreningar och arbetarekommuner.150 Norrby
skär var tydligen ett pålitligt fäste. Sågverksindustriarbetarnas fackförening där 
var ständigt villig att lämna hjälp.151 Det kan i detta sammanhang nämnas att 

135 ] Olofsson aas 393. 
136) VF 23/12 1919. 
137) Ex Träindustriarbetareförbundets lokalavd 127 i Holmsund, prot 5/2 1920, Svenska 

sågverksarbetareförbundets avd 228 Renholmen, prot 3/2 1920, Holmsunds social
demokratiska förening, prot 21/2 1920. 

138) Ex VF 22/3 1918 — VF skulle då delas ut gratis i 10.000 ex, VF 4/6 1918, VF 
agitationsvecka 8—15 september 1918. 

139) Ex VF 13/9 1918. 
140 ] Ex VF 7/12 1917. 
141) Ex VF 21/12 1917, VF 18/1 1919, VF 29/7 1920, VF 7/12 1920. 
142} Ex VF 5/10 1917, VF 20/12 1919, VF 22/12 1919. 
143) Ex VF 30/10 1917, VF 5/7 1918. 
1443 Ex VF 30/10 1917. 
145) VF 12/12 1919, VF 16/2 1922. 
146) VF 7/12 1920. 
147] VF 7/1 1920. 
148] VF 4/1 1921. 
149J VF 20/1 1920. 
150] Ex Träindustriarbetareförbundets lokalavd 84 i Sandvik, prot 15/2 1920, 3/8 1920, 

1/10 1920, 29/11 1921, Svenska hamnarbetareförbundets avd 80 Holmsund, prot 
20/5 1920, 12/11 1921, 11/12 1921, 4/2 1922, Svenska träarbetareförbundet avd 248 
Umeå, prot 28/7 1921, 26/1 1922, Dorotea socialdemokratiska förening, prot 2/12 
1917-151) Svenska sågverksindustriarbetareförbundet avd 467 Norrbyskär, prot 3/2 1920, 
27/5 1920, 3/8 1920, 2/11 1920, 1/2 1921, 20/1 1922, 6/12 1922. 
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VF också fick ekonomiskt bidrag från Sågverksindustriarbetareförbundet.152 

Robertsfors ansågs under lång tid vara det allra starkaste fästet.153 Det hördes 
dock även negativa röster i organisationerna. En del fackföreningsmedlemmar 
menade att fackföreningarna inte skulle hjälpa en politisk tidning,154 och andra 
fann det olämpligt att stödja YF, därför att den hade en annan politisk färg.155 

Bureå arbetarekommun ansåg att det var olämpligt för en socialdemokratisk 
kommun att teckna andelar i ett vänstersocialistiskt företag. Den fann det där
emot lämpligt att enskilda medlemmar lämnade hjälp.156 Motståndarna försökte 
ibland taktiskt utnyttja VF:s nödläge. Järnvägsmannaförbundets avdelning i 
Vännäs bordlade VF:s begäran om extra uttaxering, fastän förslaget var "död
fött" som ordföranden uttryckte det. Man begärde hos VF en tablå över tid
ningen ekonomiska ställning. Man väntade att VF skulle uppge bättre ekonomi 
än som verkligen var fallet för att ge sken av att den skulle klara sig, om den 
fick hjälp. Avdelningen tänkte sedan "göra litet politik" av VF:s försök.157 

VF fick enligt egen uppgift inga pengar från vänstersocialistiska partiet. Den 
hävdade att de 40—50.000 kronor som influtit till partiets tidningsfond hade 
förbrukats av andra, mer gynnade tidningar. De vänstersocialistiska tidningarnas 
sammanslutning, AB Samköp, hade hjälpt VF med pengar, men bara för en 
eller annan vecka, och dessutom förmedlat VF:s växlar i Stockholmsbanker. 
Men Samköp hade inte riskerat några pengar, utan det hade enskilda personer 
gjort.158 VF tillbakavisade påståenden om att den fått pengar från Ryssland.159 

Av VF:s resonemang framgår således att den fick leva på tillfälliga lån och 
växlar. Det var tydligen inte heller så lätt att få låna i bankerna. VF sade själv 

152 ) Svenska sågverksindustriarbetareförbundet, styrelsens prot 6/4 1919. Sågverksindu
striarbetareförbundet beviljade också ett lån på 2.000 kronor. (Styrelsens prot 9/2 
1919, 19/2 1919]. Förbundet avslog 1921 en begäran från VF om lån på 2.000 kr 
men beslöt samtidigt att lämna distriktets samorganisation ett agitationsbidrag på 
1.000 kronor, som den i sin tur kunde lämna till tidningen. (Styrelsens prot 4/8 
1921.) 

153) VF, jubileumsnummer 14/9 1927. 
154) Träindustriarbetareförbundets lokalavd 127 i Holmsund, prot 19/8 1920, Svenska 

telegraf- och telefonmannaförbundets avd 12 Umeå, prot 6/2 1921. 
155) Träindustriarbetareförbundets lokalavd 84 i Sandvik, prot 24/1 1922, Holmsunds 

socialdemokratiska förening, prot 9/8 1918. 
156) Bureå socialdemokratiska förening, prot 11/5 1918. 
157 ) VbPD, Korrespondens 1922—1926. Brev från J E Nilsson, Vännäs, till partidistrik

tets ordförande 24/1 1922. 
158) VF 2/6 1921. När VF sade detta var vänstersocialistiska partiet nära sprängning, 

och VF är därför kanske ingen pålitlig källa. Jag har dock inte hittat några upp
gifter på andra håll heller om bidrag från partiet. I socialdemokratiska vänster
partiets protokoll finns visserligen en uppgift 1918 om att arbetsutskottet inte fann 
någon anledning att vägra hjälpa tidningen med ett lån, (arbetsutskottets prot 26/7 
1918] men hur stort detta lån var och om det verkligen utbetalades framgår inte 
av protokollen. Av arbetsutskottets protokoll framgår att vänstersocialistiska partiet 
tecknade aktier och andelar i partitidningarna, men VF finns inte med bland de 
uppräknade tidningarna (arbetsutskottets prot 5/12 1918). Partiet avslog 1920 en 
begäran från VF att partiet skulle betala halva kostnaden för en person som skulle 
resa från by till by i länet för att värva prenumeranter. Motiveringen till avslaget 
var att kostnaderna skulle bli större än inkomsterna och inte motsvara förvänt
ningarna (arbetsutskottets prot 19/3 1920). 

159) Ex VF 6/3 1919, VF 16/9 1919. Att motståndarna misstänkte att VF fick "ryska 
pengar" framgår bl a av ett brev från partistyrelsens verkställande utskott, G Möl
ler, till VbPD. (VbPD, Korrespondens 1909'—1921. Brev 16/ 2 1918). 
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att en socialdemokratisk tidning i ett län som Västerbotten inte var älskad av 
bankerna.160 De bidrag VF fick räckte inte till att täcka förlusterna. Enligt ba
lansräkningarna uppgick förlusten under år 1917 till cirka 3.500 kronor, 1918 
till 5.500 kronor och 1919 till närmare 20.000 kronor. Det material som finns 
kvar från 1917—1922 ger tyvärr inte någon preciserad uppgift om inkomster 
och utgifter annat än för 1917. Av detta års balansräkning framgår att annon
sernas andel av den totala inkomsten var oerhört låg, endast cirka 10 procent, 
och prenumerationsinkomsternas andel ännu lägre. Den största inkomsten var 
lånemedel.161 VF startade först på hösten 1917, och det är därför inte riktigt att 
betrakta 1917 som ett normalt verksamhetsår. Det är troligt att annonsinkoms
terna och prenumerationsinkomsterna ökade. 

Det finns tyvärr få säkra upplagesiffror. Enligt Svensk annons- och prenu
merationstaxa, 2:a uppl 1922, var postupplagan 1921 789 ex. Enligt uppgift i 
Västerbottens-Kuriren var postupplagan: 31/1 1918 1.041 ex, 31/1 1919 931 ex, 
31/1 1920 1.211 ex, 31/1 1921 698 ex, 31/1 1922 786 ex. VF själv lämnar endast 
sporadiska uppgifter, t ex 23/11 1917 postupplaga 1.263 ex, tryckta ex 3.000. 
I övrigt ger den inte exakta uppgifter utan talar mest om ökning utan att ange 
totala antalet.162 VF ansåg själv att den hade alldeles för liten upplaga i förhål
lande till industriarbetar- och småbondebefolkningen i länet och i förhållande 
till de organiserade arbetarnas antal och till de socialistiskt röstande i länet. 
Upplagan borde vara minst tre gånger större.163 Tidningen hade ändå, enligt 
egen uppgift, sitt starkaste stöd i industridistrikten. Dess ställning var sämre i 
lappmarken och på landsbygden.164 VF uppger att den hade sitt starkaste stöd 
ur prenumerationssynpunkt i Robertsfors och därnäst i Sandvik, Vännäs, Obbola 
och Kallholmen, utan inbördes rangordning.165 

Det enda som säkert kan fastslås trots all osäkerhet i fråga om upplagestor
lek, inkomsternas specificering, ekonomiskt stöd etc, är att ekonomin var så 
dålig att tidningen vid ett flertal tillfällen var nära nedläggning. 

Den osäkra ekonomin satte spår på många sätt. Det var svårt att betala ut 
löner i tid.166 Det var omöjligt att skaffa modern utrustning. Bristen på resurser 
gjorde att tidningen hade svårt att konkurrera med de övriga ortstidningarna 

160] VF 13/9 1918. Det berättas om att man en dag hade fått telefon och elektricitet 
avstängda och stadsfogden kom för att göra utmätning. Den gången räddades man 
genom lån från Norrskensflamman. (VF, jubileumsnummer 14/9 1927, intervju 
med V Petersson.] 

161] Hermansson-Johansson a a. (Tryckeriföreningen Folket, årsberättelse för 1917, 
Tryckeriföreningen Folket, revisionsberättelse för 1919]. 

162] VK 1/2 1918, VK 1/2 1919, VK 3/2 1920, VK 7/2 1921, VK 7/2 1922. Ex VF 23/11 
1917, VF 18/6 1918, VF 2/1 1920, VF 7/1 1920. 

163] VF 23/6 1922. 
3.64] VF 27/4 1920. Detta stämmer väl med uppgiften att exempelvis Robertsfors och 

Norrbyskär gav ekonomiskt stöd åt VF — se s 30, 31. 
165] VF 20/12 1919. 
166] I Umeå typograf förenings protokoll (11/7 1921] sägs bl a att på VF hade som 

vanligt ingen avlöning utbetalats. I maj 1922 kunde inte tidningen utkomma på en 
hel vecka, då typograferna lagt ned arbetet, därför att de inte fått sin lön. (VF 
9/5 1922 nr 5OV2]. Enl igt muntliga uppgifter var läget ännu sämre för redaktörer
na, då de fick vänta på sin lön tills den tekniska personalen fått sin. (Intervju 
med E Nordin]. 
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i fråga om nyhetsmaterial. Den omöjliggjorde också en daglig utgivning. I slutet 
av 1919 gjordes visserligen ett djärvt experiment att låta VF utkomma dagli
gen,167 men det varade bara ett år. Ett aktiebolag hade bildats vid Tryckeriför
eningen Folkets årsstämma 21/4 1919 och konstituerande bolagsstämma hölls 
samma dag.168 Aktieteckningen utföll relativt väl,169 men det var sämre med 
inbetalningar av de tecknade aktierna.170 En del kapital kom in, men det för
brukades allt eftersom. Bolagsteckningen kom därför aldrig till stånd.171 

VF betonade själv att misslyckandet med daglig utgivning berodde på ekono
miska och inte på tekniska skäl.172 Man måste återgå till varannandagsutgivning 
för att inte gå under helt.173 Tidningen hade dock, enligt egen uppgift, ett civil
tryckeri som gick bra.174 

I början av 1922 hade det ekonomiska läget försämrats ytterligare. VF hade 
vädjat om stöd hos fackföreningarna men utan nämnvärt resultat. VF medde
lade att tidningen öde skulle vara beseglat om stödet uteblev.175 Ett par månader 
senare, i april 1922, höll Tryckeriföreningen Folket årsstämma. Tidningsstyrelsen 
meddelade då att det ekonomiska resultatet 1921 varit avsevärt bättre än de två 
föregående åren. De flesta menade att VF borde fortsätta. En del talare bränn
märkte socialdemokraternas spekulationer om VF:s undergång och därmed föl
jande möjlighet att köpa VF billigt.176 Det är inget tvivel om att uppgifterna 
om socialdemokratiska spekulationer är riktiga. Socialdemokraterna hade försökt 
starta en egen tidning i länet och gjort en försöksteckning av aktier utan att 
lyckas.177 Tryckeriföreningen Folkets styrelse föreslog att VF skulle bjudas ut 
till fackföreningarna och bli en rent facklig tidning. De flesta fackföreningar 
var kallsinniga till förslaget,178 och det blev ingen affär. VF kom ändå att leva 
vidare. Den blev vid sammanslagningen mellan vänstersocialister och socialdemo
krater 1922—1923 organ för den samlade socialdemokratin. 

167) VF 16/9 1919. 
168J VF 22/4 1919. 
169) Ex VF 15/4 1919. 
170) VF 27/9 1919. 
171) Dufvenberg a a s 56. 
172) VF 30/10 1920. 
1733 VF 7/12 1920. 
17*3 ibid. 
175) VF 16/2 1922. 
176] VF 18/4 1922. 
177] VbPD, Korrespondens 1909—1921, 1922—1926, ex 1/11 1920, 27/11 1920, 28/11 

1920, 3/12 1920, 6/1 1921, 24/10 1921, 30/10 1921, 10/5 1922, 14/5 1922. 
I e tt brev från socialdemokratiska partistyrelsen till VbPD sägs det att partidistrik
tet gör klokt i att avvakta. Vänstersocialisterna har ringa framgång med VF, och 
socialdemokraternas ställning kan därigenom snart bli mycket gynnsam. För ett 
vacklande företag är nämligen "friska" pengar ytterst kärkomna, (VbPD, Korres
pondens 1922—1926. Brev 30/9 1922). 

178) VF 18/4 1922, Träindustriarbetareförbundets lokalavd 84 i Sandvik, prot 9/4 1922. 
(VF uppger att årsstämma hölls 17/4 1922. Det skulle innebära att VF handlat på 
egen hand före årsstämman om träindustriarbetareförbundets protokoll är rätt 
daterat. Ingen annan fackförening har dock behandlat uppropet så tidigt. Sandviks
protokollet är därför troligen feldaterat). Umeå typografförening, prot 13/5 1922, 
Träindustriarbetareförbundets lokalavd 127 i Holmsund, prot 11/5 1922, Svenska 
murareförbundet avd 85 Umeå, prot 5/5 1922, Svenska hamnarbetareförbundet 
avd 80 Holmsund, prot 7/5 1922. 
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III Kvantitativ undersökning av inn ehållet i 
Umebladet, Västerbottens Folkblad och 
Västerbottens-Kuriren 1917-1922 

Den kvantitativa undersökningen av tidningarna omfattar två olika uppgifter. 
Den första innebär en granskning av hela innehållet i tidningarna. Avsikten är 
dels att ge en allmän bild av tidningarnas innehåll, dels att belysa tidningarnas 
karaktär, framför allt hur lokalbetonade de var och vilka uppgifter de hade. Den 
andra innebär en granskning av ledarna. Avsikten med denna undersökning är 
delvis att ytterligare belysa frågan om hur lokalbetonade tidningarna var, men 
också att komplettera den kvalitativa granskningen av ledarna. (Se kap IV Tid
ningarnas ideologiska och politiska ståndpunkt.) Jag har läst igenom samtliga 
ledare för att se hur stor del av dem som behandlar frågor jag valt i argumenta
tionsanalysen, dvs utrikespolitik, försvar, rösträtt och nykterhet. 

Som bakgrund lämnas först en skildring av tidningarnas utseende. 

111:1 Tidningarnas utseende, allmän presentation 

Umebladet, Västerbottens Folkblad och Västerbottens-Kuriren var under 
perioden 1917—1922 volymmässigt sett små. Ubi och VK var i regel fyrsidiga 
eller sexsidiga men utökades ibland till åtta sidor. VF hade vanligen fyra sidor. 
Anmärkningsvärt är dock att VF, när den blev daglig i slutet av 1919, också 
utökade sidantalet till åtta. Ubi och VK hade under hela perioden sex spalter, 
medan VF växlade mellan fem, sex, sju och åtta spalter.1 

Tidningarna utkom vid enstaka tillfällen i A- och B-nummer. Det berodde 
vanligast på stor annonstillströmning eller extra förströelseläsning, framför allt 
inför helger.2 Ubl:s och VF:s vanliga upplaga var några gånger utformad som 
specialnummer, t ex bygdenummer eller förbudsnummer.3 

Dispositionen av stoffet var inte likadan i alla tre tidningarna. Ubi hade sedan 
1916 de viktigaste nyheterna på första sidan, som alltså var "paradsida".4 

Annonserna fanns på sidan två men även insprängda på övriga sidor, mest på 

Den hade sju spalter t o m 6/6 1920, fem spalter 7/6 1920—9/6 1920, sju spalter 
10/6 1920—16/6 1920, fem spalter 17/6 1920—11/8 1922 och sex spalter fr o m 
12/8 1922. 

2] Ex Ubi 22/12 1919, Ubi 27/3 1920, VF 22/12 1919, VK 21/12 1917, VK 22/12 1922. 
VF utkom aldrig med B-nummer p g a stor annonstillströmning. VK utkom t ex 
30/8 1917 med Frisinnad valtidning som B-upplaga och 23/6 1922 med en B-upplaga 
med anledning av Umeå stads 300-årsjubileum. 

3] Ex Ubi 31/12 1919, Ubi 24/8 1922, VF 23/11 1917, VF 7/5 1918, (Karl Marx
nummer), VF 7/9 1920, VF 13/11 1920. 

4] Ubi 25/7 1916. 
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sista sidan. Ledarmaterialet hade ingen fast plats men fanns i regel på sidan 
två eller tre. Ledarna började vanligen strax efter första omgången annonser, 
och de kunde börja på en sida och fortsätta på nästa. Kommenterande artiklar 
var ibland placerade före ledarna. Efter ledarna följde i regel notiser och sedan 
nyheter. Utlandsnyheterna fanns dels på sidan ett, dels inuti tidningen och då 
i regel efter orts- och riksnyheter. Det fanns ingen speciell "lätt" sida, men under
hållning och annat lättare material stod mest på sista eller de två sista sidorna. 
Men det var också insprängt på övriga sidor. Det rörde sig då om anekdoter och 
liknande, som man förmodligen stoppade in i luckor i övriga texten. Den under
hållning som stod på sista sidorna var mer av typen romaner och berättelser. 

YF hade i stort sett samma uppläggning som Ubi. Den hade dock oftare 
kommenterande material på sidan ett, förutom nyheter. 

VK hade annonser på första sidan och även insprängt på övriga sidor, mest 
sista sidan. Både Ubi och VK hade ibland annonser även på hela sidan två. Det 
var vanligast på lördagar. VK behöll systemet med första sidan som annonssida 
ända till 1 juli 1955.5 

Annonspriset var i alla tre tidningarna lägre om annonserna stod före eller 
efter text än om de var insprängda i övrig text.6 VK uppgav ett särskilt, och 
högre, pris för utländska annonser, men det var nog mer en kuriosauppgift. Riks
annonser var ganska vanliga. De flesta annonserna kom dock från staden och 
länet. Familjeannonser placerades nästan alltid först i alla tidningarna. 

VK hade bortsett från annonsernas placering ungefär samma uppställning 
som de båda andra. 

En del av materialet sorterades under stående rubriker som Nattens telegram 
(Ubi), Riksdagen (Ubi), Norra Västerbotten (Ubi), Den religiösa verksamheten 
(Ubi), Telegram (VF), Utomlands (VF), Landet runt (VF), Från allmänheten 
(VF), Senaste nytt (VK), Kriget (VK), Från arbetarvärlden (VK), Från grann
länen (VK) etc. Dessa rubriker återkommer inte varje dag och är inte oföränd
rade år från år, men de visar att tidningarna försökte systematisera stoffet, 

En slående skillnad mellan de äldre tidningarna och dagens är den ringa 
mängden idrottsmaterial i de förra. De hade visserligen ibland en rubrik "Idrott" 
eller liknande, men uppgifterna var torftiga. De behandlade tom olympiska 
spelen 1920 mycket summariskt. 

Typografiskt var tidningarna enklare än dagens, Ubi satte till en början tid
ningen med samma stil. Men 1857 började den använda olika stilar.7 Ett nytt 
rubriksystem och en ny uppställning infördes under redaktör Hellroths tid (1913 
—1915).8 Trots förändringarna var dock stilarna mindre varierade och rubriker
na mer måttfulla än nu för tiden. Det syns härvidlag ingen större skillnad mellan 
Ubi och VK. VF däremot var något mer enahanda, framför allt i fråga om 

5) VK 1/7 1955. 
6) Ex Ubi 19/8 1921, VF 18/8 1921, VK 19/8 1921. Dessa datum kostade en annons 16 

öre per mm före och efter text och 20 öre per mm på textsidorna. Ubi begärde 
dessutom 4 öre per mm om man ville ha annonsen på någon särskild plats. 

7) Ubi, jubileumsnummer 25/9 1947. 
8) Pressens Tidning 1/12 1927. 
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rubrikernas utseende. YF uppgav dock i juni 1920 att den skulle övergå till nytt 
format och att den i samband därmed skulle få en mer vårdad typografisk upp
ställning.9 

Det förefaller trots allt som om tidningarna, särskilt Ubi och VK, försökte 
väcka intresset hos läsarna bl a genom rubriksättningen. Rubrikerna varierade 
i höjd och bredd och ibland fanns en eller flera underrubriker. Innehållsmässigt 
var rubrikerna visserligen som regel ganska neutrala, men ibland ville de tyd
ligen väcka uppmärksamhet och nyfikenhet. Exempel: "Hur sköts Åsele sjuk
stuga? Förste provinsialläkaren blottar skandalösa missförhållanden".10 

Rubrikerna uttrycker ibland tydligt tidningens egen uppfattning, exempelvis 
när Ubi skrev: "Redaktör Roséns enda liter utdömd av doktor Bratt",11 eller 
när VK skrev: "Krigsgalningarna gå till aktion".12 VK tog i Finlandsfrågan 
fram sina allra största rubriker. Den hade en dag först en rubrik "Korten på 
bordet" med mycket hög svart stil och över fyra spalter. Sedan följde en under
rubrik, "Högerredaktörernas framställning till regeringen i offäntlighetens ljus", 
med något lägre stil över fyra spalter och två rader. Sedan följde ytterligare en 
underrubrik över nästan fyra spalter och tre rader: "De skulle 'på det djupaste 
beklaga' om regeringen finner ett 'väpnat inskridande i Finland olämpligt. — 
Redaktör Thalén i Umebladet avslöjad som en ömklig politisk äventyrare".13  

VF hade, förmodligen i brist på resurser, mindre variation i rubriksättningen än 
Ubi och VK. Den hade dock ofta underrubriker. VF:s uppfattning i en viss 
fråga kunde också komma till uttryck i rubrikerna. Exempel: " 'De vita' trotsa. 
Men vilja de ej ha vår medling, böra de ej få våra vapen".14 Tidningarnas åsikt 
kan märkas tomi korta nyhetsnotiser. När VK sätter rubriken "Spritfloden 
växer" över en notis om mängden försåld sprit, ligger det nog en värdering i 
botten.15 

VK tillämpade en mycket radikal stavning. Den skrev t ex offäntlig, foster-
länsk, fins. Den återgick till normal stavning omkring 1920.16 

Bilder och illustrationer förekom i alla tre tidningarna men naturligtvis inte 
i den omfattning de har i dag. Ubi betonade själv bildernas betydelse, framför 
allt för att göra krigsskildringarna mer levande och överskådliga.17 Annonserna 
var i alla tre tidningarna ofta illustrerade. De varierade också i storlek. Det är 
tydligt att tidningarna kämpade hårt för att värva annonsörer. VK framhöll 
exempelvis 1918 att den utkom dagligen med en upplaga på 10.500 ex och att 
detta borde beaktas av de annonsörer som önskade en effektiv reklam.18 Den 

9] VF 17/6 1920. 
10] VK 11/6 1920. 
11] Ubi 18/11 1922. 
12] VK 4/2 1918. 
13] VK 8/2 1918. 
143 VF 19/2 1918. 

VK 14/12 1922. 
16) Ex VK 17/3 1917, VK 22/6 1917, VK 8/10 1917, VK 2/2 1918. Först i början av 

1950-talet började den skriva Sverige i stället för Sverge. [Rosén, Västerbottens-
Kuriren 1900—1975 s 105]. 

17] Ubi 30/12 1914. 
i«] VK 1/8 1919. 
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hade ibland uppgifter om att annonsörerna var nöjda med YK som annons
organ.19 Ubi hävdade 1919 att den som annonsorgan hade ständigt ökad anslut
ning från annonsörernas sida, och att det berodde på att den var en av Norrlands 
mest spridda tidningar.20 Tidningarna anordnade tävlingar om vilken firma som 
hade bästa annonserna och bästa julskyltningen. De hade artiklar om julskylt
ningen i staden etc.21 VF uppmanade som tidigare nämnts "småfolket" att handla 
endast hos de affärsmän som annonserade i VF. Sätten att värva annonsörer var 
således många, och det visar att tidningarna var väl medvetna om annonsernas 
ekonomiska betydelse. 

111:2 Totala innehållet i tidningarna 

Innehållet har grupperats enligt följande kodsystem; 

A Kommenterande material 
1 Apell/anmälan, dvs artiklar som presenterar tidningen. Hit har också förts 

artiklar om hjälp till tidningen. Korta insprängda upprop av typen "Gynna 
Folkbladet" har förts till kategori 12 a. 

2 Ledare 
a internationellt material, allmänt (allt utom b—e) 
b internationellt material, första världskriget och NF 
c internationellt material, Finlandsfrågan 
d internationellt material, Ålandsfrågan 
e internationellt material, handelspolitik 
f riksmaterial, allmänt (allt utom g—j) 
g riksmaterial, försvar 
h riksmaterial, rösträtt 
i riksmaterial, nykterhet 
j riksmaterial med internationell anknytning 
k norrlandsfrågor 
1 lokalt material, allmänt (allt utom m—p) 
m lokalt material, försvar 
n lokalt material, rösträtt 
o lokalt material, nykterhet 
p lokalt material med internationell anknytning 
Ledare av allmänt innehåll (ex VF 13/11 1917 "Tänk på livet") har förts till 
internationellt material, allmänt. Denna kategori blir på så sätt något för stor, 
men den typen av ledare är så få att det inte spelar någon roll. 
3 Övrigt kommenterande material (redaktionellt värderande material av annan 

typ än ledare) 
Underrubriker som kategori 2 

i») VK 5/12 1922. 
20] Ubi 3/1 1919. 
21] Ex Ubi 17—24/12 1920, VK 29/11 1919, VK 14/12 1922. 
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4 Politiskt kåseri 
5 Riksdagsbrev 

Underrubriker som kategori 2 
Umebladet har några gånger uppgifter från riksdagen under rubriken "De våra 
i riksdagen". Detta material har också förts till kategori 5. 

B Nyhetsmaterial 
6 Underrubriker som kategori 2 

C Insänt material 
7 Brev från . . . (Skärgården, Lycksele etc). Troligen som regel brev från tid

ningens meddelare. 
8 a Insändare. De står i regel under en särskild rubrik, "Ordet fritt" e dyl. Hit 

har också förts annat material, som uppenbarligen är insänt men inte stål 
under den fasta rubriken för insändare. Det kan ibland vara svårt att se om 
det rör sig om insänt material eller ej. I tveksamma fall har materialet förts 
till annan kategori än C. 
b Tidningens svar på insändare. 

D Informativt material 
9 Information från organisationer, föreningar etc. De har tydlig underskrift eller 

avsändare. Hit hör ej valupprop. 
a det egna partiet, riksmaterial 
b det egna partiet, lokalt material 
c övriga politiska partier, riksmaterial 
d övriga politiska partier, lokalt material 
e fackföreningsrörelsen riksmaterial 
f fackföreningsrörelsen, lokalt material 
g nykterhetsrörelsen, riksmaterial 
h nykterhetsrörelsen, lokalt material 
i övriga organisationer med politisk eller facklig anknytning, riksmaterial 
j övriga organisationer med politisk eller facklig anknytning, lokalt material 
k övriga organisationer utan politisk eller facklig anknytning, riksmaterial 
1 övriga organisationer utan politisk eller facklig anknytning, lokalt material 
10 Nyhetsmaterial och informationsmaterial, ej undertecknat, om organisationer, 

föreningar etc med eller utan kommentar. 
Underrubriker som kategori 9. 
Till kategori 10 har förts listor över fackliga och politiska förtroendemän, som 
VF publicerar. De har inte bedömts vara annonser. 

11 Valupprop och meddelanden om valmöten etc. Vädjan om bidrag, spridning 
av partiets litteratur etc (dock ej annonser). 

a egna partiet 
b övriga politiska partier 
c upprop om spritförbud 
d upprop mot spritförbud 
e upprop från övriga organisationer och föreningar 
f uppgifter om vilka som äger rätt att deltaga i landstingsmannaval etc. De 

innehåller samtidigt uppmaning att arbeta för eller rösta på visst parti. 
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g valprogram, egna partiet 
h valprogram, övriga politiska partier 
i upprop att bilda politisk förening 
j upprop att bilda fackförening 

E Annonser 
12 a Tidningen själv. Här ingår även annonser för tidningens tryckeri 
b Uppgifter om redaktion etc 
c Officiella annonser från kommunala och statliga myndigheter. De går ibland 

under rubriken Kungörelser. Hit har också förts annonser från posten och 
från hushållningssällskapen. 

d Kyrkliga meddelanden (t ex predikoturer) och annonser. Hit har också förts 
annonser från religiösa samfund, såvida de inte har en rent affärsmässig inne
börd (t ex EFS praktiska läroverk), då de förts till kategori 12 j. Annonser om 
lediga platser inom kyrkan har förts till kategori 12 c. 
Organisationsannonser från: 

e det egna partiet (annonser om tidningar har dock förts till 12 j) 
f övriga politiska partier 
g fackföreningsrörelsen 
h nykterhetsrörelsen 
i övriga organisationer och föreningar 
j affärsannonser. Hit har också förts nyårshälsningar o dyl. 
k övriga privata annonser, framför allt familjeannonser. 

F Övrigt material 
13 Underhållning 

Till kategori 13 har förts kåserier i Ubi under rubriken "Dag för dag", även 
om de till någon del kan bedömas som politiska kåserier. 

14 Bilder och teckningar. Hit har ej förts bilder och teckningar som ingår i 
annonser. 

15 Tal, reseskildringar, intervjuer, "goda råd" etc med politisk anknytning 
a med allmänt innehåll 
b internationellt material 
c riksmaterial 
d lokalt material 
16 Tal, reseskildringar, intervjuer, "goda råd" etc, utan politisk anknytning. 

Underrubriker som kategori 15. 

Kategori 15 och 16 är något av en restpost. Hit har dock inte förts allt material 
som inte går att föra under någon annan rubrik, exempelvis små uppgifter av 
typen Dagens namnsdag. Sådant material har inte bokförts alls, men det är av 
så ytterst ringa omfattning att det inte spelar någon roll. Det har varit svårt att 
dra gränsen mellan kategori 15 och 16 å ena sidan och framför allt kategori 6, 
nyheter, å den andra. Exempel: Ett referat av ett föredrag om nykterhetsnämn
dernas uppgift som hölls i Umeå tre dagar tidigare har förts till kategori 15 c, 
medan däremot ett återgivande av ett tal av Edén förts till kategori 6 c, därför 
att referatet börjar med en ingress som dels talar om att ett intressant föredrag 
hölls av Edén i Malmö i går (det bedöms alltså vara en nyhet för VF:s läsare) 
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dels också lämnar en del andra uppgifter, t ex hur många som var närvarande 
vid mötet. 
Ett annat exempel: goda råd om hur man odlar potatis i Västerbotten har förts 
till kategori 16 d, medan en uppgift om en revolutionerande nyhet inom träd
gårdsodlingen i USA förts till kategori 6 a. 

17 Recensioner. 

Med internationellt material, riksmaterial och lokalt material avses en rent 
geografisk avgränsning. Till lokalt material har förts sådant som behandlar 
Västerbotten, inklusive Umeå. Allt annat inhemskt material, utom Norrlands
frågor, har förts till riksmaterial. Med Norrlandsfrågor avses däremot en inne
hållslig definition. Så hör exempelvis material om norrländska kommunikationer 
hit, medan en uppgift om exempelvis lingonskörden i Hälsingland har förts till 
riksmaterial. Det är givetvis svårt att dra en exakt gräns mellan framför allt 
Norrlandsfrågor och lokalt material, men jag har följt den regeln att om mate
rialet avser endast Västerbotten har det förts till lokalt material, även om det i 
och för sig innehållsligt kan hänföras till Norrlandsfrågor. Exempel: Statsanslag 
till järnvägen Umeå—Holmsund har förts till lokalt material, om det inte speciellt 
framgår att tidningen avser ett resonemang om Norrlands problem. 

Material som kan hänföras till både internationellt material och riksmaterial 
har förts till internationellt material. Sådant material som kan hänföras till både 
riksmaterial och lokalt material har förts till riksmaterial. I annat fall skulle en 
del av materialet bokföras två gånger. 

Material om socialism, kapitalism etc har förts till internationellt material, 
om det inte klart framgår att det gäller Sverige. 

Materialet har mätts i spaltcentimeter, dock endast i hela och halva centi
meter. 

Rubriker har räknats, dock ej stående rubriker som Lappmarken, Umeå, 
Ordet fritt etc. Rubriker över flera rader har mätts som en enhet. Notiser har 
mätts ihop, om de hör till samma kategori. Undantag har gjorts några gånger i 
VF, när avstånden varit exceptionellt stora. Ledare har mätts fr o m rubriken. 

Om materialet, exempelvis en bild, har tagit endast cirka hälften av spalt
utrymmet, har reducering skett. 

Om en ledare, artikel etc haft blandat innehåll har innehållet spaltats upp 
och förts till olika kategorier. 

Varje innehållskategori har uträknats i procent av tidningens hela innehåll. 
Tidningens yttermått är där texten börjar och slutar. Marginalerna har således 
ej räknats, ej heller första sidans huvud. Eftersom jag mätt tidningarna i mikro
film och förstoringarna har varierat, har jag fått räkna ut varje innehållskate
goris procentuella andel av varje tidningssida för sig. Nackdelen med denna 
räknemetod är att det inte går att ange de faktiska siffrorna, utan endast den 
procentuella andelen. Fördelen jämfört med att räkna rader är att man slipper 
ta hänsyn till olika typografiska stilar. 

Valet av innehållskategorier har gjorts dels med tanke på att ge en allmän 
bild av hela tidningsinnehållet, dels med hänsyn till de speciella frågeställningarna 
i min egen undersökning om ledarna. Det innebär att kategorierna endast till en 
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del sammanfaller med exempelvis dem Hadenius-Seveborg-Weibull använt i 
"Partipress. Socialdemokratisk press och presspolitik". Den kvantitativa under
sökning jag gjort skall alltså ses som en del av min egen undersökning om Umeå
pressen och inte som en uppföljning av undersökningar om andra tidningar. Det 
utesluter inte att vissa jämförelser kan göras. 

Då jag utfört mätningarna ensam har jag av tidsskäl tvingats till en kraftig 
begränsning av antalet tidningsnummer. Det hade varit önskvärt att kunna mäta 
åtminstone 10 % av alla tidningar, men redan detta var alltför tidsödande. Då 
således ytterligare begränsning måste göras var det, statistiskt sett, bättre att göra 
ett relativt tätt urval över kortare perioder och med jämna mellanrum än att 
göra ett glest urval över hela perioden. Jag har därför valt att mäta 10 % av 
tidningarna under första kvartalet 1918, andra kvartalet 1919, tredje kvartalet 
1920 och fjärde kvartalet 1921. Jag har börjat med det nummer som utkom först 
under kvartalet.22 Valet av perioder är således slumpmässigt, dvs utan hänsyn 
till att någon eller några frågor kan ha dominerat under en viss tid. 

Kontrollmätning av resultatet har skett på så sätt att jag själv mätt allt 
material två gånger. I de fall skillnaderna varit större än 10 % har jag själv 
gjort ytterligare en mätning. Det har då visat sig att den bristande överensstäm
melsen oftast berott på att en eller ett par artiklar i några tidningar varit svåra 
att klassificera. De största svårigheterna har varit att skilja mellan nyhetsmaterial 
och kommenterande material, och mellan nyhetsmaterial och kategori 15 och 16. 
Svårigheterna bör dock inte överdrivas. En mycket stor del av materialet har 
trots allt varit relativt lätt att klassificera. Då jag tyvärr inte haft möjlighet att 
få hela materialet kontrollmätt av utomstående har jag fått nöja mig med att 
bokföra de tveksamma fallen och diskutera dem med utomstående och också i 
några fall fått dem kontrollmätta. Trots detta har skillnaden i enstaka fall varit 
högre än 10 %, dock inte över 15 %. Det är naturligtvis otillfredsställande med 
denna form av kontroll, och jag vill därför poängtera att resultatet bör tolkas 
med försiktighet. Jag anser dock att den kvantitativa undersökningen, trots att 
urvalet är begränsat och kontrollformen inte helt tillfredsställande, har ett visst 
värde, framför allt kombinerat med andra delar av min undersökning. 

Resultatet av mätningarna redovisas dels med medelvärden per år, dels med 
medelvärdet för hela perioden. Medelvärdena per år redovisas dock inte för varje 
år utan endast med minimi- resp maximivärdet. Mätningarna har på en rad del
kategorier gett mycket små siffror, varför resultatet där redovisas med endast 
maximivärdet. (Om maximivärdet är mindre än 5 % redovisas < 5 %). 

Resultatet av mätningarna återges med relativt stor noggrannhet, särskilt i 
fråga om medelvärdet för hela perioden. Det ger naturligtvis en falsk bild av 
säkerhet, speciellt för små kategorier. Det bör därför poängteras att siffrorna 
måste tolkas med omdöme och att de framför allt skall användas för jämförelse. 
Å andra sidan blir inte mätningarna säkrare för att siffrorna avrundas. 

Jag har inte funnit något skäl att redovisa ytterligare statistisk bearbetning 
av materialet. Oregelbunden spridning av vissa innehållskategorier etc kommen
teras endast i den löpande texten. Ett undantag har gjorts för den största del
kategorin, nyheter. (Se not 22). 
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Resultat och kommentarer 
Kategori 1—5 Kommenterande material 
Ubi < 5 °Jo utom 1918 (cirka 8 %) 
VF 8—12 % utom 1918 (cirka 20 %) 
YK < 5 % utom 1918 (cirka 7 %) 

Medelvärde för hela peroden 4,3 % 
12,4 % 
4,3 % 

YF har betydligt mer kommenterande material än Ubi och YK. VF:s höga 
andel är föga överraskande, eftersom den startades främst för att stärka den 
politiska och fackliga verksamheten i Västerbotten. Min undersökning stämmer 
på denna punkt väl överens med Hadenius-Seveborg-Weibulls slutsats att social
demokratiska tidningar har mer kommenterande material än borgerliga.23 Mellan 
Ubi och VK föreligger i stort sett ingen skillnad. 

Alla tre tidningarna har högre andel kommenterande material 1918 än föl
jande år. Det kan helt enkelt bero på att 1918 var ett politiskt sett händelserikt 
år. Vad VF beträffar skall orsaken också sökas i att VF startades först på hösten 
1917. Det är rimligt att tänka sig att strävan att vara en propagandatidning satte 
mest tydliga spår i början. Denna hypotes stämmer väl överens med Hadenius-
Seveborg-Weibulls granskning av socialdemokratisk press.24 

VF är den enda av de tre tidningarna som har apell/anmälan, dvs material 
om sig själv. Det var ett väntat resultat, eftersom VF nyss startats, medan de 
andra två redan var etablerade. Denna typ av material har dock liten andel även 
i VF; mindre än 1 %. 

I fråga om kategorierna ledare, politiskt kåseri och riksdagsbrev vill jag inte 
dra några egentliga slutsatser. Dessa typer av material förekommer långt ifrån 
varje dag, och risken för slumpmässiga fel är då stor. En del anmärkningar vill 

223 Följande tidningar har mätts: 
1918 Ubi och VK: 2/1, 14/1, 25/1, 6/2, 18/2, 1/3, 13/3, 26/3. 

VF: 4/1, 1/2, 1/3. 
1919 Ubi och VK: 1/4, 12/4, 26/4, 8/5, 20/5, 2/6, 14/6, 28/6. 

VF: 1/4, 26/4, 22/5, 21/6. 
1920 Ubi, VF och VK: 1/7, 14/7, 27/7, 9/8, 21/8, 3/9, 16/9, 29/9. 
1921 Ubi och VK: 1/10, 14/10, 27/10, 9/11, 22/11, 5/12, 17/12, 31/12. 

VF: 1/10, 29/10, 26/11, 24/12. 
VF kommer således att representeras av ett lägre antal tidningsnummer än Ubi och 
VK, men med samma andel procentuellt sett. Det innebär att det antal nummer 
som mäts av VF varierar mellan olika år, eftersom VF har ojämn periodicitet. Det 
mest iögonenfallande är naturligtvis att endast tre nummer av VF mäts 1918. Det 
finns dock ingen anledning att låta VF bli överrepresenterad jämfört med Ubi och 
VK. Jag har nämligen vid en genomläsning av ett väsentligt större antal tidnings
nummer än de som mätts och vid stickprovsmässiga kontrollundersökningar inte 
fått några belägg för att VF generellt sett svänger mer från dag till dag i fråga om 
andelen av olika innehållskategorier än Ubi och VK gör. För att ytterligare pröva 
om mina iakttagelser är riktiga har jag gjort en mer detaljerad statistisk bearbet
ning av den största innehållskategorin, nyhetsmaterial, i de tidningar som ingår i 
undersökningen. Den visar att medelvärdet för hela perioden för Ubi är 40 %, för 
VF 29 % och för VK 37 %. Standardavvikelsen är för Ubi 8, för VF 9 och för 
VK 8. Det finns således inga sådana skillnader mellan tidningarna statistiskt sett 
som skulle motivera en särbehandling för någon av dem. 

23] Hadenius-Seveborg-Weibull, Partipress s 148f. 
24] Hadenius-Seveborg-Weibull aas 142. 
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jag dock göra. Såväl politiska kåserier som riksdagsbrev är små kategorier, som 
endast undantagsvis når upp till mer än 0,5 %. Andelen ledare är högre.25 VK 
som enligt tabell 1:2 har lägsta andelen ledare, om man räknar på totala antalet 
tidningsnummer, har också lägsta andelen i urvalsundersökningen. 

YF har väsentligt högre andel kommenterande artiklar än Ubi och YK, när
mare bestämt 5—15 % resp mindre än 5 %. YK har något högre andel än Ubi.26  

Den slutsats som drogs i fråga om kommenterande material överhuvud skall 
alltså främst knytas till kategori 3, kommenterande artiklar. 

Kategori 6 Nyhetsmaterial 
Ubi 35—41 % Medelvärde för hela perioden 40 % 
YF 23—35 % 37 % 
YK 29—39 % 37 % 

Nyhetsmaterialet har, i motsats till det kommenterande materialet, högre an
del i Ubi och YK än i YF. En närmare redovisning av YF:s siffror för varje år 
är på sin plats. YF meddelade nämligen som tidigare sagts i september 1919 att 
den skulle bli daglig och att den först då kunde göra anspråk på att vara en 
nyhetstidning. Den skulle också utöka sitt format och inrätta lokalredaktioner 
på ett flertal platser i länet.27 Försöket blev kortvarigt. YF meddelade i samband 
med återgången till varannandagsutgivning att den inte längre kunde vara en 
verklig nyhetsförmedlare.28 Om man ställer siffrorna för andelen nyhetsmaterial 
i YF — 1918 23 %, 1919 29 %, 1920 26 % och 1921 35 % — mot ovan skisse
rade bild av YF:s målsättning är överensstämmelsen mycket god för år 1918. 
YF hade då betydligt lägre andel nyheter än Ubi och lägre än den själv hade 
de följande åren. Men för åren 1920 och 1921 är "misstämningen" närmast total. 
1920, när YF var daglig och skulle förbättra nyhetsförmedlingen, har den lägre 
andel nyheter än vad den hade 1919. Men 1921, när den åter blev varannandags-
tidning och uttryckligen sade att den inte kunde räknas som nyhetstidning, har 
den väsentligt högre andel nyheter än tidigare. Det finns dock en rimlig förkla
ring till den bristande överensstämmelsen. YF var 1920 daglig och redan att 
upprätthålla samma andel nyheter som tidigare måste innebära ökad satsning på 
nyhetsförmedlingen. Men ekonomin var dålig, och man kunde uppenbarligen 
inte satsa så mycket att nyhetsmaterialet räckte till både för varjedagsutgivning 
och ökad procentuell andel. Men 1921 när den åter blev varannandagstidning 
räckte materialet till ökad procentuell andel. En jämförelse mellan 1919 och 1921 
är därför mera adekvat, och den visar en avsevärd procentuell ökning av nyhets
materialet.29 

25] Jag har i samband med den kvalitativa granskningen av ledarna läst igenom samtliga 
riksdagsbrev och har alltså på totala materialet kunnat se att denna bild stämmer. 
Antalet riksdagsbrev är väsentligt lägre än antalet ledare. 

263 En stor del av VK:s kommenterande artiklar är signerade V. Spg. (= Valfrid 
Spångberg). 

27] VF 16/9 1919, VF 19/12 1919. 
28] VF 30/10 1920. 
29] Se också not 22 angående variationen i andelen nyhetsmaterial. 
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Kategori 7—8 Insänt material 
Ubi < 3 % Medelvärde för hela perioden 1,3 °1o 
VF 2—6 % 4,2 % 
VK < 4 % 2,1 % 

Andelen insänt material svänger rätt kraftigt mellan olika år i alla tre tid
ningarna. VF har genomsnittligt väsentligt högre andel än Ubi och VK, drygt 4 % 
mot 1—2 °lo i Ubi och cirka 2 % i VK. Även om osäkerheten i siffrorna är 
ganska stor på grund av materialets ringa omfattning är skillnaden dock så på
taglig att den bör visa tendensen. Det verkar för övrigt helt rimligt att VF som 
hade små resurser var mer beroende av spaltfyllnad än Ubi och VK. Den ville 
ju också vara en propagandatidning och var därför troligen mer angelägen att 
ge plats för insändare. Insändarna har oftast samma uppfattning som tidningen. 
Det går tyvärr inte att avgöra om detta beror på att redaktionen gallrade bland 
insändarna eller på att det var likasinnade som skrev. 

Den skillnad som Hadenius-Seveborg-Weibull talar om mellan privata insän
dare och tidningens meddelare gäller även för VF. De privata insändarna behand
lar i regel en enda fråga men meddelarna, de lokala korrespondenterna, skriver 
framför allt om den politiska situationen på orten.30 

Kategori 9—11 Informativt material 
Ubi < 3 °!o utom 1918 (drygt 3 %). 
VF 3—10 °1o 

VK < 3 % 

Medelvärde för hela perioden 1,6 % 
7,3 °Jo 

2,1 % 

VF har väsentligt högre andel informativt material än Ubi och VK. Förkla
ringen är säkerligen VF:s strävan att vara propagandatidning. Denna slutsats 
stärks av att politisk och facklig information dominerar totalt (aldrig mindre än 
hälften och ibland upp emot 95 % av mängden informativt material). Ubi och 
VK har mycket låg andel sådan information, men den förekommer dock. De 
har i särklass mest information om lokala organisationer utan facklig eller poli
tisk anknytning. Av de tre delkategorierna dominerar kategori 10 markant i alla 
tre tidningarna med undantag för att VF 1918 har cirka 4 % av kategori 11. 
I övrigt har kategori 9 och 11 mindre än 1 % varje år. 

Kategori 12 Annonser 
Ubi 36—38 °lo Medelvärde för hela perioden 34,0 % 
VF 14—37 % 22,0 % 
VK 33—52 % 42,2 % 

Andelen annonser är mycket lägre i VF än i Ubi och VK. Det finns många 
rimliga förklaringar till skillnaden. VF var nystartad, den hade mindre upplaga 
än konkurrenterna, den hade ingen köpstark läsekrets etc.31 Den verkliga skill-

30] Hadenius-Seveborg-Weibull aas 151, 172. 
31] Dessa förklaringar är i stort sett desamma som Hadenius-Seveborg-Weibull lämnar 

för socialdemokratisk press. (Hadenius-Seveborg-Weibull aas 98f). Det är svårt 
att säga om priserna kan ha spelat någon roll. De var visserligen i stort sett lika i 
alla tre tidningarna men rabatterna kan ha varierat. 
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nåden mellan tidningarna är ännu större än vad totalsiffran för andelen annon
ser visar. VF har nämligen mycket högre andel egna annonser, minst 9—10 °!o 

av alla annonser och 1918 cirka 25 %. Ubi och VK har i genomsnitt 2—3 °1o 

egenannonser. Det beror säkert på att YF hade större behov av egenannonsering. 
Det kan också till en del vara spaltfyllnad. En jämförelse med Hadenius-Seve-
borg-Weibulls undersökning av socialdemokratisk press visar att YF har något 
lägre andel privata och kommunala annonser men högre andel egenannonser. 
Det är en helt rimlig skillnad med tanke på att YF nyss startats.32 YK har, utom 
1918, större andel annonser än Ubi, och jag kan inte förklara detta med annat 
än skillnaden i upplagestorlek.33 Ubi har dock något högre andel kyrkliga annon
ser än YK, 5—6 °Jo mot 2—4 %, och det måste rimligen bero på tidningens läse
krets och allmänna politik. YK har däremot högre andel av såväl affärsannonser 
som Övriga privata annonser. (Cirka 75 % av VK:s annonser var affärsannonser 
mot 70 °1o för Ubi och YF, med undantag för 1918 då VF hade endast 40—45 % 
affärsannonser.) Detta stärker åsikten att VK hade fördel av sin större upplaga. 

VF har betydligt högre andel organisationsannonser än Ubi och VK; 10—15 
% av totala mängden annonser jämfört med mindre än 6 % för Ubi och VK. 
Hadenius-Seveborg-Weibull redovisar motsvarande skillnad mellan socialdemo
kratisk och borgerlig press.34 VF har däremot, bortsett från 1918, klart lägre 
andel offentliga annonser. VF har mindre än 5 %, Ubi har 15—20 % och YK 
10—15 % av totala mängden annonser. Orsaken till VF:s relativt höga andel 
1918, cirka 15 %, är framför allt det rådande försörjningsläget. YF fick i likhet 
med de båda andra tidningarna annonser från Folkhushållningskommissionen och 
Livsmedelsnämnden.35 VF har också klart lägre andel familjeannonser än Ubi 
och VK. VK har i sin tur något högre andel än Ubi, vars andel sjunker varje år. 
Skillnaderna beror troligen på upplagestorleken. 

Det bör observeras att alla tre tidningarna har en markant nedgång i annon
ser 1921. Både Ubi och VK klagar i styrelseberättelserna Över den dåliga annons
tillströmningen och motiverar den med den rådande ekonomiska depressionen.36 

Kategori 13 Underhållningsmaterial 

Ubi 0—9 % Medelvärde för hela perioden 3,2 % 
VF 7—17 % 11,4 % 
YK 2—6 % 3,3 % 

Andelen underhållningsmaterial svänger kraftigt i alla tre tidningarna. Det 
beror dels på att de ibland har romaner, då underhållningsmaterialet alltså tar 

32] Hadenius-Seveborg-Weibull aas 156. 
33] Jämför Furhoff, Upplagespiralen s 30ff. 
34] Hadenius-Seveborg-Weibull aas 156. 
353 Denna förklaring lämnas också i Hermansson-Johansson, Västerbottens Folkblad 

1917—18 s 30. 
36) AB Umeå Tryckerier, styrelsens förvaltningsberättelse för år 1921, Västerbottens-

Kurirens aktiebolag, styrelsens förvaltningsberättelse för år 1921. VK säger där att 
annonseringen minskat med cirka 15 %, och det stämmer bra med siffrorna i min 
undersökning. VK hade, enligt mina resultat, 48,2 % annonser 1920 och 36,4 % 
1921. 
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stor plats, dels på att den sortens material förmodligen var något av en reserv. 
Det var lätt att stoppa in en anekdot eller liknande om man hade plats över. 

VF har genomgående högre andel underhållningsmaterial än Ubi och VK. 
Skillnaden mellan de båda senare är så liten att den kan bero på slumpen. Den 
höga andel underhållningsmaterial som jag funnit i VF stämmer inte alls med 
Hadenius-Seveborg-Weibulls iakttagelser om socialdemokratisk press. Deras un
dersökning visade att det inte var någon större skillnad mellan socialdemokratisk 
och borgerlig press.37 Förklaringen till den stora mängden underhållningsmaterial 
i VF kan helt enkelt vara brist på annat material. Det kan också vara så att VF 
ville skapa en motvikt mot all propaganda, ville lätta upp innehållet för att kunna 
locka läsare. Den saknade ju, enligt egen uppgift, medel att konkurrera med 
nyhetsmaterial. Det kan också vara personella resurser. VF hade en medarbetare 
som hette Sten Forsén. Han var litterärt intresserad och skrev också själv, bl a 
dikter. De publiceras ofta i VF.38 Frågan är dock om inte underhållningsmate
rialet för VF är en del av dess propaganda, ett medel att fostra arbetarklassen. 
En innehållsmässig granskning visar nämligen att VF mest har romaner, noveller 
och dikter och mycket litet av typen roliga historier. Bland författarna märks 
Jack London, Anatole France och Ragnar Jändel.39 Romanerna och novellerna 
skildrar oftast arbetarmiljöer.40 Det förekommer dock också andra typer, exem
pelvis detektivromaner.41 

Ubi och VK har mer anekdoter, kåserier och liknande material än VF.42 Ubi 
har ganska ofta historiska berättelser.43 Dess romaner och berättelser utspelas i 
en annan miljö än VF:s (replik: . . . sade friherrinnan).44 VK har fler noveller 
och fristående berättelser än romaner. Den publicerar ganska ofta dikter av bl a 
Otto Nordenfors, Kerstin Hed och tidningens egna medarbetare Astrid Väring 
och Axel-Magnus Carlsson.45 

Kategori 14 Bilder 
Ubi 2—6 °lo Medelvärde för hela perioden 3,3 °Jo 

VF < 5 % 0,7 % 
VK < 5 % 0,7 % 

Kategori 15—16 Tal, reseskildringar, intervjuer, "goda råd" etc 

Ubi 4—13 %46 Medelvärde för hela perioden 8,6 % 
VF 3—11 % 5,8 % 
VK 2— 5 % 3,7 % 

37] Hadenius-Seveborg-Weibull aas 159. 
3») VF 21/12 1917, VF 31/12 1917, VF 31/5 1918, VF 6/10 1919. De publicerades ibland 

också i andra tidningar, ex VK 29/10 1917, VK 16/4 1921. 
39] Ex VF 27/11 1917, VF 4/1 1918, VF 1/2 1918, VF 27/7 1920, VF 24/12 1921. 
40] Ex VF 20/11 1917 — Arbetets trälar, VF 28/6 1918 — En arbeterskas ungdom. 
41] Ex VF 1/3 1918. 
42] Ex Ubi 1/4 1919, Ubi 26/4 1919, Ubi 17/12 1921, VK 2/6 1919, VK 21/8 1920, 

VK 5/12 1921. 
43] Ex Ubi 1/10 1921, Ubi 22/11 1921. 
44 } Ubi 1/10 1921. 
45} Ex VK 30/1 1919, VK 7/6 1919, VK 21/6 1919, VK 27/6 1919, VK 28/6 1919, 

VK 23/7 1919, VK 10/2 1920, VK 29/4 1920, VK 10/6 1920, VK 23/6 1920. / 
46] Av dessa ingår 8,7 % i nyårskrönika 31/12 1921. 
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Kategori 17 Recensioner 
Vanligen mindre än 1 % i alla tre tidningarna 

Material av typen kategori 15 och 16 visar ingen enhetlig bild, varken vid en 
jämförelse mellan tidningarna eller mellan olika år. Förklaringen är troligen att 
denna typ av material var något av en restpost även för tidningarna. Om det 
fanns utrymme kunde man ta med exempelvis en artikel om trädgårdsodling, 
om det inte fanns plats fick den vänta. 

Bilder tycks vara vanligast i Ubi, men materialet svänger kraftigt från dag 
till dag, och siffrorna är därför osäkra. Samma anmärkning gäller i fråga om 
recensioner. 

Internationellt material 
Ubi 10—15 % utom 1918 (cirka 20 °Jo) 

VF 14—18 % utom 1918 (cirka 35 °J6) 

VK 8—12 % utom 1918 (cirka 20 °16) 

Medelvärde för hela perioden 14,5 % 
18.5 % 
12.6 % 

VF har procentuellt sett något mer internationellt material än Ubi och VK. 
Alla tre tidningarna har klart högre andel internationellt material 1918 än 

senare. Förklaringen är säkerligen den att 1918 var ett händelserikt år interna
tionellt sett. En mer detaljerad granskning av kategori Internationellt material 
visar att kategori Första världskriget och NF och kategori Allmänt är de tunga 
undergrupperna. Det kan synas förvånande att material om första världskriget 
har så stor andel ännu 1921, men det hänger samman med dels diskussionen om 
skadeståndsfrågan, dels diskussionen om NF. 

Finlandsfrågan behandlas helt väntat i särklass mest 1918. Ubi har då cirka 
25 % av det totala utrikesmaterialet om Finland, VF cirka 20 % och VK cirka 
35 °Jo. Övriga år går den inte i någon av tidningarna över 3 °!o. 

Vad Ålandsfrågan beträffar är bilden splittrad. Ubi och VK har avsevärt mer 
om Ålandsfrågan 1920 än övriga år; cirka 15 % av totala internationella mate
rialet resp mindre än 5 %. VF har också en liten ökning 1920. Jag vill dock än 
en gång poängtera att i en fråga som är så tidsbunden som Ålandsfrågan kan 
mätresultaten bli slumpmässiga. 

Av samma skäl går det inte att dra några säkra slutsatser om kategorin Han
delspolitik. Andelen är relativt låg, aldrig över 8 % av totala internationella mate
rialet och vanligast under 3 %. Ubi har högre andel än VF och VK, särskilt 1918. 
Det hänger troligen samman med att Ubi var mycket kritisk till en handels
uppgörelse med västmakterna. 

Riksmaterial kategori (4, 7, 8, 12, 13, 14 och 17 ej inräknade) 
Ubi 13—20 % Medelvärde för hela perioden 16,6 % 
VF 17—26 % 20,2 % 
VK 11—16 % 13,6 % 

Andelen riksmaterial är lägst 1918 för alla tre tidningarna och det bör bero 
på att andelen internationellt material då är högt. Det kan vara värt att notera 
att VF har högre andel än Ubi och VK sett över hela perioden och för varje år 
utom 1920. Ubi har i sin tur något högre andel än VK. 
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Norrlandsfrågor 
Ubi < 1 °Jo utom 1920 (3—4 °J6) Medelvärde för hela perioden 1,2 °lo 

VF < 1 % 0,1 % 
VK < 1 °Jo utom 1920 (2—3 %) 1,0 % 
Lokalt material 
Ubi 14—20 % Medelvärde för hela perioden 16,5 % 
VF 7—17 % 12,9 % 
VK 13—21 % 17,8 % 

Ingen av tidningarna ägnar något större utrymme åt norrlandsproblematiken. 
Materialet är dock litet och osäkerheten relativt stor. VF har avsevärt lägre andel 
lokalt material än Ubi och VK. Det lokala materialet är övervägande nyhets
material, och på den punkten var VF underlägsen. 

De frågor jag valt för den kvalitativa analysen (se kap IV Tidningarnas ideo
logiska och politiska ståndpunkt) har mycket låg andel av totalinnehållet i alla 
tre tidningarna, aldrig över 3 % och vanligen under 2 %. Man kan därför på sin 
höjd peka på vissa tendenser. Det är således tydligt att rösträttsfrågan behandlas 
försvinnande litet i alla tre tidningarna, under 1 %. En radanmärkning om det 
lokala materialet: alla tre tidningarna har 0 % om rösträtt. 

111:3 Ledarna 
Definitionen av ledare bereder, som framgår mer i detalj i kap IV, vissa svå

righeter. De diskutabla fallen är dock så pass få att det inte spelar någon roll 
för de slutsatser som dragits. 

Resultat och kommentarer 
Resultatet av den kvantitativa undersökningen om ledarna redovisas i bil I. 
Som framgår av tab 1:2 har alla tre tidningarna, men speciellt VK, anmärk

ningsvärt hög andel utgivningsdagar, då ledare saknas. Genomsnittet för hela 
perioden 1917—1922 är för Ubi och VF mellan 40 och 45 % och för VK över 
65 %. Jag vet inte vad den stora skillnaden beror på. Det är möjligt att en del 
av förklaringen ligger i att Rosén ville skriva de flesta ledarna själv och att han 
inte hann med detta eftersom han var borta från tidningen vissa perioder. 

Tab 1:3 visar att VK har fler ledare om Norrlandsfrågor än Ubi och VF. 
Orsaken till detta ligger nog främst hos Rosén personligen.47 

VF har däremot, både absolut och framför allt relativt sett, fler ledare än 
Ubi och VK om lokala frågor. En innehållsmässig granskning visar att detta 
sammanhänger med orsakerna till VF:s tillkomst. VF grundades ju för att stärka 
arbetarnas organisationssträvanden och sprida socialismen i Västerbotten. Största 
delen av VF:s ledare i lokala frågor handlar också om arbetarnas fackliga och 
politiska kamp och maningar till arbetarna att stödja VF, som för deras talan. 
Ubl:s och VK:s ledare i lokala frågor handlar till stor del om val och valresultat. 
Ledarna i lokala frågor är för övrigt inte i någon av tidningarna enbart lokala. 
VF talar även mer principiellt om arbetarnas behov att organisera sig, och Ubi 
och VK om följderna av landstingsmannaval, stadsfullmäktigeval etc. Ledarna 
används sällan för lokala gräl. 
47 ) Rosén, Västerbottens-Kuriren 1900—1975 s 26. 
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VK har som framgår av tab 1:4 klart lägsta andelen ledare om utrikespolitik, 
både absolut och relativt sett. 

Inom utrikespolitiken har alla tre tidningarna största andelen ledare om första 
världskriget och NF; Ubi och VF cirka hälften och YK något lägre andel. Skill
naden mellan tidningarna är däremot påfallande, när det gäller andra utrikes
politiska frågor. Ubi kan inte sägas prioritera någon speciell fråga, men det gör 
YF och YK. Cirka en femtedel av YF:s utrikespolitiska ledare behandlar Fin
landsfrågan och lika många Övrigt. Det bör då betonas att de ledare som förts 
till gruppen Övrigt till största delen handlar om förhållanden i andra länder, sär
skilt Ryssland och bolsjevismen. Slutsatsen blir då att YF, även när det gäller 
utrikespolitik, till stor del är intresserad av sådana frågor som återspeglar klass
kampen. 

VK:s utrikespolitiska ledare handlar, bortsett från första världskriget och NF, 
nästan uteslutande om handelspolitik och Finlandsfrågan. 

Både YF och YK har anmärkningsvärt få ledare om Ålandsfrågan. 
Alla tre tidningarna behandlar i sina ledare till allra största delen riksmate

rial.48 En närmare granskning av de rikspolitiska ledarna med hänsyn till de 
frågor jag valt för den kvalitativa analysen visar avsevärda skillnader mellan de 
tre tidningarna. Som framgår av tab 1:5 har YF och YK procentuellt sett ungefär 
dubbelt så många ledare om försvar som Ubi. Det måste rimligen bero på att 
de var intresserade av en förändring. De hade därmed större intresse av att 
agitera i frågan. 

Ubi har i faktiska siffror största antalet ledare om rösträtt men ligger procen
tuellt sett något lägre än YK. Både Ubi och YK har mer än dubbelt så stor andel 
som YF. Det har nog tyvärr en rent definitionsmässig förklaring. Jag har näm
ligen inte räknat med sådana ledare som behandlar hela författningsproblemet, 
exempelvis ledare om republik eller monarki, om en- eller tvåkammarsystem etc. 
YF var i större utsträckning intresserad av hela författningsfrågan och behand
lade därför mera sällan rösträttsfrågan speciellt.49 

YK har som tab 1:7 visar anmärkningsvärt många ledare om nykterhet jäm
fört med Ubi och YF, både faktiskt och procentuellt sett. Alla tre tidningarna 
har procentuellt en markant höjning 1922, då förbudsomröstningen ägde rum. 

I tab 1:8 har en rangordning av olika typer av frågor gjorts för varje tidning 
för sig. Om man bortser från den typ som dominerar i alla tre tidningarna, näm
ligen ledare om riksfrågor, finns det både likheter och skillnader mellan tidning
arna sett över hela perioden 1917—1922. Ubi har hög andel utrikespolitik jäm
fört med övriga frågor, närmare 20 %. På andra plats, men med bara 7 %, 
kommer lokala frågor. YF har också största andelen om utrikespolitik men tätt 
följt av lokala frågor. Både Ubi och YF har klart lägsta andelen ledare om 
norrlandsfrågor. 

48) Jag har inte gjort någon exakt beräkning av antalet ledare om inrikespolitiska frågor 
utan endast en beräkning totala antalet ledare — antalet ledare om utrikespolitik, 
norrlandsfrågor och lokalt material. I gruppen ledare med riksmaterial ingår således 
några enstaka ledare av blandad karaktär och några med allmänna resonemang. 
Dessa är dock så få att det inte spelar någon roll för de slutsatser som dragits. 

49) Se kap IV Tidningarnas ideologiska och politiska ståndpunkt; IV:3:4. 
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VK har en relativt jämn fördelning mellan de olika typerna av ledare. Den 
behandlar mest nykterhetsfrågan. 

Torbacke har i sin bok "Journalistik på osäkra villkor. Den liberala Afton-
Tidningen och dess föregångare" granskat bl a ledarna i Afton-Tidningen. Han 
har visserligen inte samma kategoriindelning och inte samma tidsperioder som 
jag men vissa jämförelser kan ändå göras. Under perioden 1/5—31/10 1918 hand
lade 61 % av Afton-Tidningens ledare om utrikespolitik, 0,5 % om försvar, 8 % 
om rösträtt och 1 % om nykterhet. Motsvarande siffror för perioden 1/11 1918— 
30/9 1919 var 53 %, 3 %, 6 % och 1 %.50 En jämförelse mellan dessa uppgifter 
och motsvarande i Ubi, VF och VK för åren 1918 och 1919 visar att de tidningar 
jag behandlat har mycket lägre andel utrikespolitik. Ubi och VF, som har högre 
andel än VK, har grovt räknat inte ens hälften av Afton-Tidningens andel. Skill
naderna är så stora att de absolut inte kan förklaras med att tidsperioderna inte 
helt sammanfaller. Tendensen i övriga frågor är inte lika klar. VF och VK har 
otvivelaktigt mycket större andel ledare om försvar och nykterhet än Afton-
Tidningen, medan Ubi snarast har lägre andel om försvar och obetydligt mer om 
nykterhet i genomsnitt för åren 1918 och 1919. Skillnaderna i rösträttsfrågan är 
inte stora, sett i genomsnitt för åren 1918 och 1919, annat än för VF som har 
betydligt lägre andel. 

Jämförelsen med Afton-Tidningen skulle blir mer intressant om man kunde 
förutsätta att den var en normal rikstidning. Torbacke gör en jämförelse mellan 
Afton-Tidningen och Stockholms två övriga kvällstidningar, de konservativa 
Aftonbladet och Nya Dagligt Allehanda under januari månader 1914—1918. Den 
visar att tidningarna i stort sett följdes åt i fråga om ämnesval för ledarna. Afton-
Tidningen tycks dock ha haft större andel om bl a nykterhet och mindre andel 
om bl a försvar än de båda andra tidningarna. Aftonbladet hade lägre andel 
utrikespolitiska ledare.51 Torbackes uppgifter gäller alltså för enbart kvällstid
ningar och under en annan tidsperiod än den jag behandlat. Det går alltså inte 
att med stöd av dem göra en jämförelse mellan Umeåtidningarna och rikspres
sen i allmänhet. 

En jämförelse med Hadenius-Seveborg-Weibulls undersökning om socialdemo
kratisk press visar att Umeåtidningarna också hade lägre andel ledare om utrikes
politik än socialdemokratiska tidningar, som hade 26,8 % utrikespolitik.52 Men 
även om Hadenius-Seveborg-Weibulls undersökning omfattar ett stort antal tid
ningar, och däribland också landsortstidningar, är det inte möjligt att utifrån den 
göra generaliseringar om svensk press överhuvud. Det enda som alltså med säker
het kan slås fast är att Umeåtidningarna hade lägre andel utrikespolitik än resul
taten i hittills gjorda undersökningar visar. Skillnaderna i övriga frågor är mycket 
mindre, med undantag för nykterhetsfrågan. VF och VK hade högre andel än 
Afton-Tidningen, och denna hade i sin tur högre andel än Aftonbladet och Nya 
Dagligt Allehanda. Ubi är, om man tar hänsyn till alla de frågor som jämförts, 
mer lik Stockholms kvällstidningar än VF och VK. 

50] Torbacke, Journalistik på osäkra villkor s 291. 
51] Torbacke aas 248. 
52] Hadenius-Seveborg-Weibull aas 160. 
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111:4 Sammanfattning och kommentarer 
Den kvantitativa undersökningen av Umebladet, Västerbottens Folkblad och 

Västerbottens-Kuriren har visat att ingen av de tre tidningarna under perioden 
1917—1922 är specialorgan i något avseende, exempelvis för fackföreningsrörel
sen. De är normala dagstidningar med blandat innehåll. De skiljer sig åt genom 
sitt val av olika typer av material och sin behandling av materialet. 

Ingen av de tre tidningarna är enbart propagandatidning eller enbart nyhets
tidning. Det föreligger dock en väsentlig skillnad mellan VF å ena sidan och 
Ubi och VK å den andra. VF startades för att stärka den fackliga och politiska 
verksamheten bland arbetarna i Västerbotten. Den säger uttryckligen att den är 
en propagandatidning. Detta avspeglar sig i innehållet. VF har större andel kom
menterande material än Ubi och VK, och den har större andel informations
material av facklig och politisk karaktär. Det bör dock poängteras att VF 1920 
uttryckligen strävade efter att förbättra sin nyhetsförmedling. 

Den kvantitativa undersökningen har vidare visat att alla tre tidningarna be
handlar lokalt material, men de gör det i olika stor utsträckning. Ubi och VK är 
i fråga om totala innehållet mer lokalbetonade än VF (15—20 % resp. 10—15 % 
lokalt material). Men VF har procentuellt sett största andelen ledare om lokala 
frågor. Denna motsättning beror, enligt min mening, på dess ställning som pro
pagandatidning. Den manar till facklig och politisk kamp på det lokala planet, 
men den är mindre intresserad av och/eller saknar resurser för lokala nyheter. 
Min slutsats stärks av att det lokala materialet i VF till stor del är informativt 
material av facklig och politisk karaktär. VF är den enda av de tre tidningarna 
som har lägre andel lokalt material än internationellt material. 

De tre tidningarna har låg andel internationellt material (Ubi och VK mindre 
än 15 % och VF mindre än 20 %). VF:s högre andel beror till stor del på dess 
politiska inställning. Den skildrar ofta förhållandena i andra länder, främst ar
betarnas kamp och särskilt i Ryssland. VK har något lägre andel internationellt 
material än Ubi i fråga om totalvolym och avsevärt lägre i fråga om ledarna. 
Jag vill förklara det med att Rosén i stor utsträckning skrev sina ledare själv, 
och han var mer intresserad av inrikespolitik. I fråga om ledarna har dock alla 
tre tidningarna mycket låg andel internationellt material jämfört med Stockholms 
kvällstidningar och lägre än socialdemokratisk press. Ubi som har största andelen 
av Umeåtidningarna har inte ens hälften av Stockholmstidningarnas andel. 

Den kvantitativa undersökningen har därutöver visat att VF har lägre andel 
annonser än Ubi och VK utom i fråga om egenannonser och organisations
annonser. Förklaringen till den dåliga annonstillströmningen i VF skall sökas i 
upplagestorlek, läsekretsens sammansättning etc. 

VF har högre andel underhållningsmaterial än Ubi och VK. En innehålls-
mässig granskning visar att VF:s underhållningsmaterial i stor utsträckning är 
en del av dess propagandistiska verksamhet. 

De frågor jag valt för den kvalitativa analysen har vanligen låg andel av tid
ningarnas totalvolym, särskilt rösträttsfrågan. Det måste bero på att min under
sökning bygger på ett slumpmässigt urval av tidningsnumren. De undersökta 
frågorna var helt enkelt inte aktuella under alla de perioder jag valt. Jag har för 
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att kontrollera om tidningarna skriver mer om en fråga när den är aktuell gjort 
en mätning av Finlandsfrågan under veckan 4—9 februari 1918. Ungefär 17 % 
av Ubl:s och VK:s och 22 % av VF:s totala volym handlar då om Finlandsfrågan. 
Det är en kolossal ökning jämfört med de slumpmässigt valda perioderna. Slut
satsen av denna jämförelse blir att en kvantitativ undersökning som bygger på 
ett slumpmässigt urval ger en allmän bild av tidningarnas innehåll och karaktär. 
Men den visar inte tidningarnas intresse för speciella frågor annat än i så måtto 
att tidningarna inte jämt och samt skriver om en fråga även om de är intresserade 
av den. Den kvantitativa undersökningen av ledarna är i detta avseende säkrare, 
helt enkelt därför att den är en totalundersökning. Den kan därför komplettera 
undersökningen av totalinnehållet med en del uppgifter. Den visar exempelvis att 
VF och VK är nykterhetsorgan i större utsträckning av Ubi. 

Ingen kvantitativ undersökning ger dock något besked om tidningarnas åsikter 
i en viss fråga och motiveringarna därför. För att komma åt detta måste man 
göra en innehållsmässig granskning. Tidningarnas uppfattning kan i och för sig 
komma till uttryck i många olika typer av material, men den uttalas tydligast i 
ledarna. Min undersökning om tidningarnas ställningstaganden bygger därför på 
en argumentationsanalys av ledarna. 
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IV Tidningarnas ideologiska och politiska 
ståndpunkt 

Det är inte lätt att exakt precisera till vilken ideologi en tidning ansluter sig. 
Dess inställning i olika frågor kan också påverkas av andra faktorer. Det är 
möjligt att den i första hand tar hänsyn till den praktiska politiken och sätter 
partihänsyn och taktiska överväganden i främsta rummet. Detta kan ibland leda 
till konflikter och få till följd att den grundläggande ideologin tonas ned. Det 
är ju för övrigt inte alls självklart att tidningen har en grundläggande ideologi. 

Umebladet är moderat, Västerbottens Folkblad vänstersocialistisk och Väster-
bottens-Kuriren liberal. Innebär detta att de ger uttryck åt bärande element i den 
konservativa, socialistiska resp liberala ideologin? Går det att närmare precisera 
deras ideologi? 

Min argumentationsanalys bygger i första hand på ledarna. På grund av mate
rialets omfång måste jag göra ytterligare urval. Jag har valt de ledare som huvud
sakligen behandlar utrikespolitik, försvar, rösträtt och nykterhet. Det är givetvis 
ett subjektivt urval, men jag har strävat efter att få med frågor som var aktuella 
på riksnivå och frågor av olika karaktär. Huvudsakligen skall tolkas så att cirka 
hälften eller mer av ledarna behandlar frågan. Jag har dock läst igenom samtliga 
ledare för att kontrollera att inga väsentliga argument fallit bort. Jag har också 
läst igenom samtliga riksdagsbrev. Eventuella avvikelser från ledarna redovisas 
i notapparaten. 

Ledarmaterialet är tyvärr svårbemästrat i äldre tidningar. Ledare förekommer 
inte i alla tidningsnummer, och de har inte en fast plats i tidningen. De står 
under en vinjett, vars utseende kan variera något, men som vanligen ger uppgift 
om ort och datum. Ibland förekommer dock under denna vinjett notiser som 
kan handla om allt möjligt från en omröstning i riksdagen till ett förlovnings
meddelande. Det kan ibland vara svårt att avgöra om det rör sig om ledare eller 
ej. Det kan vara så att den helt och hållet eller till största delen är citat ur en 
annan tidning. Jag har resonerat så att om man på ledarplats tar upp en annan 
tidnings uppfattning utan motsägande kommentar måste det tolkas så att man 
delar uppfattningen i sak. Ibland förekommer, särskilt i Umebladet, andra- och 
tredjeledare med samma eller annat typografiskt utseende som förstaledaren. 
För en bedömning av tidningarnas uppfattning spelar allt detta mindre roll; det 
är av större betydelse i en kvantitativ sammanställning. 

Jag tvingas behandla alla ledarskribenter som en enhet. Ledarna är nämligen 
inte alltid signerade, och det går inte att få fram alla ledarskribenternas namn. 
Chefredaktörerna skrev, enligt muntliga uppgifter som jag fått, de flesta av ledar
na själva, och andreredaktörerna en del.1 En del av ledarna i VF är klippta ur 

1) Uppgift för Ubi av A Nordlander och V Petersson, för VF av E Dufvenberg, E Nor
din och V Petersson, för VK av S Rosén. 
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andra tidningar. Det redovisas åtminstone ibland öppet.2 VF har också ledare 
som är signerade av kända vänstersocialister, exempelvis Ivar Vennerström, C N 
Carleson och framför allt Nils Andersson.3 Det rör sig här troligtvis om klipp ur 
de tidningar resp skribent arbetade på eller cirkulärmaterial.4 Ubi använde också 
klipp ur andra tidningar och cirkulärmaterial.5 Vad VK beträffar har jag inte 
hittat någonting som pekar på att den använde klipp eller cirkulärledare.6 

Utöver de ideologiska argumenten redovisas också argument av konkret och 
taktisk karaktär. De konkreta är i huvudsak av fyra olika slag: ekonomiska, prag
matiska (Är det system man förordar i en viss fråga genomförbart? Får det av-

2] Ex VF 5/5 1920 ur Nya Samhället, VF 15/11 ur Social-Demokraten. 
3) Ex VF 25/10 1918, VF 1/2 1919, VF 16/2 1920, VF 15/5 1920, VF 20/1 1921. Det 

vitsordas i muntlig uppgift av E Dufvenberg, som särskilt pekade ut Nils Andersson. 
Enligt V Petersson förekom det att Lindberg ringde Vennerström och frågade om 
han fick använda dennes material. Det är troligt, enligt Petersson, att Lindberg om
arbetade det något. 
Så har exempelvis VF en ledare 22/5 1919 med rubriken "Militaristernas seger" av 
Ivar Vennerström, vilken stod i Nya Norrland 20/5. Den 29/7 1920 har VF en ledare 
med rubriken "Sovjets seger", signerad I V -m, vilken stod i Nya Norrland 24/7. Den 
19/4 1919 har VF en ledare, signerad Fredrik Ström, vilken fanns i Folkets Dagblad 
Politiken 15/4. En del av ledarna var troligen cirkulärmaterial. Socialdemokratiska 
vänsterpartiets protokoll säger visserligen ingenting om att sådant material förekom, 
men en jämförelse mellan olika tidningar pekar på att så tycks vara fallet. Så har 
exempelvis Norrskensflamman 15/5 1919 en osignerad ledare med rubriken "Räkne
konst och revolution", vilken återfinns i både Nya Norrland och VF 17/5. Det bety
der antingen att det rör sig om cirkulärledare eller att både Nya Norrland och VF 
klippt ur Norrskensflamman. VF:s egna ledare användes också av andra tidningar. 
VF:s medarbetare Henning Thylin skrev t ex 12/6 1919 en signerad ledare med 
rubriken "Krig och militarism som kapitalistiska affärer", vilken återfinns i Norr
skensflamman 16/6 1919, signerad. 

5] Enligt V Petersson kunde man inte "svära sig fri" från att klipp ur andra tidningar 
förekom. Han trodde inte att det var vanligt på Ubi. Ubi uppger ibland själv att den 
citerar andra tidningar [ex Ubi 15/5 1919 ur Aftonbladet, Ubi 21/9 1920 ur Nya 
Dagligt Allehanda). Cirkulärledare förekom bevisligen. Så har exempelvis Ubi och 
Barometern i Kalmar samma dag, 25/10 1920, samma ledare med rubriken "Spar
sammare hushållning" med den enda skillnaden att Ubi dessutom har en under
rubrik. VK talar ibland om att Ubi har "enkronasledare" från Stockholm (ex VK 
15/11 1918). Jag har däremot inte kunnat belägga att Ubi klipper ur Stockholms
tidningarna utan att ange källa. Jag har jämfört ledarna om utrikespolitik, försvar, 
rösträtt och nykterhet med Stockholms Dagblad, Nya Dagligt Allehanda och Afton
bladet, i samtliga fall A-upplagan, under första kvartalet 1918, andra kvartalet 1919, 
tredje kvartalet 1920 och fjärde kvartalet 1921. — V K talar om Ubi som "Nya Dag
ligt Allehandas västerbottniska eko". (VK 11/7 1918). 
Jag har vidare jämfört Ubi med följande landsortstidningar: Göteborgs Morgonpost, 
Helsingborgs-Posten, Härnösands-Posten och Ostgöta Correspondenten för samma 
frågor som ovan under perioden sept—dec 1920 utan att hitta ledare som överens
stämmer. 

6) De uppgifter om cirkulärmaterial som finns i liberala partiets protokoll återfinns inte 
i VK:s ledare. Jag har gjort en del stickprovsmässiga jämförelser med andra tidningar 
utan att hitta någon överensstämmelse. Jag har jämfört VK:s ledare om utrikespoli
tik, försvar, rösträtt och nykterhet under perioden april—juni 1918 med Dagens 
Nyheter, Eskilstuna-Kuriren, Falu-Kuriren, Jämtlands tidning och Norra Västerbot
ten. Enligt muntlig uppgift av S Rosén skrev Gustav Rosén de flesta ledarna själv 
och andrer ed aktör en Ernst Gafvelin en del. VK hade däremot cirkulärartiklar (se 
kap II Umeå-pressen — historik). Ubi talade bl a om VK som Social-Demokratens 
ständigt avtryckare, men den säger ingenting om detta gäller även ledarna. Jag har 
för säkerhets skull jämfört VK och Social-Demokraten för samma frågor och perio
der som ovan nämnda, men inte hittat någon ledare som överensstämmer. 
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sedd effekt?), legala (Leder systemet till lagöverträdelse? Går det att kontrollera 
att systemet efterlevs?) och lokala (Åberopar man någon viss del av landet?). 

När det gäller taktiska argument bedömer man inte systemet i sig utan om 
det gynnar eller missgynnar en viss grupp, t ex det egna partiet eller om det 
gynnar/missgynnar sakfrågan. 

En tidning försvarar inte bara sin egen uppfattning, utan den går också till 
angrepp på motståndarna. De tidningar jag granskat använder i huvudsak mora
liska och taktiska argument eller annorlunda uttryckt: de ifrågasätter motståndar
nas moraliska halt och anser att dessa agerar taktiskt. 

Det är förhoppningsvis möjligt att med hjälp av de konkreta och taktiska 
argumenten få veta något om tidningarna stöder ett visst partis praktiska politik 
och, om ett parti är inbördes oense, till vilken fraktion tidningen ansluter sig. 
För jämförelsens skulle har jag granskat riksdagsdebatterna i de frågor jag be
handlat. Tyvärr kan man dock inte den vägen få ett utförligt svar om tidningar
nas partitrohet. Ett sådant skulle kräva en ingående granskning av partiernas 
interna material, vilket inte är möjligt inom avhandlingens ram. 

IV:1 Umebladet och konservatismen 
IV:1:1 Bakgrund. Konservatismen 1 

Den moderna konservatismen uppstod omkring år 1800 som en reaktion mot 
franska revolutionens idéer vilka överallt i Europa uppfattades som ett hot mot 
de traditionella maktförhållandena. Konservatism i den bemärkelsen att man för
svarar det bestående har visserligen funnits tidigare, men det principiella värde
randet av det bestående blev ett väsentligt moment först när det gamla samhällets 
värderingar öppet angreps och den principiella tron på förändring sattes i deras 
ställe. 

En viktig gränslinje i europeisk konservatism kan urskiljas omkring år 1870. 
Stora politiska förändringar hade då ägt rum. I Tyskland och Italien hade de 
nationella enhetssträvandena haft framgång, och Tyskland var dessutom den 
europeiska kontinentens starkaste stormakt. Demokratin vann insteg i Frankrike, 
och rösträtten utvidgades i Tyskland och England. Industrialismen bröt först nu 
igenom i en rad länder, bl a Tyskland. Den revolutionära marxistiska socialismen 
framträdde. Konservatismens reaktion inför dessa förändringar blev inte den
samma i alla länder. Det går dock att urskilja två huvudriktningar. I England ut
bildades en moderat och demokratiskt påverkad konservatism utan utpräglad 
ideologi. I Frankrike och Tyskland utbildades en mer extrem riktning som var ut
präglat nationalistisk och ideologisk. Det fanns dock vissa gemensamma drag. 

Ett väsentligt moment i den europeiska konservatismen i slutet av 1800- och 
början av 1900-talet var traditionalismen. Man åberopade den historiska tradi
tionen som försvar för det bestående. Man motsatte sig i och för sig inte alla 
reformer, men reformerna skulle syfta till att stärka den rådande samhällsord
ningen. Till denna traditionalism knöts föreställningen om bestämda national-

Detta kapitel bygger på Elvander, Nils, Harald Hjärne och konservatismen, Tingsten, 
Herbert, De konservativa idéerna och Torstendahl, Rolf, Mellan nykonservatism och 
liberalism. 
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karaktärer. Man kunde på så sätt tillbakavisa reformkrav med den motiveringen 
att de var främmande för folkets tradition och individualitet. 

Denna traditionalism var ingenting nytt. Den utgjorde tvärtom en hörnsten 
i den kontrarevolutionära ideologin från 1800-talets början. Traditionalismen i 
slutet av 1800-talet och början av 1900-talet stöddes däremot inte i samma ut
sträckning som tidigare med religiösa argument. Religionen var inte längre själva 
utgångspunkten för försvaret av det bestående. Men den framhölls, särskilt i 
Tyskland, som stöd för moralen och samhällsordningen och som nödvändig för 
individens välfärd. Den påverkade också de konservativas uppfattning om den 
mänskliga naturen. Människan är ond av naturen, och hon är svag. Hon måste 
därför stödjas med hjälp av religionen, den hävdvunna moralen, traditionen, med 
fasta sociala band etc. 

Med traditionalismen förenades en tendens till antiintellektualism. Man miss
trodde teorier och system och förde i stället fram det sunda förnuftet, det intui
tivt riktiga, erfarenhetsmässiga handlandet. 

Ett annat viktigt element i den kontrarevolutionära ideologin, den s k orga
nismteorin, har också bevarats i senare konservatism. Organismteorin betonar 
statens eller folkets enhet. Den enskilda människan har inga egna rättigheter. 
Hon är endast en del av enheten. Staten har ett eget mål och en egen vilja, som 
inte nödvändigtvis sammanfaller med den aktuella folkviljan. Folket är nämligen 
en enhet av gångna, nuvarande och kommande generationer. Organismteorin har 
först och främst varit ett vapen i kampen mot demokratin. Monarken och de 
priviligierade klasserna har personifierat statsviljan. Andra klasser och grupper 
har framställts som lemmar i statsorganismen med olika funktioner och olika 
värde. 

Den organiska statsuppfattningen utformades inte alltid på samma sätt. I mit
ten av 1800-talet framställdes staten som en etisk eller psykisk organism. I slutet 
av 1800-talet dominerade den biologiska organismteorin. I det förra fallet bestäm
des statens vilja av moraliska idéer, i det senare av naturlagar. Organismteorin är 
främst en tysk företeelse. Den moderata konservatismen avvisade organismteorin 
men behöll vissa av dess föreställningar. Staten var en absolut enhet, vars intres
sen måste hävdas mot särintressen. Konservatismen var, enligt egen uppfattning, 
representant för statsintresset och den nationella enheten. Den betraktade sig 
som ett parti över andra partier. 

Nationalismen var ett centralt element i konservativa åskådningar från 1870 
till första världskrigets slut. Den spelade däremot ingen större roll varken i den 
äldre, kontrarevolutionära ideologin eller i konservatismen efter 1918. 

Den moderna nationalismen uppstod som en reaktion mot Frankrikes expan
sionspolitik efter franska revolutionen. Det var framför allt liberalismen som 
förde kampen för inre och yttre frihet, för folksuveränitet och nationell själv
ständighet. Ordet nationalism blir då nästan liktydigt med patriotism, dvs en kär
lek till och lojalitet mot det egna landet som inte självklart har inslag av fientlig
het mot andra nationer. Den liberala nationalismen avlöstes omkring 1870 av en 
aggressiv, frihetsfientlig och imperialistisk nationalism. Orsaken får närmast sökas 
i den ekonomiska Protektionismen och industriländernas tävlan om kolonier och 
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råvarumarknader. Den nya nationalismen var mest utpräglad i Italien och fram
för allt i Tyskland. Den blev härskande ideologi i kejsar Vilhelms Tyskland, och 
den stöddes av de konservativa, och i stort sett också av de liberala. De flesta 
konservativa avsåg med nationalism statsnationalism och tog avstånd från den på 
vissa håll, särskilt inom nationalliberala partiet, framförda tanken att den över
lägsna "germanska rasen" skulle enas under Tysklands ledning och sträva efter 
världsherravälde. "Alltyskarna" fick större inflytande efter Bismarcks avgång, 
även om statsledningen alltjämt officiellt tog avstånd ifrån dem. 

Den nya extrema nationalismen ville framför allt bekämpa nationell splittring 
och onationella särintressen. Den blev lätt antidemokratisk. Den krävde en stark 
statsmakt, som var oberoende av partiopinioner. Individens intressen måste under
ordnas statens. 

Nationalismen framhöll att den egna nationens rätt måste hävdas och att den 
egna nationen har en historisk kallelse. Inrikespolitiskt följer med detta främlings
hat och förakt för internationalistiska strävanden och utrikespolitiskt expansions
strävanden. Man anser sig gagna hela mänskligheten genom sin expansion. Natio
nernas inbördes kamp blir en darwinistiskt färgad kamp för tillvaron, där den 
starke segrar och den svage går under. Kriget förhärligas som ett redskap för 
det naturliga urvalet och för framåtskridandet. 

Den nya nationalismen fick inte samma betydelse och samma extrema utform
ning i Frankrike och England, där den fick stöd nästan enbart av konservativa 
riktningar. 

Konservatismens uppfattning om statsskickets utformning under perioden 
1870—1918 var naturligtvis inte densamma i alla länder. Den måste ju till stor 
del bero på den faktiska situationen. I England anslöt sig de konservativa till den 
parlamentariska demokratin som det historiskt framvuxna statsskicket. I Frank
rike var en del konservativa kritiska mot demokratin, men de hörde främst hem
ma inom nationalistiska och monarkistiska kretsar. De konservativa partierna i 
Tyskland var däremot kritiska till allmän rösträtt och parlamentarism, och de för
svarade den konstitutionella monarkin. Den principiella kritiken av demokratin 
utgick från en antiindividualistisk grundsyn: Människan har inga egna, naturliga 
rättigheter, utan hon måste underordna sig samhället, den organiska helheten. De 
tyska konservativa gick ett steg längre och krävde att rättigheter och skyldigheter 
skall följas åt. Den som inte uppfyller sina plikter mot samhället kan inte kräva 
några rättigheter. De extremt konservativa riktningarna i Tyskland och Frankrike 
var helt negativa till politisk frihet. De hävdade antingen att friheten var en illu
sion eller att den ledde till kaos och samhällsupplösning. Detta synsätt är ett arv 
från den kontrarevolutionära ideologin. De konservativa riktningar som inte god
tagit demokratin förnekade också den politiska jämlikhetstanken. Människorna 
är, sade de, olika av naturen och de har olika värde för samhället. De flesta 
människor är okunniga om politik, och de förstår inte sina sanna intressen. De 
kan därför inte bestämma över statens styrelse. Det är endast eliten, de högre 
klasserna, som på grund av sin bildning och sin oberoende ställning kan härska 
utan att ta hänsyn till klass- och privatintressen. 

Demokratin kritiserades också med argument av praktisk karaktär: Demokra
tin leder till splittring och svaghet, främst inom utrikespolitiken. Majoritetsbeslut 
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blir lätt godtyckliga och orättvisa. Folket kommer lätt i händerna på demagoger. 
Kompetens och duglighet kommer inte till sin rätt. I stället blomstrar korrup
tionen. Den reella makten ligger ofta hos utländska skumma finansintressen. 
Denna uppfattning skymtar också i den moderata och demokratiska konserva
tismen. 

Den antidemokratiska konservatismen framförde tanken på korporativ repre
sentation. Den anammade de korporativa idéerna som fanns under ståndssamhäl
let men bytte ut den gamla klassolidariteten mot en ny, en yrkessolidaritet. På så 
sätt skulle klasskampen upphöra, och man skulle befästa den nationella samhö
righeten. De nya korporationerna skulle välja medlemmar till folkrepresentatio
nen eller någon av dess kamrar. De högre socialgrupperna skulle få större infly
tande än de lägre i förhållande till sin numerära styrka. Ibland framhölls att 
korporativa val skulle göra partiväsendet överflödigt och dessutom mildra klass
kampen, eftersom varje klass skulle välja för sig. De korporativa idéerna åter
finns i Frankrike och Tyskland men inte i England. 

Konservatismens inställning till sociala och ekonomiska frågor ändrades i 
väsentlig utsträckning. I mitten av 1800-talet dominerade en socialkonservativ 
åskådning, vars mål var att stärka den nationella enheten utan att ändra på den 
sociala och politiska maktfördelningen. Man värnade om jordbruk, hantverk och 
småföretag och var kritisk mot industrialismen, finanskapitalismen och den eko
nomiska liberalismen. Man ville förbättra arbetarnas ställning genom statlig 
socialpolitik. På så sätt hoppades man också kunna avvärja revolutioner. 

I slutet av 1800-talet var de konservativas inställning en annan. De hade accep
terat industrialismen och till en viss del den ekonomiska liberalismen. De ville 
inte längre ha socialpolitik och andra statliga ingrepp i näringslivet. Förändringen 
kom något senare i Frankrike och Tyskland än i England. 

Den konservativa ideologins utveckling i Sverige under perioden mellan repre
sentationsreformen och demokratins genombrott var en återspegling av den 
europeiska, om än ofta något fördröjd. Det tyska inflytandet dominerade och 
var i fråga om den extrema konservatismens ideologi allenarådande. En viss 
påverkan från England kan skönjas men däremot knappast något inflytande alls 
från Frankrike. 

Den svenska konservativa ideologin utformades främst av akademiska intel
lektuella. Men dessa ideologer hade ringa inflytande över den praktiska politiken. 
Detta kan bero på att de var personligen olämpliga, men det kan också bero på 
högerns motvilja att släppa fram teoretikerna till makten. 

I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet fanns det två huvudriktningar 
inom den svenska konservatismen; en moderat och en mer extrem. De främsta 
företrädarna var Harald Hjärne respektive Rudolf Kjellén. Den moderata linjen 
segrade. Det var den linjen som efter demokratins genombrott 1918 anpassade 
sig till demokratin och verkade för social och ideologisk utjämning. Den var dock 
fram till 1918 i stort sett lika antidemokratisk som den extrema riktningen. 

Allmänna valmansförbundet och högerns riksdagspartier var ideologiskt vaga. 
Riksdagshögern kom under mellankrigstiden att verka för liberalismens ideal i 
motsättning till ideologin. De yngre medlemmarna ville ändra på detta. De ville 
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motarbeta de liberala tänkesätten. De förnekade demokrati och parlamentarism 
och krävde en fast statsledning. De tillbakavisade den ekonomiska liberalismen 
och krävde statligt engagemang i den ekonomiska politiken och i socialpolitiken. 
Ytterst gällde det att hävda statens bästa. Över privatintressen och klassintressen 
står rikets intressen. Deras ideologi överensstämmer på många punkter med den 
äldre svenska konservatismen. Organismtanken och traditionalismen är den ge
mensamma basen. 

Den svenska nykonservatismen blev inte bestående. Den stora likheten med 
nazismen och fascismen gjorde det omöjligt att verka som självständig riktning. 
Nykonservatismens anhängare måste då välja mellan att hålla fast vid sin ideologi 
och därmed bli betraktade som nazister eller att ge upp eller modifiera sina stånd
punkter så att de kunde accepteras av den segrande moderata riktningen. 

IV:1:2 Utrikespolitiken i Umebladet 1917—1922 

IV: 1:2:1 Första världskriget, Nationernas förbund 
Umebladet står i sina kommentarer av första världskriget på tyskarnas sida. 

Dessa är på sin höjd medskyldiga till kriget.2 Deras gärningar kan ibland kritise
ras, men det finns alltid en ursäkt för dem.3 Ubi tror i det längsta på tyska 
framgångar. Inte ens Amerikas väntade inträde i kriget kan rubba den tron.4 

Ännu i september 1918 betonar Ubi att centralmakternas stridskraft är orubbad.5 

I december 1918 är Tyskland slaget, men Ubi poängterar då att det var hunger
blockaden som knäckte Tyskland. Det är alltjämt militärt obesegrat.6 

Ubi framhåller ofta att Tyskland ville ha fred. Tyskland har upprepade gånger 
bjudit fred och försoning, men ententen vill inte ha fred förrän Tyskland kros
sats, säger Ubi.7 Motivet för Tyskland är endast att få slut på den fruktansvärda 
ödeläggelsen i Europa och på de oerhörda offren i människoliv.8 Det är inte 
på Tyskland det beror att freden dröjer. Man kan inte begära att ett land skall 
Cöra så stora eftergifter att det uppger sin ställning som oberoende nation.9 

2] U 1 13/4 1917, Ubi 12/5 1917, Ubi 16/9 1918. 
33 Ubi är exempelvis en aning kritisk mot det tyska beslutet om det oinskränkta u-båts-

kriget (Ubi 5/2 1917] och har svårt att tro att noten var nödvändig, eftersom de 
tyska u-båtarnas effektivitet ökat enormt (Ubi 6/2 1917]. Enda skillnaden blir, sä
ger Ubi, att neutrala fartyg, framför allt amerikanska, inte kommer undan, och 
blockadförklaringen är därför troligen riktad i första hand mot USA (Ubi 6/2 1917). 
Ubi reagerar ovanligt starkt mot tyskarna, när dessa i maj 1917 sänkte svenska fartyg 
på väg till Sverige med varor som frigivits av England. Den betecknar de tyska u-bå
tarnas uppträdande som ett brutalt våldsdåd, ett dåd av sjörövare (Ubi 21/5 1917). 
Men tre dagar senare har Ubi lugnat sig och ger Nya Dagligt Allehanda rätt i att det 
gäller att ta reda på omständigheterna. Det är helt otänkbart att Tyskland sänkt far
tygen med vett och vilja. Tyskland har ju inte det ringaste intresse av att skada 
Sverige. Men den tyska regeringen kan inte nå sina u-båtschefer annat än var sjätte 
vecka, då vaktombyte sker, och har alltså inte kunnat ge dem order att släppa ige
nom de svenska fartygen. Det är för övrigt knappast troligt att den svenska rege
ringen gjort någon framställning hos Tyskland om fartygen (Ubi 24/5 1917). 

4) Ubi 5/2 1917. 
5) Ubi 16/9 1918. 
6) Ubi 28/12 1918. Dessa uppgifter har Ubi hämtat ur en tysk broschyr, "Hunger

kriget", enligt egen uppgift. 
7) Ubi 11/9 1918. 
8) Ubi 16/9 1918. 
9) Ubi 16/10 1918. 
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Freden fördöms i Ubi som en barbarfred.10 Tyskarna tvingades att ge sig på 
nåd och onåd och fick godkänna förödmjukande villkor, säger Ubi.11 Tyskland 
skall inte tillåtas att återigen bli en konkurrent på världsmarknaden.12 

Ubi ansluter sig alltså till nationalismen. Den framhåller Tysklands rätt att 
existera och hävda sina intressen som självständig nation. Ubl:s inställning till 
ententen är en helt annan. Ententen drev fram kriget genom sin inringning av 
Tyskland, säger Ubi.13 Ententen säger att ingen fred är möjlig förrän nationali
tetsprincipen erkänts och de små nationernas existens tryggas. Men det är bara 
ett krav på papperet. Ententen vill fortsätta kriget för att kunna diktera freds
villkoren.14 Den vill till varje pris krossa Tyskland. I det syftet försöker den också 
tvinga de neutrala med sig.15 Den har bl a försökt blanda sig i Greklands inre 
angelägenheter.16 Den vill också att Sverige skall överge sin neutralitet för att 
säkra tillförseln från Ryssland till ententen.17 

Ententen är således inte, hävdar Ubi, "de små nationernas beskyddare". Det 
finns tvärtom bevis på motsatsen. Pravda har publicerat hemliga traktater som 
visar att det verkligen förelegat en rysk fara mot Sverige. Bl a var Ålandsöarnas 
befästande riktat mot Sverige.18 

England är värst, säger Ubi. Det bär skulden till kriget genom sina intriger 
och sin hetsverksamhet mot Tyskland.19 Det är också England som rår för att 
kriget fortsätter. Dess ensamherravälde på haven har alltmer hotats av Tyskland 
och därför vill England kämpa till det yttersta.20 

England begår ständiga brott mot folkrätten, säger Ubi.21 Det har bl a direkt 
hotat det neutrala Sveriges sjöfartsförbindelser västerut genom att lägga ut hem
liga minfält i Kattegatt och Skagerack.22 Det har också helt rättsstridigt lagt 
beslag på spannmål som Sverige köpt från Amerika.23 Det har fört förhandlingar 
med Japan om de holländska öarna Borneo, Java och Celebes bakom Hollands 
rygg 24 etc. England drar Frankrike med sig, säger Ubi, och fransmännen blir till 
sist hårdare än engelsmännen. De håller, i motsats till engelsmännen, fast vid den 
hårda freden och vill inte ha någon revision.25 

Ubi är också kritisk mot USA. Medan världen byggs upp med skildringar om 
Wilsons fredssträvanden fortgår oavbrutet väldiga amerikanska ammunitionsleve
ranser till ententen, säger Ubi.26 Tyskarnas u-båtsblockad hotar att omöjliggöra 

10] Ubi 15/5 1919. Ref ur Aftonbladet. 
11] Ubi 25/6 1919. 
12] Ubi 6/2 1919. 
13] Ubi 30/4 1917. 
14] Ubi 10/1 1917. 
15] Ubi 20/2 1917, Ubi 9/10 1917. 
16] Ubi 5/7 1917. 
i?) Ubi 27/3 1917, Ubi 15/9 1917. 
i8] Ubi 28/11 1917, Ubi 7/12 1917. 

Ubi 15/8 1918. 
2°] Ubi 8/2 1917, Ubi 20/6 1917. 
21] Ubi 7/3 1917, Ubi 10/3 1917. 
22] Ubi 24/5 1918. 
23] Ubi 2/5 1917. 
24] Ubi 9/8 1918. 
25} Ubi 20/6 1917, Ubi 8/1 1918, Ubi 8/5 1919, Ubi 3/1 1922. 
26) Ubi 5/2 1917, Ubi 15/2 1917. 
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leveranserna, och därför vill USA förmå Tyskland att upphöra med blockaden.27  

Wilson utövar påtryckning på de neutrala för att få dem med på den amerikan
ska aktionen.28 Men genom dessa åtgärder avlägsnar han oss från freden. Det är 
nämligen det skärpta u-båtskriget som leder till fred, om det kan bedrivas effek
tivt.29 

Ubi menar alltså att ententen försvarar nationalitetsprincipen i ord men inte 
i gärning. I verkligheten är ententen imperialistisk enligt Ubi. Det går dock inte 
att frigöra sig från misstanken att nationalismen ingalunda var avgörande för 
Ubi:s starka sympatier för Tyskland. Ubi prisar tyskarna i alla tonarter. De är 
effektiva,30 de är skickliga organisatörer.31 Tysklands folk är ett hjältefolk,32 

ett stort folk,33 världens främsta kulturfolk.34 Kejsar Vilhelm är också mycket 
beundransvärd, enligt Ubi. Han varnar tidigt Europa för faran från öster.35 

Han offrar sig under hela kriget för sitt folk.36 

Den statsbild som således skymtar i Ubi:s framställning av Tyskland är den
samma som i organismteorin. Det är en enhetlig fast organiserad stat. Kejsaren 
personifierar folkviljan. Det är en antidemokratisk stat. Och demokratin har 
inget värde för konservatism/Ubl. Den frihet ententen säger sig vilja skänka 
Europa betackar vi oss för, säger Ubi.37 Ryssland t ex har fått frihet från tsar-
dömet, men en frihet som innebär samhällsupplösning. I Österrike råder "allas 
krig mot alla".38 Wilson talar om sin idealistiska kamp för humanitet, civilisation, 
demokrati och frihet. Men de verkliga motiven till Amerikas ingripande i kriget 
är helt andra. Det är de engelsk-amerikanska kapitalisternas begär efter nya 
vinster som ligger bakom de vackra orden om demokratins seger.39 

Ubi:s inställning till demokratin märks också när den talar om den tyske kej
sarens avgång. Ententens ledare borde, säger Ubi, bli betänksamma inför vad 
som sker i Tyskland. Där har "den beprisade demokratien" vunnit en ställning 
som tom går längre än i Amerika.40 

Ubi anammar uppenbarligen rasideologin. Den varnar 1922 för rysk expansion 
med bl a den motiveringen att det ingår i den slaviska rasens begrepp att den 
slaviska rasen skall sprida frälsning i världen.41 I Ubi:s skildringar av tyskarna 
skymtar ibland tendenser som pekar framåt i tiden. Germanerna är, säger Ubi, 
jordens mest utvecklade ras.42 En stor del av den svenska nationen, framför allt 
"dess mera upplysta och bildade del", hyser sympatier för de germanska stam-

27) Ubi 15/2 1917. 
28) Ubi 9/2 1917, Ubi 15/2 1917. 
29) Ubi 15/2 1917. 
30) Ubi 6/2 1917. 
31) Ubi 27/3 1917. 
323 Ubi 13/4 1917. 
33] Ubi 12/5 1919. 
34] Ubi 4/10 1917. 
35] Ubi 8/2 1917. 
36} Ubi 19/11 1918. 
37) Ubi 11/11 1918. 
383 ibid. 
39) Ubi 26/9 1917. 
40] Ubi 13/11 1918. 
41] Ubi 1/8 1922. 
42) Ubi 15/5 1919. 
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frändernas kamp för sin tillvaro.43 Kärnan i Sveriges kulturgemenskap med 
Tyskland är "det gemensamma blodet".44 

För Sveriges del vill Ubi ha neutralitet. "Att alltjämt bevara fred och neu
tralitet men bevara dem utan uppgifvande af några våra nationella fri- och rättig
heter, det är och måste vara det väsentliga icke mindre 1917 än 1914." 45  

Ubi ger alltså även här uttryck åt nationalismens idé. Men frågan är om inte Ubi 
lägger tyngdpunkten på ett annat argument: Vi måste samlas kring konungen 
för att bevara freden och självständigheten. Vi måste sätta fosterlandet över parti
intressen.46 Konungen är fast besluten att fortsätta neutralitetspolitiken.47 De 
"lojala i landet" stöder en nationellt samlad ledning.48 Men den frisinnade och 
socialdemokratiska opinionen är sådan att det är risk för att Sverige dras med 
i kriget.49 Ansvarslösa agitatorer i press och klubbar gör allt för att förvilla och 
förvilda den okunniga massan och utländska agenter från väst och öst under
blåser splittringen. Massorna ser inte hur skickligt de ledande fabricerar en "folk
vilja". Men skall verkligen en handfull uppviglare, kanske påverkade av utlän
ningar, få kasta Sverige in i inbördeskrig och världskrig? 50 — Detta är ju till 
fullo organismteorins idéer. 

Ubi stöder Tyskland också av konkreta och taktiska skäl. De konkreta skälen 
är främst ekonomiska. Den engelska blockaden är värre än den tyska för de 
neutrala länderna, säger Ubi, ty den engelska riktar sig också mot samfärdseln 
mellan de neutrala, medan den tyska riktas enbart mot motståndaren. Det är 
dock oundvikligt att inte de neutrala också blir lidande.51 Sverige får större delen 
av sin kolimport från Tyskland.52 England däremot rår för att vi har livsmedels
brist i Sverige, både direkt och indirekt. Det har lagt beslag på spannmål som 
Sverige köpt från Amerika, och det har förhindrat utförsel av tyska kalisalter, 
vilket lett till underskott i världens spannmålsskörd.53 England kommer att se till 
att vi får hunger, bränslenöd och dyrtid.54 

Versaillesfreden hotar att tillintetgöra Tyskland inte bara militärt utan också 
ekonomiskt, säger Ubi.55 Skadeståndet drabbar inte bara Tyskland utan hela 
Europa.56 Ententen kan nämligen inte kräva betalning i pengar eller råvaror, 
som hela den tyska industrin är beroende av, utan den måste godta färdiga 
industrivaror. En rad industrier i mottagarländerna kommer då att drabbas hårt 
av den tyska konkurrensen.57 

433 Ubi 24/5 1917. 
443 Ubi 13/2 1917. 
45 ] Ubi 24/2 1917. 
463 Ubi 19/4 1917. 
473 Ubi 13/3 1917. 
483 Ubi 9/3 1917. 
493 Ubi 31/7 1917. 
so3 Ubi 13/4 1917. 
513 Ubi 2/5 1917. 
523 Ubi 12/5 1917. 
533 Ubi 2/5 1917. 
543 Ubi 5/7 1918. 
553 Ubi 31/12 1920. 
563 Ubi 26/5 1922, Ubi 15/8 1922. 
573 Ubi 29/4 1921. 
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Ubi är kritisk mot Versaillesfreden även av taktiska skäl. Ententen borde 
besinna, säger Ubi, att dess krav kan framkalla hämnd från tyskarnas sida.58 

Våldsfreden blir också ett utmärkt agitationsämne för den internationella socia
lismen.59 

Ubi är skeptisk mot Nationernas förbund och kritisk mot svenskt medlemskap. 
Argumenten är främst konkreta, i första hand pragmatiska och ekonomiska. 

NF har i Sverige godtagits som en beständig fredsgaranti, säger Ubi,60 men 
hoppet om att NF skulle utjämna svårigheterna blir alltmer illusoriskt.61 NF:s 
behandling av Ålandsfrågan visar att NF inte blir något effektivt skydd varken 
för de nationella minoriteterna eller för rättfärdigheten i samhällslivet i allmän
het.62 De fem stormakterna kommer att ha största inflytandet i NF, säger Ubi. 
Sverige, Norge, Danmark och andra småstater, bl a så högt stående kulturstater 
som Holland och Schweiz, blir NF:s "pariaskast".63 Det är inte, som Dagens 
Nyheter sagt, bara gamla tyskvänliga reaktionärer som säger nej till NF. De tvek
samma är i majoritet både i och utom riksdagen, och för dem är den avgörande 
frågan, om det är mer riskabelt att stå utanför eller innanför NF.64 Ubi klagar 
1922 också på att NF är för dyrt och på den rådande sekretessen. NF måste se 
till att dess handlingar blir tillgängliga, säger Ubi.65 

IV: 1:2:2 Finlandsfrågan 
Umebladet stöder Finlands självständighet med argument som hör hemma 

i den konservativa ideologin. Sett ur Finlands synvinkel är ett av de främsta 
argumenten nationalistiskt. Om Finland inte blir självständigt, säger Ubi, blir 
dess nationella frihet knappast större än under tsardömet. Finland skulle ha rätt 
att självständigt ordna sina inre angelägenheter, men det skulle alltjämt vara 
förenat med Ryssland. Därmed skulle ryssarna också i fortsättningen ha möjlig
het att kränka de finska rättigheterna.66 

Det finns också inslag från traditionalismen i Ubl:s argumentering. Finlands 
sociala och kulturella struktur är till sitt ursprung och sin karaktär västerländsk, 
framför allt svensk, säger Ubi.67 Den framhåller också att hela finska folket står 
bakom kravet om självständighet.68 Detta argument kan naturligtvis ses som ett 
allmänt demokratiskt krav. Men det stämmer bättre med Ubi:s inställning i övrigt 
om man ser det som hemmahörande inom organismteorin — ett betonande av 
statens eller folkets enhet. 

Sett ur svensk synvinkel är huvudargumenten för svenskt erkännande av Fin
land traditionalistiska och nationalistiska. Sverige bör följa sina historiska tradi-

58] Ubi 15/8 1922. 
59 ] Ubi 15/5 1919. Ref ur Ostgöta Correspondenten. 
eo] Ubi 30/4 1919. 
61) Ubi 3/1 1920. Ubi anförde 20/3 1919 i en artikel med rubriken "Vad förehaves?" 

ett annat argument: NF är ett anfalls- och försvarsförbund i maskerad form mot 
de gula (= Japan]. 

62 ] Ubi 22/4 1921. 
63 ] Ubi 6/3 1920. Ref ur norska Aftenposten. 
64] Ubi 6/3 1920. 
65] Ubi 8/2 1922. 
66] Ubi 25/6 1917. Ref ur Svenska Tidningen Helsingfors. 
67 ) Ubi 2/6 1917. 
68] Ubi 25/6 1917. Ref ur Svenska Tidningen Helsingfors. 

63 



tioner, säger Ubi.69 När regeringen inte omedelbart erkände Finland som själv
ständig stat handlade den fegt, säger Ubi, och begick en missgärning mot vår 
historia och vår framtid. Regeringen skadar våra kulturella och ekonomiska 
intressen. Förakt och motvilja kommer att möta Sverige.70 

Ubi anser att Finlandsfrågan är väsentligare för Sverige än skandinavismen 
både historiskt och nationellt sett. "Skandinavismens realiserande och fullbordan
det af det svenska folkets kulturvårdande bestämmelse te sig för den skulle för 
det nationella medvetandet som skilda ting." 71 

Ubi förordar mycket energiskt svensk hjälp till de vita i inbördeskriget. Det 
Finland Ubi stöder är en konservativ stat av samma karaktär som Tyskland. 
Finlands självständighet är, säger Ubi, en tom bokstav så länge det inte har en 
stark statsmakt. Den finska regeringen kan inte utan vapenmakt besegra de 
finska ligister som tillsammans med ryska militärer fört landet ut i anarki.72 

Om vi inte hjälper till att driva ut "det ryska slöddret" ur Finland och att upp
rätta lag och ordning förlorar Finland sin frihet.73 Det laglydiga finska folket 
har rätt att kräva stöd av alla kultursamhällen, särskilt av dem som erkänt 
Finlands självständighet.74 

Sverige måste hjälpa Finland av humanitära skäl, säger Ubi.75 Men den har 
också argument av ideologisk karaktär. Det är helt enkelt en plikt för Sverige 
att hjälpa till att försvara den finsk-svenska kulturen mot förödelsen, säger Ubi.76  

Det skulle ge oss möjlighet att "i ett gammalt svenskt land sprida glans öfver det 
svenska namnet".77 — Detta är ju rent ut nationalismens lära om den egna 
nationens historiska kallelse. 

Kravet på svensk hjälp motiveras också med konkreta-taktiska argument. Om 
vi hjälper Finland, säger Ubi, skulle Finland troligen gå med på att Åland blir 
svenskt. Ett svenskt Åland skulle försvaga ett ryskt hot mot Sverige.78 Om vi 
inte hjälper Finland förlorar vi muren mot Ryssland.79 Lenin har försökt sprida 
sina läror i Tyskland och i Finland. Om de röda får överhand i Finland blir det 
säkert Sveriges tur därnäst.80 Vänstersocialisterna i Sverige får pengar av de ryska 
bolsjevikerna för att främja revolutionen,81 och kommer de också att få hjälp 
från de röda i Finland blir ju faktiskt Sveriges läge allvarligare än Finlands.82 

Svensk passivitet kan också få den följden att Finland tvingas söka hjälp hos 
Tyskland. Detta leder till att det tyska inflytandet ökar i Finland, och det skandi
naviska minskar. Den svenska "flatheten" banar väg för Tyskland.83 Om ett par 

69] Ubi 5/1 1918. 
70] Ubi 3/1 1918. 
71] Ubi 20/12 1917. 
723 Ubi 10/1 1918. 
73) Ubi 5/2 1918. 
743 Ubi 28/2 1918. Ref av Trygger. 
75 ) Ubi 5/2 1918. 
76] Ubi 28/2 1918. Ref av Trygger. 
77] Ubi 4/3 1918. 
78] Ubi 10/1 1918. 
79] Ubi 5/2 1918. 
80] Ubi 18/2 1918. 
si] Ubi 5/2 1918; Ubi 18/2 1918. 
82) Ubi 18/2 1918. 
S3) Ubi 27/2 1918. 
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årtionden har förmodligen Finland tagit ledningen i Norden på de gamla german
staternas, särskilt Sveriges, bekostnad.84 — Det skymtar i detta sammanhang 
också ett rasistiskt drag: Finland har en ras "med tyst men hänsynslös vilja till 
självhäfdelse och makt", säger Ubi.85 

Det finns enligt min mening en viss inkonsekvens eller taktik i Ubi:s inställ
ning till Finlands självständighet. Ubi hävdar starkt Finlands rättigheter gentemot 
Ryssland. Men den talar som tidigare nämnts också om att "sprida glans över det 
svenska namnet", och den är rädd för finsk dominans i Norden. Ville Ubi ha bort 
det ryska inflytandet från Finland för att ersätta det med ett svenskt? I så fall 
är ju argumentet i första hand taktiskt. I andra hand är det ideologiskt-nationa-
listiskt, men då bara sett ur svensk synvinkel. 

Ubi poängterar att svensk hjälp till Finland inte innebär några risker för 
Sverige. Argumenten är konkreta-pragmatiska. Finland har bara begärt sådan 
hjälp som Sverige kan lämna utan att äventyra sin folkrättsliga ställning, säger 
Ubi.86 Ingen annan stat kan uppfatta sådana åtgärder från Sveriges sida som en 
ovänlig handling eller ett upphävande av neutraliteten.87 Andra neutrala stater 
har tidigare fått samma förmåner av Sverige.88 Om vi nu ger den finska rege
ringen motsvarande förmåner betyder det inte att vi därför blir indragna i kriget.89 

Finlandsfrågan återspeglas också något på det lokala planet. Ubi kräver att 
myndigheterna skall ingripa mot de finnar som kom till Västerbotten. De röda 
bör utvisas.90 

De argument Ubi använder är strängt taget identiska med högerns i riksdags
debatterna. Ubi stöder närmast gruppen kring Trygger i första kammaren.91 

Men det är uppenbarligen på det sättet att Ubi i likhet med en del andra höger
tidningar helst sett en större aktivitet från högerns sida.92 Det bör observeras att 
Ubi:s chefredaktör Gösta Thalén var ordförande för en grupp högerredaktörer 
som uppvaktade Edén angående svensk hjälp till Finland 1918.93 Ubi tillhör 
definitivt aktivistpressen. 
8±) Ubi 24/1 1918. 
ss) ibid. 
86] Ubi 27/2 1918. 
8?) Ubi 28/2 1918. 
88) Ubi 27/2 1918, Ubi 7/3 1918. 
89) Ubi 18/2 1918, Ubi 7/3 1918. 
90) Ubi 2/9 1918, Ubi 8/8 1919. 
91 ) Ett indicium för detta är att Ubi i likhet med Trygger kräver export av vapen även 

ur kronans förråd. (Ex 1918 FK prot 11:19, 1918 FK prot 12:4]. Högerns ledamöter 
i övrigt verkar vara oense på denna punkt. Ubi 18/2 1918, Ubi 28/2 1918. 
VK framhåller i en ledare, 27/2 1918, skillnaden mellan första och andra kammaren 
och säger att Trygger anslutit sig till aktivisterna. 

92 ) Ubi undrar exempelvis 28/2 1918 om inte högerpartierna i riksdagen dröjt litet väl 
länge med att ta ställning. 

93) Det blåste upp en stor strid mellan Ubi och VK om syftet med deputationen. VK 
menar att redaktörerna krävde svenskt militärt ingripande i Finland (VK 4/2 1918). 
Ubi förnekar att uppgiften är riktig (Ubi 7/2 1918). VK publicerade då, 8/2 1918, 
på ledarsidan en artikel över 4 spalter med en enorm rubrik under titeln "Korten 
på bordet". I denna artikel publicerades den maskinskrivna framställning som Tha
lén överlämnat till Edén. VK anser att denna framställning styrker den version VK 
tidigare framlagt och menar att redaktör Thalén avslöjats som en politisk äventy
rare och efter detta borde vara en "moraliskt död person". Ubi förnekar återigen 
att högerredaktörerna begärt väpnat svenskt ingripande; de hade endast interpelle
rat om eventuellt ingripande (Ubi 12/2 1918 under rubriken "På hvilken sida"). 
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IV: 1:2:3 Ålandsfrågan 
Umebladets ståndpunkt i Ålandsfrågan är klar och konsekvent: Åland bör 

återförenas med Sverige. Argumenten är till stor del desamma som i Finlands
frågan. Ubi åberopar ständigt nationalitetsprincipen.94 Den finner det anmärk
ningsvärt att Finland, som för egen del hävdat principen om nationernas själv
bestämmanderätt, inte vill låta samma princip gälla för Åland.95 Ubi framhåller 
att ålänningarna själva vill höra till Sverige.96 Den tillbakavisar 1921 Ålands
rapportörernas påstående att det bara rörde sig om en minoritet av ålänningarna 
och säger att det i så fall var en minoritet på hela 97 %.97 Det ser alltså ut som 
om Ubi ansluter sig till demokrati och folkomröstning. Det är dock ytterst tvek
samt om så är fallet. Den säger nämligen också, 1918, att det inte är självklart 
att befolkningens önskemål alltid skall vara en avgörande faktor. Folkmeningen 
kan, säger den, vara artificiell och tillfällig, framlockad genom påtryckningar från 
en erövringslysten grannstat. Men så är inte fallet på Åland.98 Detta uttalande 
pekar snarare på att Ubi ansluter sig till organismteorins syn på staten och folk
viljan. Det finns ingenting som tyder på att Ubi i princip ändrar uppfattning om 
allmän rösträtt efter 1918. Dess åberopande av folkomröstningsresultatet 1921 
blir, om min hypotes är riktig, taktiskt: Ubi använder sig av ett gångbart argu
ment, fastän den i grunden inte ansluter sig till det. 

Ubi uppmanar flera gånger den svenska regeringen att handla; nu är ögon
blicket kommet, nu måste regeringen ingripa.99 Åland är, säger Ubi, historiskt 
och kulturellt sett ett gammalt svenskt landskap.100 Det har svenskt språk, svensk 
litteratur, svensk rättsåskådning etc.101 Det är därför naturligt att ålänningarna 
själva söker stöd hos sitt gamla moderland, hos sina blodsförvanter.102 Det är vår 
plikt att rädda våra blodsfränder.103 

Vid sidan av dessa ideologiskt, närmast nationalistiskt betonade argument, 
har Ubi också konkreta skäl för svenskt stöd till Åland. Ålandsfrågan är, säger 
den, ett led i hela östersjöfrågan.104 Först då Åland geografiskt och nationellt 
hör till Sverige kan Sverige känna trygghet, framför allt mot ryska expansions-
strävanden.105 En stormaktsgaranti att Åland inte skall befästas är inte tillräck
ligt,106 endast återförening ger full trygghet.107 

Ubi vill gärna ha en nationell samling i Ålandsfrågan. Det bör vara naturligt, 
säger den, att Sveriges kung och folk medverkar till att uppfylla Ålands krav.108 

94) Ubi 16/7 1918, Ubi 27/8 1918, Ubi 16/6 1920, Ubi 14/5 1921. 
953 Ubi 1/7 1918. 
96) Ubi 27/8 1918. 
973 Ubi 22/4 1921. 
98] Ubi 27/8 1918. 
99) Ubi 10/1 1918, Ubi 5/2 1918, Ubi 13/2 1918, Ubi 27/8 1918, Ubi 14/5 1919, 

Ubi 16/6 1920. 
100) Ubi 1/7 1918. 
1013 Ubi 27/8 1918. 
102] Ubi 12/6 1920. 
103] Ubi 13/2 1918. 
104] Ubi 2/2 1918, Ubi 5/2 1918. 
105] Ubi 1/12 1917. 
106] Ubi 10/1 1918. 
107] Ubi 22/1 1918. 
108] Ubi 12/6 1920. 
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Det är långt ifrån säkert att Ubi lägger tyngdpunkten på Ålands bästa. Den säger 
vid ett annat tillfälle att samlingen kring ett gemensamt ideal är så värdefull att 
de politiska partierna och de ledande kretsarna i samhället har skyldighet att tona 
ner inbördes motsättningar i valrörelsen.109 Ett sådant resonemang påminner 
starkt om den nya extrema nationalismen efter 1870. Det måste också ha varit 
taktiskt lämpligt för högern. 

Det enda som enligt Ubi i någon mån talar för att Åland skall tillhöra Finland 
är att den svenska befolkningen i Finland är angelägen om att den inte minskar.110  

Ubi visar även i sin behandling av Ålandsfrågan tydlig sympati för Tyskland.111 

IV: 1:2:4 Handelspolitik 

Umebladet är kritisk till liberalernas och socialdemokraternas strävan efter 
handelspolitiska förbindelser med ententen och anför en lång rad konkreta skäl, 
både ekonomiska och pragmatiska. Handelsavtal med västmakterna minskar vis
serligen vår livsmedelsbrist på kort sikt, säger Ubi, men det är av ondo på lång 
sikt, ty det förlänger kriget.112 Det stora avtalet ger oss inga garantier om varor 
från England och Amerika utan bara löften.113 Det kan dessutom bli svårt att 
forsla hem eventuella varor.114 En utlåning av handelsfartyg är ödesdiger för 
Sverige ur försörjningssynpunkt. Fartygen skall visserligen formellt bara lånas ut, 
men i verkligheten måste de anses förlorade, då de säkerligen kommer att anfallas 
av tyska u-båtar. Det vet man genom exempel från Norge och Danmark. Om vi 
står utan handelsflotta när kriget är slut får vi nöd i många år framöver, ty inget 
annat land har då tid och tillfälle att frakta varor åt Sverige.115 Utlåningen av 
tonnaget är inte heller ekonomiskt lönande, eftersom ersättningen inte blir kon
tant utan i "lämplig kredit".116 Tonnaget löper dessutom stora risker. Regeringen 
skickar med berått mod många sjömän till en säker död.117 

Ubi vill i stället förstärka handeln med Tyskland. Argumenten är även här 
till en del konkreta: Tyskland har förmodligen varor att sälja,118 om vi inte säljer 
vår järnmalm till Tyskland får vi arbetslöshet119 etc. Det finns också ett taktiskt 
argument: ett gott förhållande till Tyskland är en förutsättning för att lösa 
Ålandsfrågan.120 

Vänsterns handelspolitiska förbindelser med ententen innebär också, enligt 
Ubi, ett politiskt ställningstagande för ententen.121 Vänstern riskerar därmed, 
säger Ubi, vår självbestämmanderätt och vår självständighet.122 Den har tagit 

109] Ubi 23/6 1920. 
110] Ubi 22/4 1921. 
111] Ubi 2/2 1918, Ubi 16/7 1918. 
112 ] Ubi 2/5 1918. 
113] ibid. 
114] Ubi 8/6 1918. 
1153 Ubi 25/1 1918. 
116 ] Ubi 20/6 1918. 
117] ibid. 
i1«] Ubi 13/11 1917. 
119] Ubi 26/2 1918. 
120] Ubi 29/1 1918. 
121] Ubi 12/10 1917, Ubi 13/11 1917, Ubi 20/6 1918, Ubi 3/8 1918. 
1223 Ubi 13/11 1917. 
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klar ställning för engelska och mot svenska intressen.123 Ubi anser inte att väns
tern har folkets stöd för sin handelspolitik. "En vilseledd folkmening" vändes 
mot Sveriges verkliga intressen,124 säger den, och nog förefaller det som om 
ordet folket då har samma innebörd som i organismteorin. 

Ubi vill inte ha handelsförbindelser med Ryssland. De skäl den uppger är till 
största delen konkreta. De ekonomiska fördelarna för Sverige är små,125 säger 
den. Man kan driva handel med Ryssland utan avtal.126 

Ubi menar också att den ryska regeringen måste, åtminstone i princip, medge 
att den har skyldighet att återlämna eller ersätta utländsk egendom, som beslag
togs under revolutionen.127 

Högerns huvudargument, nämligen att avtalet gav Ryssland politiska fördelar, 
skymtar i Ubi endast i förbigående.128 

Sammanfattning 
Umebladets starka stöd för Tyskland är huvudsakligen ideologiskt betingat. 

Tyskland före revolutionen hade många drag av konservatismens idealstat. Det 
var en nationalstat, organiskt uppbyggd med enhetlig ledning, och den var 
antidemokratisk. Ubl:s konservatism är densamma som den tyska konservatismen 
efter 1870. Det finns dock vissa inslag som pekar framåt i tiden, nämligen för
härligandet av den germanska rasen. 

Ubl:s bedömning av andra länders agerande och andra partier än högern är 
beroende av respektive lands och partis inställning till Tyskland. 

Ubi använder också konkreta argument. Men även i dessa fall kan man 
skönja ett bakomliggande ideologiskt motiv. Både Finlandsfrågan och Ålands
frågan är för Ubi ett led i hela östersjöproblernet. I botten ligger en rädsla för 
att en annan ideologi, bolsjevismens, skall erövra Sverige via Finland och Åland. 
Frågan är om det inte tomi Ubi:s konkreta argumentering för ett handelsavtal 
med Tyskland och mot ett avtal med västmakterna ligger ett icke angivet argu
ment: den ideologiska samhörigheten med Tyskland. I vart fall stämmer Ubi:s 
önskan om ett handelsavtal med Tyskland utmärkt väl med dess uppfattning i 
andra utrikespolitiska frågor. 

Ubi stöder den aktivistiska delen av högern. 
Ubi använder ibland utrikespolitiska frågor taktiskt, som en lämplig utgångs

punkt inför valen. 

IV:1:3 Försvarsfrågan i Umebladet 1917—1922 
Umebladet är utpräglat försvarsvänlig. Den försvarar militarismen, den vill 

inte ha avrustning, varken helt eller partiellt, den kräver åtgärder mot den för
svarsfientliga agitationen, och den åberopar ständigt den militära sakkunskapen. 
Bakom dess ställningstaganden ligger helt öppet den konservativa ideologin med 
inslag från både traditionalismen, nationalismen och organismteorin. 

123] Ubi 12/10 1917. 
12*3 Ubi 19/1 1918. 
125) Ubi 8/6 1922. 
126J Ubi 12/6 1922. 
12?] ibid. 
12»] Ubi 8/6 1922. 
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Ubi:s syn på militarismen återspeglar traditionalismens lära om att människan 
är ond av naturen och måste stödjas. Ubi medger att militarismen ofta får obe
hagliga följder, men den poängterar samtidigt dess fostrande värde. Yi kan inte 
vara utan den i våra moderna och egoistiska samhällen.129 Ubi hävdar också att 
militarismen har ett praktiskt/politiskt värde. Den tillbakavisar antimilitarister-
nas påstående att militarismen i sig framkallar krig. Tyskland exempelvis kan 
tacka militarismen för att det ännu inte har en enda fiende inom sina gränser, 
säger Ubi.130 

Ubi är emot avrustning så länge det inte ens är sannolikt att krigen skall 
försvinna.131 Argumenten härför är oftast konkreta. Försvaret stärker vår 
neutralitet och bevarar freden, säger Ubi. Det var endast vår rakryggade neutrali
tet, som räddade oss från världskriget, men den hade inte respekterats utan 
vapenhot.132 Om en stormakt sätter in alla resurser på att krossa oss hjälper 
naturligtvis inte ett starkt försvar, men det är helt osannolikt att så sker.133 

Om man vill fred, måste man alltså rusta för krig, säger Ubi.134 Inga andra 
metoder är bättre. Belgiens garanterade neutralitet hjälpte inte. Skiljedom har 
visat sig vara effektiv endast för mindre intressekonflikter. Rustningsbegränsning 
går inte på grund av ländernas ömsesidiga misstroende. Kulturförsvaret, "den 
politiska enfaldens paradnummer" hjälper nog mindre än något annat.135 Natio
nernas förbund har också visat sig vara ett dåligt instrument för freden.136  

Ubi ger i detta sammanhang också uttryck åt konservatismens antidemokratiska 
inställning. En del tror, säger den 1917, att ryska revolutionen skall ge fred. Men 
historien visar att demokratin inte främjat freden utan tvärtom inneburit ökad 
krigsfara.137 

Ubi tillbakavisar vänsterns resonemang om att man skall ta hänsyn till för
hållandena i världen, till utsikterna för fred och krig.138 Men ändå hänvisar den 
själv till det utrikespolitiska läget, framför allt faran från Ryssland, som argu
ment för ett starkt försvar.139 Ubi agerar här på samma sätt som högern.140 

129) Ubi 27/2 1917. Verner Söderberg säger i Ubi 21/11 1918 att militarismen i Tysk
land nog aldrig var så stark som ententen påstod, men dock starkare än vad som 
var förenligt med folkets frihet och statens hälsa, Han varnar samtidigt för milita
rismen i Ryssland. De sociala revolutionärerna har lärt sig den väpnade maktens 
betydelse, säger han. De kan behärska obeväpnade massor, fast dessa är numerärt 
sett kolossalt överlägsna. Men den röda militarismen föraktar och ignorerar parla
mentariska former lika mycket som den gamla. 

1393 Ubi 27/2 1917. 
131] Ubi 19/2 1917. 
132 ) Ubi 30/4 1917. 
133) Ubi 19/2 1917. 
134] Ubi 30/4 1917, Ubi 4/7 1918. 
135J Ubi 30/4 1917. 
136) Ubi 1/9 1920. 
137] Ubi 30/4 1917. 
13»] Ubi 14/11 1917. 
1393 Ubi 19/2 1917, Ubi 21/3 1917, Ubi 6/6 1917, Ubi 3/8 1922. 
140 ) Enligt Tingsten deklarerade högern vid flera tillfällen att det var omöjligt att be

döma det utrikespolitiska läget. Den ville därmed diskvalificera alla påståenden om 
förbättring. För egen del framhöll den däremot varje försämring. [Tingsten, Svensk 
utrikesdebatt mellan världskrigen, kap Försvarsfrågan i nedrustningens tecken). 
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Ubi framhåller också ett ideologiskt-traditionalistiskt betonat hot mot freden, 
nämligen människan själv med sin egoism och sitt maktbegär.141 

Det ser alltså ut som om Ubi vill ha fred och anser att ett starkt försvar är 
det bästa medlet. Men det är i själva verket inte alls klart att den i alla lägen 
vill undvika krig. Krig är inte alltid av ondo, säger den. De har ibland haft ett 
folkuppfostrande värde och lett till pånyttfödelse för folken. De har haft samma 
effekt som åskan som rensar luften.142 Detta argument, som hör hemma i den 
mer extrema nationalismen, står ju i uppenbar motsättning till de konkreta kra
ven på ett starkt försvar för att slippa krig. Under förutsättning att den bristande 
överensstämmelsen inte beror på skilda ledarskribenter med olika uppfattning 
eller på ren inkonsekvens måste Ubi:s agerande betecknas som taktiskt: ideolo
giskt kan den godta krig men konkret använder den ett gångbarare argument för 
ett starkt försvar, nämligen försvarets fredsbevarande uppgift. 

Ubi förordar i konsekvens med sin uppfattning om ett starkt försvar ständigt 
höjda försvarsanslag, särskilt till flottan.143 Vid sidan av alla konkreta argument 
härför framträder tydligt organismteorins antiindividualistiska grundsyn. Männi
skan har inga egna rättigheter, utan hon måste underordna sig samhället. Ubi 
hävdar i enlighet härmed att den militära sakkunskapens ord måste väga tyngre 
än folkrepresentationens,144 Ubi vill också ha höjda anslag till den frivilliga 
skytterörelsen och till skjututbildning vid läroverken. Den för i sin argumente
ring härför fram element ur både traditionalismen och nationalismen. Den fri
villiga skytterörelsen har, säger Ubi, vuxit fram ur folkets egna led, och den har 
mycket stor betydelse för medborgarnas fostran. Den stärker försvarsviljan.145 

Skjututbildningen vid läroverken bör vara kvar, då det är viktigt att de blivande 
statsmedborgarna redan i sin ungdom får utbildning i och inser nödvändigheten 
av att organisera landets försvar.146 Ubi redovisar också konkreta skäl för sitt 
stöd till den frivilliga skytterörelsen. Erfarenheterna från andra världskriget har 
visat värdet av frivillig skjututbildning vid sidan av den militära, säger den.147 

Den frivilliga skytterörelsen behövs särskilt i det vidsträckta Norrland, där det 
militära försvaret inte är så starkt.148 

Ubi säger nästan ingenting om övningstiden för de värnpliktiga. När spanska 
sjukan gick säger den dock att farorna har underskattats av en del. Det är fram
för allt regeringen som bär ansvaret, menar Ubi.149 

Ubi vill ha åtgärder mot den försvarsfientliga agitationen.150 Den yttersta 
orsaken till Ubl:s inställning är rent ideologisk: Ubl/konservatismen vill ha en 
stark stat, och den försvarsfientliga agitationen utnyttjas av dem som vill om
störta samhället. Den revolutionära stämningen stiger hos massorna, främst inom 

141) Ubi 19/2 1917, Ubi 24/3 1917. 
142) Ubi 24/3 1917. 
143J Ubi 3/1 1917, Ubi 5/4 1917, Ubi 18/4 1917. 
144] Ubi 11/4 1917. 
i453 Ubi 25/1 1922. 
146J Ubi 11/4 1917. 
147) Ubi 25/1 1922. 
14»] Ubi 4/7 1918. 
149J Ubi 20/9 1918. 
150] Ubi 9/2 1917, Ubi 23/12 1921. 
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den ungsocialistiska rörelsen, säger Ubi. Men den antimilitaristiska propagandan 
finns säkert inte bara inom underklassen. Ledarna och exploatörerna finns högre 
upp i samhället, och de utnyttjar den ungsocialistiska rörelsen för sina syften, 
att omstörta samhället. Det främsta hindret på deras väg är just krigsmakten, 
och därför har de nu inriktat sin verksamhet mot den. De agerar taktiskt. De 
ger sken av att vilja gagna freden för att kunna undergräva disciplinen inom 
krigsmakten.151 Det är troligt att de har ekonomiskt stöd utifrån.152 

Den antimilitaristiska propagandan har också, enligt Ubi, direkt konkreta 
följder. Den försvårar t ex volontäranställningen.153 Huvudorsaken till de många 
vakanta underofficerstjänsterna ligger dock, enligt Ubi, på ett annat plan. Den 
militära disciplinen, säger Ubi, innebär i denna "individualismens gyllene tid" 
ett stort ingrepp i den personliga friheten. Svensken har mycket svårt att under
ordna sig "vanlig lagbunden ordning", och i det militära är ju disciplinen 
strängare.154 — Ubi uttrycker alltså än en gång organismteorins bärande tanke 
om en stark statsmakt och individens skyldighet att underordna sig. Ubi föreslår 
också helt följdriktigt att om det inte går att avhjälpa bristen på frivillig väg får 
man ta ut ett visst antal befälselever till flerårig tjänst.155 Ubi vill dock gå en 
annan väg också, nämligen förbättra befälets villkor, bl a lönerna.156 Hur skall 
cci gå med demokratiseringen av officerskåren, om endast de rika har råd att 
ta anställning, frågar Ubi med tydlig adress till liberaler och socialdemokrater.157  

Ubi:s ideologiska tillhörighet lyser också igenom när den karaktäriserar sina 
och högerns motståndare. Den anklagar ständigt vänstern — liberalerna och 
socialdemokraterna — för bristande omsorg om riket: vänster skär ned försvaret 
till förmån för nya sociala utopier och experiment,158 den beaktar inte rikets 
behov,159 den har inte en fosterländsk, opartisk syn på försvarsfrågan,160 den 
driver ett farligt spel med landets välfärd.161 Förbudsliberalerna använder för
svarsfrågan taktiskt för att hålla liv i resterna av det gamla liberala partiet. För 
den skull är de beredda att strunta i landets trygghet och beredda att frångå 
tidigare uppfattningar.162 

Vänstern gör försvarsfrågan till ett klassintresse, säger Ubi. Den lämnar av
görandet till andrakammarmajoriteten — åt mängden, åt partigruppernas av
görande.163 Försvarsfrågan borde inte vara en partifråga. Det är den inte i något 
annat land än Sverige.164 Försvaret är inte ett klassintresse utan en folklig livs

151 ) Ubi 24/3 1917. 
1523 Ubi 31/5 1917. 
153] Ubi 22/11 1917. 
154) ibid. 
155] ibid. 
156] Ubi 12/6 1917, Ubi 24/5 1921. 
1573 Ubi 24/5 1921. 
158] Ubi 21/3 1921. 
159] Ubi 14/11 1917. 
16<>3 ibi d. 
161] Ubi 5/3 1917. 
162] Ubi 27/12 1922. 
163] Ubi 1/8 1918. 
1643 Ubi 8/5 1917. 
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angelägenhet.165 Det skulle inte förvåna om "folket" förlorade tålamodet 
med vänsterns lättvindiga sätt att behandla landets säkerhet.166 

Högern däremot känner ansvar mot samhället,167 säger Ubi. Den är beredd 
att ta hänsyn till tidens krav och minska folkets bördor, men inte så långt att 
landets säkerhet och välfärd äventyras. Högern vill inte svika sina traditioner for 
partipolitiska fördelar.168 

Det är ingen tvekan om att de argument Ubi använder till stor del är desam
ma som högerns. Det skymtar dock någon gång fram att Ubi vill gå längre än 
högern, i större utsträckning stödja militärernas krav.169 

Sammanfattning 
Ubi är klart försvarsvänlig. Argumenten är till stor del konkreta med en viss 

tyngdpunkt på försvarets fredsbevarande uppgift. Men på strängt taget varje 
punkt i försvarsfrågan — i frågan om avrustning eller ej, i förslagen om åtgärder 
mot den försvarsfientliga agitationen, i diskussionen om försvarets inre förhål
landen etc — framstår med ovanlig skärpa den bakomliggande ideologin. Över 
a l l a  k r a v  o m  l ä t t n a d e r  f ö r  d e n  e n s k i l d e ,  o m  d e m o k r a t i s e r i n g  a v  f ö r s v a r e t  o s v  
står omsorgen om riket. Det riket är den konservativa ideologins. 

IV:1:4 Rösträttsfrågan i Umebladet 1917—1922 

Umebladet är emot allt som innebär en utvidgning av rösträtten: slopande av 
den 40-gradiga skalan, slopande av de s k strecken, införande av rösträtt för 
kvinnor. Argumenten är på de två första punkterna till stor del identiska. 

Utgångspunkten för Ubl:s ställningstagande i rösträttsfrågan är klart ideolo
gisk: över folket står riket. Människorna har olika värde för samhället. 

Det är visserligen, säger Ubi, ett riksintresse att den breda massan får det så 
bra som möjligt, "icke minst med hänsyn till folkmaterialets bevarande både för 
fredliga värf och för rikets försvar", men det är inte hela riksintresset.170 Om 
högern kapitulerar i rösträttsfrågan innebär det samhällsordningens undergång 
som i Finland 171 och Ryssland.172 

Ubi:s allvarligaste invändning mot lika kommunal rösträtt är den effekt en 
sådan skulle få på första kammarens ställning. Det är ett riksintresse att första 
kammaren bevaras, säger Ubi.173 De uppgifter den har kan inte utföras av de 
samhällsklasser som nu behärskar andra kammaren. De befattar sig bara med 

165) Ubi 30/4 1917. 
166) Ubi 1/3 1917. 
167) Ubi 27/12 1922. 
168 ] ibid. 
1693 Ubi 28/1 1921. 1921 lade regeringen med Hammarskjöld som försvarsminister fram 

en proposition, som visserligen föreslog en höjning av de värnpliktigas övningstid, 
men inte i den utsträckning militärerna önskat. Ubi säger sig då förstå att Ham
marskjölds förslag om nedskärning av militärernas krav är ett personligt offer, 
men den verkar inte helt nöjd. 

170] Ubi 18/6 1918. 
1713 ibid. 
172) Ubi 6/12 1918. 
173} Ubi 18/6 1918. 
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sina egna intressen.174 Liberalerna och socialdemokraterna vill göra första kam
maren till en nästan exakt kopia av den andra endast därför att de så hett efter
strävar makten.175 De skyller på att första kammaren har allt för stor makt och 
står hindrande i vägen för demokratin.176 De säger sig vilja föra tillbaka första 
kammaren till den princip som gällde vid dess tillkomst, nämligen att första kam
maren skulle vara ett uttryck för folkets vilja. Men folket betydde då dugliga 
medborgare, inte som Edén menar, bara individer.177 De breda lagrens krafter 
är inte bundna med den 40-gradiga skalan, men om denna slopas blir andra 
krafter bundna, nämligen de bildades och besuttnas.178 

Ubi är rädd för "oansvarigt massvälde" även i kommunerna. Bönderna är 
folkets kärna, säger den.179 De är bofasta och känner därför större samhörighet 
med kommunen.180 Lika kommunal rösträtt skulle innebära att den bofasta 
befolkningen skulle förlora en del av sitt inflytande till förmån för dem som 
flyttar mellan olika kommuner och känner mindre ansvar för en viss kommun.181 

Liberala tidningar har försökt få småbönderna att tro att den 40-gradiga skalan 
gynnar gulascherna på böndernas bekostnad. Men de verkliga gulascherna arbe
tar i städerna, och för övrigt inte alls i den utsträckning de liberala tidningarna 
påstår. Bönderna kommer att drabbas hårdare av lika kommunal rösträtt. I 
landskommuner med industri kommer nämligen arbetarna att rösta omkull små
bönderna.182 Det är visserligen sant att en industriarbetare eller en annan lön
tagare med motsvarande system vanligen har 10—12 röster och en småbonde 
bara 3—4, men det är inte hela sanningen. För det första är det så att jordbru
karna sällan står ensamma mot socialdemokraterna,183 utan de kan räkna med 
en del större röstägare inom kommunen, t ex prästen, länsmannen, disponenten 
och handlanden. För det andra är det så att antalet röstberättigade kommer att 
öka kraftigt om rösträttsförslaget går igenom, och de nya väljarna kommer inte 
att stödja jordbrukarna. Bondens drängar och pigor skulle få lika mycket att 
säga till om som han själv. En massa daglönare, som inte bryr sig om att göra 
sig röstberättigade, skulle säkert få hjälp av fackföreningarna att göra detta för 
att kunna stödja socialdemokraterna.184 Den liberal-socialdemokratiska regeringen 
vill göra bönderna till bihang åt städernas radikaler och socialdemokrater.185 

Regeringen säger att insikt och duglighet i kommunala värv inte är graderad 
efter inkomst och egendom.186 Nej, men inte gör dessa egenskaper någon mindre 
lämpad än proletariatet att ha del i makten.187 Det är inte heller säkert att insikt 

174] ibid. 
175] Ubi 21/6 1917. 
176] ibid. 
1773 Ubi 29/4 1918. 
178] Ubi 18/6 1918. 
179] Ubi 18/5 1918. 
180] ibid. 
181) Ubi 12/6 1918. 
182) Ubi 7/9 1917. 
183) Arbetare och socialdemokrater tycks vara entydiga begrepp för Ubi. 
1843 Ubi 8/3 1918. 
1853 Ubi 19/3 1918. 
1863 Ubi 29/4 1918. 
187) Ubi 18/6 1918. 
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och duglighet kommer till sin rätt för att man upphäver den 40-gradiga skalan. 
Om man nödvändigtvis vill ha bort dess verkningar finns det andra alternativ 
än att upphäva den totalt. Man kan ge tilläggsröster åt vissa fast bosatta, erfarna 
medborgare, åt dem som uppnått en viss ålder och åt dem som innehaft kommu
nala förtroendeuppdrag.188 

Ubi kräver att skyldigheter och rättigheter skall följas åt. Ingen protesterar 
mot att de höga inkomsttagarna bär större bördor, säger den, men det bör då 
också vara en rimlig avvägning mellan skyldigheter och rättigheter.189 Detta 
argument används särskilt ofta i fråga om strecken.180 Ubi anför också konkreta, 
särskilt ekonomiska, skäl mot slopandet av den 40-gradiga skalan och strecken. 
Den 40-gradiga skalan skyddar en sund kommunal hushållning, den skyddar de 
bofasta från en äventyrlig anslags- och skattepolitik, säger Ubi.191 Om den slopas 
kommer den kommunala bestämmanderätten i de flesta kommuner att övergå 
till dem som bara betalar 5—15 % av de kommunala skatterna. Det skulle leda 
till en mängd dyrbara sociala experiment.192 Slopandet av utskyldsstrccket kom
mer att leda till att folk försummar att betala in sin skatt. Regeringens förslag 
om införsel i lön i stället kommer säkert att vara bra när det gäller fast anställda, 
men det kommer inte att gå bra med utmätningar av tillfälliga inkomster.193 

Men det kanske är meningen att arbetsgivarna skall betala. De organiserade 
arbetarna har ju tidigare visat att de kan vältra över betalningsskyldigheter på 
arbetsgivarna.194 

Första kammaren röstade 1918 emot kvinnlig rösträtt. Ubi tycker inte att 
detta kan betecknas som något svårt brett. Högern menar inte, säger Ubi, att 
kvinnan är underlägsen av naturen eller mindre begåvad än mannen. Högern är 
inte heller rädd för de politiska verkningarna av kvinnlig rösträtt.1X5 Men stats
nyttan måste komma i första hand.196 Reformen kan vänta tills det blivit lugnare 
i samhället. Kvinnlig rösträtt kan i alla händelser inte rädda landet från revolu
tion; det ser man i Finland.197 

Vid sidan av detta ideologiska argument har Ubi också ett konkret argument 
mot kvinnlig rösträtt. En fördubbling av valmanskåren skulle skada det politiska 
livet, säger den. Det är svårt att få folk tillräckligt politiskt upplysta.198 Det blir 
också omöjligt att beräkna konsekvenserna av ett politiskt val.199  

Ubi säger i stort sett ingenting om bolagsrösträtt. 
Ubi är i rösträttsfrågan oerhört kritisk mot både liberalerna och socialdemo

kraterna; mot socialdemokraterna främst för deras åsikter och förhandlings
metoder, och mot liberalerna främst för deras eftergifter mot socialdemokraterna. 

188] Ubi 29/4 1918; Ubi 12/6 1918. 
189] Ubi 18/5 1918. 
190] Ubi 12/12 1918, Ubi 13/12 1918. 
191] Ubi 6/8 1917. 
192J Ubi 18/5 1918. 
193J Ubi 27/11 1918, Ubi 5/12 1918, Ubi 13/12 1918. 
1943 Ubi 27/11 1918. 
195] Ubi 30/4 1918. Detta sades av Hjärne i första kammaren. 
196] Ubi 30/4 1918. Detta sades av Lindman i andra kammaren. 
197] Ubi 19/3 1918. 
198 ) Ubi 30/4 1918. Detta sades av Hjärne i första kammaren. 
199) Ubi 22/11 1918. 
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Socialdemokraterna vill, säger Ubi, självfallet avskaffa den 40-gradiga skalan 
för sin egen skull, inte av omsorg om jordbrukarna.200 För att genomdriva sina 
krav ömsom lockar de,201 ömsom hotar de.202 Deras fraser är fyllda med falskt 
patos.203 De vill misstänkliggöra högern och handskas därvid lättvindigt med 
sanningen.204 De förstår inte att alla parter måste visa hänsyn,205 utan de an
vänder maktspråk 206 och samma metoder som ententen.207 De utövar påtryck
ning mot högern och hotar med allvarliga följder, om den inte böjer sig.208 

De hotar bl a med strejk.209 

Liberalerna är, enligt Ubi, ungefär likadana som socialdemokraterna, men 
de har också en alldeles egen belastning; de ger ständigt efter för socialdemo
kraterna.210 Ubi menar dock att liberalerna inte var eniga i rösträttsfrågan. Den 
framhåller att de liberala valmännen, särskilt på landsbygden, ville behålla ut-
skyldsstrecken.211 

Ubi kritiserar alltså liberalerna och socialdemokraterna med i huvudsak mora
liska och taktiska argument. Men en del av angreppen är klart ideologiskt beto
nade. Vänstern tror att den ensam är Sveriges folk, säger Ubi.212 Den för i tid 
och otid folkets talan,213 fastän den inte känner den verkliga folkmeningen.214 

Ubi:s inställning till högern är inte densamma under hela den här behandlade 
perioden. Så länge inte högern går med på så stora eftergifter försvaras den av 
Ubi. Högern är inte reaktionär, säger Ubi.215 Den är beredd att godta en reform, 
som är nyttig och nödvändig,216 men den vill ha en reform i lugn och ro, utan 
hot och påtryckningar.217 Det finns egentligen bara en svag punkt, och det är 
högerns benägenhet att kompromissa och dess "lilla fåfänga" att inte vilja vara 
efter sin tid.218 Högerns kompromissvilja blir så småningom för stor för Ubi. 
I december 1918 säger den rakt ut att eftergifterna är för många.219 Den är 
också upprörd över högerledarnas agerande. Det hade nämligen anordnats 
opinionsmöten runt om i landet, vilka uttalat sig för Lindmans och Tryggers 
motioner om färre eftergifter, men medan denna aktion ännu pågick svängde 
högerledningen och gick med på en kompromiss. Vad är det då för mening med 
opinionsmöten, undrar Ubi. "Nog hade man kunnat fordra en något större 

20°] Ubi 8/3 1917. 
201] Ubi 21/6 1917. 
2023 Ubi 12/6 1918, Ubi 7/12 1918. Ubi beskyller dem oftare för hot. 
203] Ubi 12/6 1918. 
2043 Ubi 2/7 1918. 
205J Ubi 29/11 1918. 
2063 Ubi 6/12 1918. 
207] Ubi 29/11 1918. 
2083 Ubi 12/6 1918. 
2093 Ubi 7/12 1918. 
210 ] Ubi 21/6 1917, Ubi 17/8 1917, Ubi 16/11 1917, Ubi 27/11 1917, Ubi 5/12 1918. 
2113 Ubi 7/12 1918, Ubi 20/12 1918. 
212] Ubi 20/2 1917, Ubi 6/8 1917. 
213) Ubi 20/11 1918. 
214 ) Ubi 22/10 1918. 
215) Ubi 29/4 1918. 
216) Ubi 17/8 1917. 
217) Ubi 29/4 1918. 
218 ] Ubi 6/7 1918. Ledaren är signerad Annie Åkerhielm. 
2193 Ubi 11/12 1918. 
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principfasthet..." 220 Ubi säger dock senare, 1921, att läget var hopplöst för 
högern, eftersom liberalerna i allt gick med "socialisterna". Högern vill då inte 
fälla förslaget och åta sig en omöjlig regeringsuppgift.221 

Sammanfattning 
Ubi motsätter sig en demokratisering av rösträtten. Den bakomliggande 

ideologin framstår helt obeslöjad. Den är identisk med den tyska ideologin efter 
1870 i dess mer extrema form. Utgångspunkten är organismteorins lära om 
staten och statsnyttan. Människorna måste underordna sig samhället. Av detta 
följer en antidemokratisk inställning. Det är inte självklart att alla människor 
skall ha samma rättigheter. Somliga är ju mer värda för samhället än andra. 
Den mer extrema konservatismen hävdar att endast de som har plikter mot 
samhället skall ha rättigheter — detta argument trycker Ubi hårt på. Ubi varnar 
också för de konkreta följderna av allmän och lika rösträtt. Den tycks vara mest 
orolig för den kommunala ekonomin. Den varnar också för att väljargrupperna 
skall bli för stora, så att man inte kan fostra väljarna eller beräkna följderna 
av ett val. De två sista argumenten måste dock ytterst vara ideologiska. Ubi 
fruktar för "massvälde" och "socialism". 

IV: 1:5 Nykterhetsfrågan i Umebladet 1917—1922 

Umebladet är emot totalförbud av flera konkreta skäl, i första hand legala 
och ekonomiska. Allt fler medborgare skaffar sig motbok, och nykterhetsorgani
sationernas medlemsantal minskar, säger Ubi.222 De psykologiska förutsättningar
na för ett förbud finns alltså inte längre, och under sådana omständigheter skulle 
ett förbud få förödande verkningar för det allmänna rättsmedvetandet och mo
ralen.223 Det skulle leda till lagöverträdelser, smuggling och langning.224 Ett 
förbud skulle bli svårt och dyrt att upprätthålla. Erfarenheterna från Finland 
visar att överträdelser är vanliga, och det finns ingen anledning att tro att det 
skulle gå bättre i Sverige.225 

Statens inkomster av sprithanteringen är stora, säger Ubi, cirka 100 miljoner 
kronor om året i tillverknings- och försäljningsskatt på spriten och cirka 50 mil
joner kronor i sprittullar. Dessa inkomster måste ersättas.226 Till detta kommer 
kostnader för genomförande och övervakning av förbudet.227 De är givetvis 
svåra att beräkna, men en av förbudsanhängarna har ansett 100 miljoner om 
året troligt. Beräkningar som gjorts i USA styrker misstankarna om höga 
kostnader.228 

Ubi motsätter sig också andra former av förbud. Argumenteringen är i stort 
sett densamma som i fråga om totalförbud. Motståndet mot det lokala vetot är 

220] ibid. 
221] Ubi 12/8 1921. 
222] Ubi 8/9 1920. 
2233 Ubi 20/4 1922. 
224] Ubi 29/11 1922. Citat ur Nya Dagligt Allehanda. 
225 ] Ubi 25/4 1922, Ubi 27/4 1922. 
226] ibid. 
22?3 Ubi 25/4 1922. 
228) Ubi 24/5 1922. 

76 



dock av en annan karaktär. Det lokala vetot har blivit ett allmänt demokratiskt 
agitationsämne, säger Ubi.229 — Ubi är medveten om att det lokala vetot an
vänds taktiskt i rösträttsfrågan. Den avslöjar också sin egen motvilja mot röst
rättens demokratisering. 

Ubi är emot folkomröstning i allmänhet 230 och i förbudsfrågan i synnerhet. 
Folk har inte, säger den, någon egen uppfattning i denna fråga, utan de blir 
offer för agitatorer. Frågan är komplicerad. Man skall inte bara ta ställning till 
om man är för ett förbud i princip, utan man skall också väga in följderna av 
ett förbud, exempelvis svårigheterna att upprätthålla det. Erfarenheterna från 
Norge visar vådan av folkomröstningsinstitutet. Där har resultatet av förbud 
blivit sådant att förslag framkastats om en ny folkomröstning för att få det 
upphävt.231 — Det är inte så lätt att säga om Ubi:s resonemang är ideologiskt 
eller konkret betingat. Men eftersom Ubi inte vill ha ett folkomröstningsinstitut 
överhuvud förefaller det troligt att det ideologiska motivet — alla medborgare 
är inte kapabla att fatta politiska beslut — är grundläggande. De konkreta skälen 
verkar inte övertygande. Det kan väl inte ha varit svårare att fatta beslut i 
förbudsfrågan än i andra frågor. 

Om det ändå blir en folkomröstning om förbud vill Ubi, av konkreta-legala 
skäl, att mäns och kvinnors röster räknas var för sig. Det skall inte tolkas så 
att kvinnornas röster är mindre värda, säger den. Men det gäller ju att under
söka hur stora möjligheterna är att ett förbud skall respekteras, och eftersom 
männen är större förbrukare av alkohol är det särskilt angeläget att undersöka 
deras inställning till förbud.232 Ubi förvånar sig över att förbudsvännerna inte 
vill ha omröstningen redan 1922. Det måste bero på taktik, säger Ubi. Förbuds
vännerna ville förstås att riksdagsmotionen om förbudsomröstning skulle aktua
lisera frågan så att de kunde använda den i debatten vid landstingsvalen hösten 
1922 och sedan i lugn och ro förbereda sig för omröstningen året därpå. Nu blir 
agitationstiden kort. Det spelar mindre roll för förbudsmotståndarna som inte 
vill agitera lika häftigt i frågan och inte kan heller, eftersom de känner sig makt
lösa mot fanatismen hos motståndarna.233 

Ubi vill ha upplysning i stället för förbud. I ett citat ur Dagens Nyheter 
framhålls att det gäller att få folk att frivilligt minska sin konsumtion. En möj
lighet vore kanske att offentliggöra en socialt differentierad förbrukningsstatistik. 
Maximitilldelningen på motböckerna avser nämligen hushåll med värdskapsför-
pliktelser, men folk tycks tro att man bör utnyttja motboken till 100 procent. 
Det gäller att skapa opinion för en strängare syn på både måttlighetsförbrukning 
och alkoholmissbruk. Om detta inte går får man tillgripa någon form av restrik
tion, dock inte någon generell sådan utan individuell prövning.234 

2293 Ubi 7/5 1917. 
230] Ubi 13/4 1922. 
231] Ubi 4/8 1922. 
232] Ubi 1/4 1922, Ubi 3/4 1922. 
233] Ubi 20/4 1922. Enligt VK har en del av högerpressen och Dagens Nyheter gjort 

helomvandning till 1923 sedan de fått klart för sig att nykterhetsvännerna inte höll 
alltför hårt på 1923. (VK 18/5 1922]. Detta gäller dock inte Ubi. 

2343 Ubi 14/12 1922. 
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Ubi uttalar sig i övrigt inte speciellt om Brattsystemet annat än i samband 
med förbudsomröstningen i Norge och Finland, då den framhåller att systemet 
är värt att pröva.235 

Ubi är mycket kritisk mot förbudsvännerna. Dessa är fanatiker,236 som be
driver diskutabel propaganda 237 och utnyttjar nykterhetsfrågan i politiken. De 
har gjort frågan om förbud till en klasskamp och framställt överklassen som 
rusdrycksvänlig.238 

Ubi försvarar sin och högerns inställning. Ingen av dem är speciellt "sprit
vänlig", säger den,239 men nykterhetsfrågan är ingen partifråga,240 och modera
terna vill inte att den skall dominera de politiska valen.241 — Detta argument 
kan vara ett uttryck för den konservativa ideologins uppfattning att det endast 
är de högre klasserna som kan fatta beslut utan hänsyn till klass- och privat
intressen. Men det kan också vara rent taktiskt eller en kombination av ideologi 
och taktik. 

Ubi angreps i förbudsfrågan även av politiska meningsfränder. Moderata 
förbudsvänner höll i juni 1922 ett sammanträde i Umeå ordenshus för att över
lägga om vilka åtgärder som borde vidtagas med anledning av Ubl:s hållning i 
förbudsfrågan. De gjorde bl a ett uttalande som tillställdes Västerbottens förbuds
förbund och Umeå nykterhetsfolks centralförening. Dessa organisationer uttalade 
dessutom sin förvåning över att redaktionen tilläts av sin arbetsgivare att föra en 
sådan rusdryckspolitik. Ubi tillbakavisar kritiken och menar att den öppet och 
ärligt har deklarerat sin åsikt. Den anser att det är en tidnings uppgift att vägleda 
och upplysa. Den framhåller att den publicerat nykterhetsvänliga artiklar på 
insändaravdelningen, men det skulle aldrig falla den in, säger den, att som 
redaktionella artiklar publicera opus där det propageras för förbudet.242 

Sammanfattning 
Ubi är helt negativ till förbud i nykterhetsfrågan, både totalförbud och andra 

former av förbud. De skäl den anför är i första hand konkreta. Ett förbud leder 
till överträdelser, och det blir dyrt. Ubi vill inte heller ha folkomröstning i för
budsfrågan. Motiveringen är även här konkret; nykterhetsfrågan är för svår för 
folkomröstning. Det finns en del argument som kan misstänkas vara uttryck för 
en konservativ ideologi. Ubl:s motvilja mot folkomröstning beror enligt egen 
uppgift på att nykterhetsfrågan är för komplicerad. Men nog stämmer den också 
väl in på konservatismens generella misstroende till gemene mans förmåga att ta 
ställning i politiska frågor. 

Frågan är om inte Ubi:s inställning i nykterhetsfrågan i grunden är taktiskt 
betingad. De samhällsklasser den stöder (och stöds av?) ville inte ha förbud. 

235) Ubi 15/10 1919. 
236) Ubi 18/8 1922. Citat ur Sydsvenska Dagbladet. 
237) Ubi 18/9 1917. 
23») Ubi 29/11 1922. Citat ur Nya Dagligt Allehanda. 
239 J Ubi 19/8 1920, Ubi 23/12 1920, Ubi 19/10 1922. 
240] Ubi 23/12 1920. 
241] Ubi 14/11 1922. 
242] Ubi 6/7 1922 art "Umebladet och förbudet". 
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Nykterhetsfrågan blir då uttryck för ideologin endast i så motto att man tillbaka
visar demokratins krav på allas medbestämmanderätt. — Ubi:s ideologiska hem
vist syns i vart fall inte lika tydligt i nykterhetsfrågan som i exempelvis försvars
frågan och rösträttsfrågan. 

IV: 1:6 Sammanfattning och kommentarer 
Umebladet var under perioden 1917—1922 konservativ. Den ger klart och 

öppet uttryck åt bärande element i den konservativa ideologin efter 1870: tradi
tionalismen, organismteorin, nationalismen och den antidemokratiska inställ
ningen. Ubi:s uppfattning i detta avseende kommer fram tydligast i försvarsfrågan 
och rösträttsfrågan. Men även i sådana frågor, exempelvis nykterhetsfrågan, där 
den motiverar sitt ställningstagande med konkreta argument i första hand, kan 
man se enstaka ideologiskt betonade argument. Det kan rentav vara svårt att 
avgöra om ett argument är uttryck för dess ideologi eller för ett konkret/poli
tiskt ställningstagande. Det väsentliga är dock att Ubi:s konkreta argumentering 
aldrig står i direkt strid med ideologin. 

Ubi ansluter sig till den tyska riktningen av konservatismen. Detta kommer 
tydligast fram i rösträttsfrågan. Ubi visar överhuvud en ohöljd beundran för 
Tyskland. Även om detta i många fall motiveras rent konkret måste det enligt 
min mening vara ett indicium på den ideologiska samhörigheten. Man prisar inte 
en regim, om man inte delar dess grundläggande värderingar. 

Ubi hör också ideologiskt hemma i konservatismen sådan den utformades 
främst i Tyskland efter 1870. Det finns också vissa inslag i Ubi som pekar framåt 
i tiden, framför allt förhärligandet av den germanska rasen. Ubi:s politiska signa
tur, moderat, ter sig ur den aspekten vilseledande. Men den kanske passar bättre, 
om man ser till Ubi:s konkreta/politiska ställningstaganden? Det är helt visst så 
att Ubi är moderat i den bemärkelsen att den anpassar sig till demokratins spel
regler. Den accepterar reformen om allmän och lika rösträtt, den fogar sig i 
riksdagens beslut om nedskärning av försvaret etc. Men lika visst är att den mot
arbetar och protesterar mot reformerna i det längsta. Den försvarar högerns poli
tik och kritiserar andra partier. En genomgång av riksdagsdebatterna visar att 
de argument Ubi använder i stort sett är desamma som högerledamöternas. Men 
det intressanta är att Ubi i de fall där högern är inbördes oense stöder den mest 
konservativa gruppen, normalt Tryggers falang i första kammaren.243 I vissa 
frågor förefaller det som om Ubi finner hela högern för eftergiven. I rösträtts
frågan är motsättningen uppenbar. Ubi angriper öppet högerledarna för bristande 
"principfasthet". Det är för övrigt enda gången kritiken är klart uttalad. Även 
om Ubi senare försvarade högerns agerande kvarstår faktum att Ubi var miss
nöjd med högerns reträtt och inte utan vidare ville acceptera den. Jag kan inte 
tolka det på annat sätt än att Ubi i detta fall sätter ideologin främst. 

Begreppet moderat är vagt, och det är svårt att veta exakt vad Ubi själv 
menar att det skall betyda, cm den nu menade något exakt. Men om moderat 
skall ha någon reell innebörd bör det ju stå som motsats till något som är mer 
extremt. Sett ur den aspekten vill jag hävda som resultat av min undersökning 

243] YK talar också om Ubi som "det Tryggerska språkröret" (VK 20/4 1917). 
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att beteckningen moderat är felaktig när det gäller Ubi. Ideologiskt ansluter sig 
Ubi till den mer extrema riktningen inom konservatismen, den tyska. Konkret/ 
politiskt stöder den de grupper inom riksdagshögern som är mest konservativa 
och står ibland till höger om högern. Det förefaller som om Ubi mer än riksdags
högern är trogen den grundläggande ideologin. Den är dock moderat i den be
märkelsen att den accepterar demokratin, när den väl är genomförd, och demo
kratiskt fattade beslut. 

Rent kvantitativt sett är Ubi:s främsta argument konkreta, framför allt prag
matiska och ekonomiska. Legala argument förekommer mest i nykterhetsfrågan 
i samband med debatten om förbud. Lokala argument är ovanliga i Ubi. Den 
kvantitativa dominansen skall dock inte, enligt min mening, tolkas så att de 
också väger tyngst. Jag vill tvärtom hävda att Ubi är ideologiskt medveten och 
konsekvent. De konkreta argumenten motsäger aldrig den bakomliggande ideolo
gin. Att de får så stor plats kan bero på att tidningen anser dem mera gångbara. 
Det måste vara lättare att redovisa konkreta motiveringar för läsekretsen än att 
föra ett ideologiskt resonemang. 

Ubi motiverar aldrig sitt eller högerns ställningstagande taktiskt. Den förne
kar tvärtom ibland att motiven är taktiska. Däremot hävdar den ofta att högerns 
motståndare agerar taktiskt. Det gäller särskilt liberalerna och socialdemokra
terna. Den främsta anledningen till att de handlar taktiskt är, enligt Ubi, att de 
vill få/behålla makten. Ubi angriper några gånger speciellt förbudsliberalerna, 
och det kan väl till en del förklaras av den lokala konkurrensen. Det gällde att 
visa att Rosén/VK spelade falskt. Om denna hypotes är riktig kan det synas 
förvånande att angreppen mot vänstersocialisterna är så få. Det måste rimligen 
bero på att de trots allt, även om de gjort stora inbrytningar bland socialdemo
kraterna, inte var högerns politiska huvudmotståndare. Det är också möjligt att 
det är VK som är huvudmotståndaren. 

Liberalerna och socialdemokraterna var inte bara taktiska, enligt Ubi. De var 
också moraliskt klandervärda. Ubl:s angrepp är på denna punkt både många 
och fräna. 

Ubi kritiserar också vänsterns press. Men angreppen förekommer mest i 
utrikespolitiska frågor.244 De är snarast anmärkningsvärt få i inrikespolitiska 
frågor. Angreppen är spridda över många namngivna tidningar, men det går att 
urskilja framför allt VK och Dagens Nyheter. Den senare väcker Ubl:s missnöje 
främst genom att ta ställning för ententen och mot Tyskland.245 Kritiken mot VK 
kulminerar i Finlandsfrågan, och det förklaras nog bäst med att Thalén var ordfö
rande i deputationen till Edén. Finlandsfrågan blev på så sätt lokalt sprängstoff. 

Ubi har också en del kritik mot utländska tidningar, närmare bestämt enten-
tens press.246 

244) Ex Ubi 5/2 1917, Ubi 12/3 1917, Ubi 10/4 1917, Ubi 12/5 1917, Ubi 24/5 1917, 
Ubi 31/7 1917, Ubi 28/11 1917, Ubi 30/11 1917, Ubi 6/12 1917, Ubi 10/1 1918, 
Ubi 5/4 1918, Ubi 24/5 1918, Ubi 7/6 1918, Ubi 11/10 1918, Ubi 15/5 1919. 

245 3 Ex VK-Ubl 5/1 1918, Ubi 7/2 1918, Ubi 9/2 1918, Ubi 7/6 1918, DN-Ubl 13/3 
1917, Ubi 17/3 1917, Ubi 31/7 1917, Ubi 30/11 1917, Ubi 6/12 1917, Ubi 6/3 1920. 
I nykterhetsfrågan var däremot DN och Ubi på samma linje. 

2463 Ex Ubi 5/2 1917, Ubi 20/2 1917, Ubi 18/6 1917, Ubi 5/7 1917, Ubi 28/9 1917, 
Ubi 13/12 1917, Ubi 20/1 1919. 
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IV:2 Västerbottens Folkblad och socialismen 
IV:2:1 Bakgrund. Socialismen1 

De socialistiska åskådningarna utformades främst efter franska revolutionen. 
De bygger till stor del på samma värderingar och målsättningar som liberalismen 
och dess föregångare inom upplysningsfilosofin. Målet var den enskildes lycka 
och andliga utveckling. Det skulle nås med hjälp av det mänskliga förnuftet 
sedan detta befriats från härskande traditioner och fördomar. Socialismen anslöt 
sig således till liberalismens principer om medborgerlig frihet, social jämlikhet 
och politisk självstyrelse. Den delade däremot inte liberalismens ekonomiska 
grundsyn. Den nöjde sig inte med reformer, utan den krävde ett helt nytt ekono
miskt system med en planmässig och kollektivistisk produktion. De äldre socia
listerna använde skilda metoder för sina syften. En del ville ha en fredlig utveck
ling, medan andra tänkte sig en revolutionär väg. 

I mitten av 1800-talet började man använda beteckningen socialism för de 
riktningar som krävde kollektiv äganderätt till produktionen, eller åtminstone 
en kollektiv ledning av den, och utjämning av inkomstskillnaderna. Den helt 
dominerande socialistiska åskådningen är marxismen. Den har sedan utvecklats 
i två vitt skilda riktningar; socialdemokrati och kommunism. 

Den moderna socialdemokratin bygger således främst på Marx' teorier. Men 
tolkningarna av Marx' lära har varit många och ofta inbördes motstridiga. Detta 
beror främst på att Marx såg utvecklingen ur två skilda perspektiv, det stora 
och det lilla. I det stora perspektivet ger han en överblick över mänsklighetens 
utveckling. Denna försiggår, säger han, i tre epoker. I den första, den förhisto
riska epoken, lever människorna utan arbetsfördelning, utan klasser och utan 
någon samhällelig makt. Men de kan inte utnyttja naturrikedomarna och är 
därför fattiga och obildade. Under den andra epoken kan de däremot utnyttja 
naturen. Det uppstår arbetsfördelning och klasskiktning. Därmed följer också en 
stat som skyddar denna sociala organisation, särskilt äganderätten. Produktions
sättet ändras under periodens gång, och nya klasser kommer till makten. Den 
tredje epoken inträder då människorna har besegrat naturen helt och utan svå
righeter kan tillfredsställa de materiella behoven, och också de andliga. Klasskikt-
ningen och staten är inte längre nödvändiga. Marx undersöker främst den andra 
perioden och övergången mellan den andra och den tredje perioden. 

Utgångspunkten för Marx' politiska och ekonomiska teori är hans materia
listiska historieuppfattning. Den historiska utvecklingen betingas i sista hand av 
ekonomiska förhållanden och sammanhang. Marx' metod bygger på Hegels 
dialektik. Utvecklingen är alltså en dialektisk process, en spänning mellan pro
duktivkrafter och produktivförhållanden. Med produktivkrafter menas de arbets
processer och tekniska hjälpmedel som människan använder för att tillgodogöra 
sig naturens resurser. Med produktionsförhållanden menas de institutionella för
hållanden som omger produktionen; om t ex tillverkningen sker i fabriker med 
anställda arbetare eller sköts av hantverkare som är egna företagare. Varje sta-

1} Detta avsnitt bygger där ej annat anges på Björklund, Stefan, Politisk teori, och 
Tingsten, Herbert, Den svenska socialdemokratiens idéutveckling I—II, mest på 
Tingsten. 
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dium i utvecklingen under den andra epoken betingas av en förändring i produk
tionsförhållandena som leder till att ett nytt produktionssätt bryter igenom och 
en ny klass blir härskande. Klasskampen kommer dock först då en viss produk
tionsordning och den klass som bär upp denna ordning inte längre kan rationellt 
utnyttja produktionskrafterna. Först då reser sig de undertryckta grupperna scm 
skall bära upp den nya ordningen. 

Marx ger också en beskrivning av den dialektiska utvecklingen under kapita
lismen. En varas värde beror enligt Marx på det arbete som läggs ned i tillverk
ningen av varan. Priset för varan är emellertid högre än kostnaderna för arbe
tarnas livsuppehälle (mervärdesteorin). Detta s k mervärde tar kapitalisterna. 
De utsuger arbetarna (utsugningsteorin). Under kapitalismens gång blir kapital
ägarna allt färre och allt rikare. De små kapitalägarna kan inte investera till
räckligt för att kunna konkurrera med de stora (koncentrationsteorin). I kapita
lismens slutskede finns bara två samhällsklasser kvar, kapitalisterna och prole
tärerna. De senare blir allt fler och allt fattigare (utarmningsteorin). Detta leder 
till sist till kapitalismens undergång. Det finns ingen mellangrupp som har råd 
att köpa de varor som produceras. Resultatet blir överproduktion och ekono
miska kriser med depressioner och arbetslöshet. Revolutionen blir oundviklig 
(katastrofteorin). 

Sett ur det stora perspektivet är sociala reformer, enligt Marx, värdelösa, 
eftersom de inte kan hindra den historiska utvecklingen. De kan endast fördröja 
klassmotsättningarna och den därav följande katastrofen. De tjänar på så sätt 
endast kapitalisterna. 

Det stora perspektivet kunde dock inte användas för den aktuella utvecklingen 
på kort sikt. Resonemanget stämde inte med den konkreta verkligheten. Det 
fanns exempelvis inte bara två klasser. Det var också svårt att tillbakavisa sociala 
reformer för de sämst ställda med hänvisning till att de fördröjde en förbättring 
i en obestämd framtid. Marx försökte dock att hävda den historiska determinis
men även då han uttalade sig om utvecklingen på kort sikt, och detta är anled
ningen till att hans uttalanden ibland är inbördes oförenliga och kan tolkas på 
olika sätt. Marx säger inte heller klart hur han menar att proletariatets makt
övertagande skall gå till och hur utvecklingen därefter skall bli. Det enda som 
tycks vara klart är att det socialistiska maktövertagandet måste vara totalt. En 
stat är antingen kapitalistisk under en härskande bourgeosie eller socialistisk 
under ett härskande proletariat. Men i övrigt gör Marx skilda uttalanden i sina 
skrifter. Proletariatets maktövertagande skall ibland ske genom revolution och 
först sedan det kapitalistiska systemet blivit helt dominerande och den stora 
massan förvandlats till proletärer. Men det kan också i en del länder äga rum 
innan kapitalismen nått detta stadium. Proletariatets seger kan antingen ske i ett 
steg, genom en kombinerad politisk och social revolution, eller i två, då man först 
genomför demokratin och sedan socialismen. Bägge dessa steg, demokratin och 
socialismen, kan genomföras antingen med våld eller på fredlig väg. Marx' ter
minologi är också oklar. Ordet revolution betecknar både en våldsam omvälv
ning och en fredlig evolution. Med demokrati avses ibland borgerligt klassvälde, 
ibland proletär diktatur. Proletariatets diktatur kan dels betyda en demokrati, 
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där proletariatet har makten, dels en diktatur i vanlig bemärkelse. Lenin/kom-
munisterna gick på denna punkt ett steg längre. Termen innebar för dem inte 
bara den proletära majoritetens diktatur över den borgerliga minoriteten utan 
också en diktatur inom proletariatet. Den borgerliga propagandans makt över 
proletärerna var svår att få bort. Det krävdes därför en övergångstid av utbild
ning i den kommunistiska läran. Under den tiden måste en elit ha makten för 
att neutralisera den borgerliga propagandan. Mot denna tolkning har marxisterna 
protesterat. Marx var för allmän rösträtt och yttrandefrihet i det socialistiska 
samhället, men han såg inga problem däri. Marx' lärjungar observerade att verk
ligheten inte kom att överensstämma med Marx' förutsägelser. Koncentrations-
och utarmningsteorierna höll inte. Produktionen koncentrerades visserligen till 
större enheter, men ägandet spreds på grund av den nya ägandeformen aktie
bolag. Arbetarna fick det materiellt bättre. Under sådana omständigheter kunde 
inte heller katastrofteorin upprätthållas. Det socialistiska samhället borde i stället 
införas stegvis genom reformer av det bestående samhället. Borgarklassen måste 
inte försvinna. De skilda intressena kunde kompromissa. Denna form av marxism 
kallas revisionism. Den framträdde redan under 1890-talet i Tyskland. Dess 
främste talesman var där Bernstein. Socialdemokratin har gått ytterligare ett 
steg på den revisionistiska vägen. Biandekonomin är inte längre bara ett steg på 
vägen mot ett helt socialistiskt samhälle. Den är ibland den lämpligaste formen 
för att tillfredsställa människornas behov och fördela resurserna mellan dem lika. 
Biandekonomin är med andra ord det bästa systemet för att förverkliga socialis
mens värderingar. Meningarna är delade om detta skall kallas socialism eller ej. 

Tingsten hävdar i "Den svenska socialdemokratins idéutveckling II" att social
demokraterna i Sverige övergett sin ideologi. Leif Lewin menar däremot i sin bok 
"Planhushållningsdebatten" att socialdemokraterna är sin ideologi trogna. Det 
väsentliga är enligt honom att de alltjämt slår vakt om de grundläggande värde
ringarna. De kan exempelvis godta biandekonomin därför att den bäst tillgodoser 
socialismens krav på tillfredsställandet av människornas behov och lika fördelning 
av resurserna.2 Mats Dahlkvist ställer sig i sin bok "Staten, socialdemokratin och 
socialismen" på Tingstens sida. Det avgörande för Dahlkvist är att själva kapita
lismens grundvalar ännu består. Om kapitalet är privat eller kollektivt ägt spelar 
ingen roll, det är ändå kapital. Om man skall kunna tala om socialism måste 
man införa andra produktionsförhållanden, där kapitalet ersätts av någon annan 
rikedomsform.3 

Den skildring av socialdemokratin i Sverige som här följer bygger på Tingsten. 

Då socialdemokratin nådde Sverige i slutet av 1800-talet var arbetarklassen 
obetydlig både i fråga om andel av befolkningen och i fråga om politiskt infly
tande. Socialdemokratin företrädde dessutom bara en liten del av arbetarklassen. 
Först efter sekelskiftet är socialdemokratin representativ för arbetarna. Ideologin 
utformades i stort sett utan hänsyn till svenska förhållanden. Den sammanföll 
nästan helt med tyska, särskilt marxistiska, ideologier. 

2] Lewin, Planhushållningsdebatten s 518ff. 
3] Dahlkvist, Staten, socialdemokratin och socialismen s 212ff. 
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Den svenska socialdemokratin såg från början, i enlighet med Marx' lära, 
som sin uppgift att uppfostra arbetarklassen till maktövertagande och socialise
ring. Den hade alltså samma syn som Marx på det kapitalistiska samhällets ut
veckling och nödvändigheten av en omvälvning, trots att Sverige ännu var föga 
industrialiserat. Kapitalism och socialism sågs som två helt skilda system. Socialis
mens maktövertagande skulle vara totalt. Arbetarklassen måste därför vara rus
tad. Den taktik man valde för att nå makten blev kamp för allmän rösträtt. 
Revolution ansågs orealistiskt på grund av det ringa medlemsantalet. Det var inte 
givet att maktövertagandet skulle leda till allmän socialisering; denna kunde i 
stället vara partiell och successiv. Man diskuterade sällan hur socialiseringen 
skulle gå till eller hur det socialistiska samhället konkret skulle se ut. Man talade 
bara allmänt om ett kommande lyckorike. I den praktiska politiken kunde man 
visserligen arbeta för begränsade sociala reformer, men man ansåg sådana för
bättringar som oväsentliga i stort sett. 

Socialdemokratiska partiet växte. Arbetarklassen ökade på grund av indu
strialiseringen, och en stor del av den anslöts till partiet via fackföreningarna. 
Detta fick ideologiska konsekvenser. Det blev mer angeläget att förbättra arbe
tarnas konkreta, närliggande situation än att arbeta för det stora målet. Social
demokratin samarbetade med liberalismen för att kunna genomföra demokratin 
helt, och denna samverkan försvagade tron på en oförsonlig motsättning mellan 
borgerliga och socialister och därigenom också tanken om ett totalt maktöverta
gande. Den parlamentariska verksamheten accepterades, och demokratin blev 
inte bara ett medel utan också ett mål. En rad socialpolitiska reformer genom
fördes, och man talade inte längre om att de inte hade något värde. Socialdemo
kraterna behöll bara Marx' terminologi. I verkligheten inriktade de sig på att 
vinna också andra grupper än arbetarklassen. Detta skedde ibland på ett sätt 
som stod i klar motsättning till Marx' lära. 1911 års programrevision slog exem
pelvis fast att småbrukarnas äganderätt var legitim. 

I mindre väsentliga frågor, exempelvis nykterhetsfrågan, är den ideologiska 
förändringen ännu mer uppenbar. Socialdemokraterna hade tidigare, i enlighet 
med sin marxistiska ideologi, sett spritmissbruket som ett socialt och moraliskt 
missförhållande, som en följd av det kapitalistiska systemet. Nykterhetsrörelsen 
sågs därför med misstro, som ett medel att bevara det kapitalistiska systemet och 
fördröja socialismens genomförande. Men när socialdemokraterna övergick till 
att även på kort sikt söka förbättra arbetarnas ställning måste de acceptera nyk
terhetsrörelsen. Motiveringen var alltjämt ideologisk-marxistisk men med en 
annan utgångspunkt. Nu betecknade man spritmissbruket som ett medel att för
trycka proletariatet. Det gällde därför att bekämpa spritmissbruket, så att man 
kunde göra arbetarna materiellt och moraliskt skickade att genomdriva socialis
men. När socialdemokratin gav upp den marxistiska ideologin påverkade detta 
också dess bedömning i nykterhetsfrågan. Den fattade ståndpunkt utifrån aktuella 
förhållanden och inte utifrån någon speciellt socialistisk synvinkel. 

Socialdemokratin utvecklades således från doktrinär marxism till revisionism. 
Trots detta var nog känslan av politiska och sociala motsättningar störst under 
årtiondet före första världskriget. Arbetarklassens materiella villkor var hårda, 
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och den hade ännu inget politiskt inflytande. Missnöjet kanaliserades främst till 
fackföreningarna men till en del även till socialdemokratiska partiet. Detta märks 
främst i försvarsfrågan. Partiet kämpade till en början främst för allmän röst
rätt, och andra aktuella frågor ställdes i bakgrunden. Försvaret var dessutom 
ännu föga betungande och därför inte lämpligt för agitation. De uttalanden som 
dock gjordes var i huvudsak negativa. Kapitalismen var, sades det, orsaken till 
krig. Det säkraste medlet att bevara freden var en internationell socialistisk om
daning. Försvaret tjänade endast överklassen, framför allt i dess kamp mot inre 
fiender. Ibland krävde man därför att den allmänna värnplikten och den frivilliga 
skytterörelsen skulle användas i kampen för socialismen. Denna uppfattning blev 
dock aldrig dominerande inom socialdemokratin. Från början av 1900-talet till 
1917, då partiet splittrades, intog försvarsfrågan en dominerande ställning i 
socialdemokratiska partiet. Försvarsfrågan delade partiet i två läger. Ledarna, 
både i partistyrelsen och i riksdagsgruppen, stod på Brantings linje. De ansåg 
att försvaret var nödvändigt, men de angrep militarismen. De krävde en koppling 
mellan försvarsfrågan och politiska och sociala reformer. Deras motiv för att 
bibehålla försvaret var i stort sett desamma som andra politiska partiers: det 
internationella läget skärptes, och hotet från Ryssland ökade. Socialdemokraterna 
ansåg dessutom att försvaret var nödvändigt ur socialistisk synpunkt, för att 
bevara de framgångar man redan vunnit i politisk och social demokrati. Kravet 
på nationellt försvar ansågs också stå i överensstämmelse med Marx' lära både 
på så sätt att Marx krävde nationell självbestämmanderätt och att det nationella 
försvaret enligt den materialistiska historieuppfattningen hörde samman med ett 
visst stadium av produktionssättets och samhällets utveckling. Oppositionen inom 
partiet hörde främst hemma inom ungdomsorganisationerna; till en början inom 
socialistiska ungdomsförbundet och efter 1903, då ungsocialisterna uteslöts ur 
partiet, inom socialdemokratiska ungdomsförbundet. Ungsocialismens och social
demokratiska ungdomsförbundets motiveringar var inte identiska. Ungsocialis
terna förnekade den nationella enhetens värde. I överensstämmelse med Marx' 
stora perspektiv hävdade de att nationen och försvaret bara var ett uttryck för 
överklassens makt. Ibland motiverades försvarsnihilismen med tankegångar som 
hörde hemma inom kristendomen. Det var bättre, sade man, att ädelt böja sig 
för våldet än att offra sin själ genom att själv bruka våld. Ungdomsförbundets 
motiv var i huvudsak konkreta; ett försvar tjänade ingenting till. Sverige kunde 
inte försvara sig mot en stormakt. Pengarna borde i stället användas till ett s k 
kulturförsvar. Den internationella freden skulle bevaras genom överenskommel
ser om mellanfolklig skiljedom. Man tänkte sig också en internationell aktion 
av arbetarna, närmast generalstrejk, för att förhindra krig. Detta krav framfördes 
på Internationalens kongresser, men det vann ingen större anslutning i Sverige. 

Efter krigsutbrottet ökades de försvarsvänligas auktoritet. De övergav både 
den principiella och den praktiska försvarsnihilismen, då det visat sig att försvaret 
varit av värde för att upprätthålla Sveriges neutralitet. Samtidigt betonade ung
domsförbundet under Höglund ytterligare sin försvarsnihilism. Vid 1917 års kon
gress sprängdes partiet. Vänstergruppen avlägsnades och bildade ett nytt parti, 
Sveriges socialdemokratiska vänsterparti. Socialdemokraterna tog vid 1920 års 

85 



partikongress avstånd från försvarsnihilismen, utan opposition. De som alltjämt 
krävde avrustning använde främst konkreta argument. En minskning av försvaret 
ansågs möjlig, eftersom kriget var slut. Hur stor nedskärningen kunde bli var 
oklart. Man ville nämligen att Sverige skulle ansluta sig till Nationernas förbund, 
och man hoppades att förbundet i framtiden skulle kunna avgöra internationella 
tvistefrågor utan våld. Det fanns alltså inga antinationella och marxistiska syn
punkter i den nya avrustningsideologin. Denna var knappast på något sätt 
speciellt socialistisk. Socialdemokraterna blev efter nationalsocialismens seger 
i Tyskland och därav följande skärpning av det internationella läget klart för
svarsvänliga. 

Efter första världskriget var man överallt i Europa inne på tanken att omdana 
samhället radikalt. Den svenska socialdemokratin aktualiserade frågan om att 
förverkliga de socialistiska målen. Men det gällde nu en socialisering av annat 
slag än tidigare. Marx' koncentrationsteori hade inte hållit streck, och man kunde 
alltså inte socialisera genom att expropriera ett fåtal kapitalisters egendom. Man 
talade i stället om att successivt överföra viktigare naturtillgångar och industrier 
i samhällets ägo och om en allmän planering av produktionen. Partiet företog 
en programrevision 1920. Några veckor därefter bildades den första socialdemo
kratiska regeringen. Därmed hade socialdemokraterna definitivt gett upp en stor 
del av ideologin; i fråga om det totala maktövertagandet, om motsättningen mel
lan en härskande och underlydande klass, om socialismens seger över kapitalis
men. Socialiseringen har ersatts av den allmänna välfärden, klasskampen av 
folkhemmet. Demokratin är inte bara ett taktiskt vapen, utan den har ett värde 
i sig. Tanken om det totala maktövertagandet har ersatts av kompromisser och 
samverkan, internationalism av ett nationellt synsätt, misstron mot folkrörelser 
av uppskattning. De grundläggande värderingarna om t ex individens lycka och 
frihet, om utjämning av de sociala skillnaderna finns kvar. Men dessa värderingar 
delas av alla större politiska partier i Sverige. Det finns således inte längre någon 
speciell socialdemokratisk ideologi. 

IV:2:2 Utrikespolitiken i Västerbottens Folkblad 1917—1922 

IV:2:2:1 Första världskriget. Nationernas förbund 
Västerbottens Folkblads syn på orsakerna till första världskrigets utbrott är 

ideologiskt-marxistiskt betingad (eller snarast leninistisk). Under kriget var det, 
säger VF, en modesak att påstå att centralmakterna ensamma bar skulden till 
kriget. Men så enkelt är inte problemet. Det är visserligen sant att Tysklands 
"ultramilitarister" med kejsaren i spetsen har en stor del av ansvaret för krigs
utbrottet, men det var bara omständigheterna som gjorde att det blev Tyskland 
som formellt satte gnistan till krutdurken. Kriget skulle ha kommit ändå, därför 
att det måste komma. Hela det ekonomiska systemet drev fram kriget. Själva 
kärnan i det ekonomiska systemet, den fria konkurrensen, alstrade överproduk
tion och kamp mellan staterna om avsättningsområden. Denna tävlan gav upphov 
till militarismen, som i sista hand orsakade kriget.4 Till detta bidrog också den 

4] VF 6/2 1920. 
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hemliga diplomatin, den nationella avunden, krigsförhärligandet i skolorna och 
människornas okunnighet och slöhet.5 Fredsidén hade före första världskriget 
inte genomträngt den allmänna rättsuppfattningen. Man tvekade om ändå inte 
kriget var en nödvändig form av rättskipning.6 

VF vill Tysklands nederlag i kriget. Motiveringen är ytligt sett konkret, men 
i botten skymtar också motvilja mot en regim med förhatliga ideologiska värde
ringar. Även om inte västmakterna kommer att behandla undertryckta folk 
rätt, säger VF, är dock möjligheterna till en varaktig fred tusenfalt större med 
ett fritt Frankrike än om den tyska "reaktionen, knektandan, rovdjursmora
len" skall få herraväldet.7 VF är särskilt kritisk mot Tysklands agerande gent
emot Ryssland. Centralmakterna har, säger den, triumferat i kraft av sin råa 
styrka. Deras erkännande om folkens självbestämmanderätt och deras uttalade 
fredslängtan har visat sig vara bluff. De härskande i Tyskland har gett order 
om inmarsch i ett avväpnat land och avslöjat sin annexionsvilja.8 VF gör dock 
en klar boskillnad mellan de styrande och folket. Den tyska majoriteten vill ha 
fred, säger VF, och motsätter sig alla åtgärder som äventyrar en varaktig fred.9 

I samband med revolutionen i Tyskland är VF också mer välvilligt inställd till 
de styrande. Då är Tyskland inte längre militärerna utan det tyska folket och 
dess nya regering.10 

VF är besviken på den stora fredskongressen i Paris och på fredsvillkoren. 
Kongressen är inte, säger VF, sammansatt enligt Wilsons förslag med både seg
rare och besegrade, utan det är en segrande generalstab som ställer villkor. De 
besegrade och de neutrala har inget inflytande, inte heller arbetarna, trots löfte 
om att de skulle bli representerade.11 Wilson har gått med på kravet om tyskt 
skadestånd. Det innebär centralmakternas ekonomiska träldom under västmak
terna.12 Det är stor risk att denna fred kommer att leda till nya krig. Kraven på 
landområden både i det egentliga Tyskland och i kolonierna och den enorma 
krigsskulden kommer att egga tyskarna till revansch.13 — Vid sidan av dessa 
konkreta-ekonomiska och taktiska argument har VF också en ideologisk syn på 
Versaillesfreden. I enlighet med Marx' lära hävdar den arbetets värde, det kapi
talistiska systemets bankrutt och proletariatets seger. Det skadestånd Tyskland 
dömts att betala har ingen mening, säger VF. Det är ingen hjälp för de allierade. 
Pengarna kan inte ersätta de värden som förstörts under kriget; det kan endast 
arbetet göra. Det blir alltså arbetarna som får betala. På så sätt har beslutet om 
skadestånd lagt nya frön till världsrevolutionen och kan leda till en uppgörelse 
mellan klasserna.14 Versaillesfreden kommer inte att ge lugn. Den kommer i 
stället att befordra den revolutionära världsrörelsen, världsproletariatets slut

5] VF 2/8 1918. 
6] VF 9/10 1919. 

VF 31/5 1918. 
8] VF 8/3 1918. 
9] ibid. 

10] VF 10/9 1918, VF 8/10 1918, VF 29/10 1918. 
11) VF 1/2 1919. 
12 ] ibid. 
13) VF 19/4 1919. 
14) VF 17/5 1919. 
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uppgörelse med kapitalistförtrycket och världsimperialismen.15 Det är endast en 
fred som är byggd på socialistiska grunder och som avlägsnar alla revansch
möjligheter genom avrustning som kan bli varaktig.16 Ett indrivande av skade
ståndet kommer att drabba även ententen. Det skulle nämligen omöjliggöra all 
export till Tyskland, åtminstone av industrivaror, ty Tyskland måste sälja mer 
än det köper. Det blir då svårt att återgå till normala kapitalistiska förhållanden. 
Resultatet blir att hela det kapitalistiska systemet faller sönder.17 — Det kan 
synas egendomligt att VF är så kritisk till Versaillesfreden, trots att denna bedöms 
leda till ett i och för sig önskat mål. Jag kan inte tolka det annorlunda än att VF 
här är offer för samma konflikt mellan det långsiktiga och det kortsiktiga pers
pektivet som gällde i fråga om Marx. 

VF visar inte bara på kampen mellan olika samhällsklasser. Den angriper 
också kampen mellan nationerna och imperialismen. Freden är en skändlighet, 
säger VF, ty den sätter Tysklands hela existens på spel. Den är en direkt fort
sättning på den gamla våldspolitiken.18 Ententen vill med våld, genom ekonomisk 
ruin och hungersnöd hålla centralmakterna nere i fattigdom och ofrihet.19 Den 
har avslöjat humbugen i allt tal om humanitet och rättfärdighet på imperialistisk 
grund.20 VF skiljer dock, som i fråga om Tyskland, på de styrande och folket. 
Arbetarna, folket/folken vill ha fred, säger den.21 Kriget är ej folkens sak, utan 
de regerande smågruppernas.22 

VF har ännu ett ideologiskt angrepp på ententen. Englands, Frankrikes och 
Italiens regeringar har, säger den, visat sig vara lika odemokratiska som Tysk
lands och Österrikes.23 

VF är också kritisk mot ententens behandling av Ryssland. Argumenten är 
även här främst ideologiska. Ententen vill komma åt ryska rådsrepubliken, sä
ger VF.24 Den vill försäkra sig om de miljoner som gick förlorade genom bolsje-
vikernas seger. Det är alltså kapitalistiska och imperialistiska intressen som ligger 
bakom ententens invasion i Ryssland, inte rädsla för en tysk militärinvasion.25 

Det ser ibland ut som om ententen är villig till en fredlig uppgörelse med bolsje-
vikerna,26 men det är förmodligen bara spegelfäkteri.27 Ententens stormakter 
vill ha fortsatt krig för att få behålla den ryska marknaden för sig själva,28 

och de vill störta bolsjevikerna för att avlägsna risken för revolution inom sina 
egna länder.29 Ententen ligger också bakom det polska angreppet på Ryssland. 

15] VF 1/7 1919. 
VF 1/2 1919. 

17) VF 5/2 1921. 
18 ] VF 3/7 1919. 
19) VF 5/12 1919. 
2<>] VF 3/7 1919. 
21] VF 31/12 1917, VF 8/10 1918, VF 29/10 1918, VF 9/10 1919, VF 20/1 1920. 
22] VF 4/1 1918. 
23] VF 29/10 1918. 
24 J VF 12/12 1918. 
25] VF 20/8 1918. 
26] VF 1/2 1919, VF 11/5 1920. 
27] VF 11/5 1920. 
28] VF 16/10 1919. 
29] VF 11/5 1920. 
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Polen styrs ekonomiskt av England och militärt av Frankrike, och det kan inte 
ha satt igång sin offensiv utan ententens medgivande. Polen är "det kapitalis
tiska Västeuropas lejda gendarm och bödel". Hundratusentals polska proletärer 
skall offra livet för att engelskt och franskt kapital skall kunna suga ut det ryska 
folket. Europas arbetare måste skynda till det ryska proletariatets hjälp.30 — Kan 
Marx' teori om kapitalismens utsugning av proletariatet uttryckas tydligare? 

Det finns en gradskillnad mellan de olika ententeländerna i YF, även om den 
inte är så tydlig som i Ubi. Fransmännen är mer hårdnackade i fredsuppgörelsen 
med tyskarna, säger YF.31 De motsätter sig också en ändring av Versaillesfre-
dens villkor.32 De är hårdare än engelsmännen också i förhållandet till Ryssland. 
De har gjort allt vad som står i deras makt för att understödja Polens krigsvilja,38 

och de vill inte gå med på någon kompromiss med Ryssland.34 

Ryssland är för VF vad Tyskland är för Ubi. Det är motståndarna som för 
krig mot Ryssland, säger VF.35 De vill störta sovjetrepubliken. Ryssland där
emot vill ha fred.36 Det behöver inte krig för att genomföra sin sociala revolution 
i den övriga världen utan kräver tvärtom avrustning.37 Sovjet-Ryssland kräver 
att varje folk skall ha självbestämmanderätt, framhåller VF.38 Bolsjevikerna vill 
inte påtvinga sina motståndare några våldsfreder. De är de enda som tillämpar 
principen: inga annexioner eller kontributioner.39 Det sker under hand en om
svängning i omvärldens uppfattning om bolsjevikerna, hävdar VF. De framställs 
till en början felaktigt, framför allt i "lögnpressen". Så småningom blir folk mera 
reserverade mot dessa uppgifter, och till sist hörs ett och annat erkännsamt ord 
om bolsjevikerna. Omsvängningen sker snabbt, "vilket även vi här i det mörka 
Västerbotten dagligen få erfara".40 

VF vill inte ha svenskt deltagande i världskriget. Men den begär att Sverige 
skall hjälpa Ryssland. När tyskarna anfaller Ryssland kräver den att Sverige 
skall upphöra med malmtransporterna till Tyskland, i första hand genom att 
annullerà handelstraktaten med Tyskland. Detta kan dock, fortsätter VF, vara 
att kräva för mycket av regeringen. I andra hand bör man därför tillgripa arbets-
nedläggelse i malmfälten. Det är ju ett hån mot malmfältens radikala och anti-
militaristiska invånare att deras arbete gett Tyskland 65 % av dess stål till 
krigsmaterial.41 

För VF är varken den svenska högern, liberalerna eller socialdemokraterna 
neutrala. Åren 1911—1914 verkade många högermän för att Sverige skulle 

30) ibid. 
3i] VF 31/12 1917, VF 8/10 1918, VF 29/10 1918, VF 1/7 1919. 
32 ) VF 3/3 1921. 
333 VF 29/7 1920. 
34) VF 4/5 1922. 
S5) VF 22/2 1918, VF 8/3 1918, VF 16/10 1919, VF 23/1 1920. 
36) VF 31/5 1918, VF 28/10 1919, VF 29/7 1920. 
37] VF 3/12 1919. 
383 VF 12/2 1918. 
39] VF 27/2 1920. 
40] ibid. 
41] VF 22/2 1918. Ref ur Folkets Dagblad Politiken, Fredrik Ström. Det framgår inte 

klart varför det är att kräva för mycket av regeringen att begära att den skall annul
lerà handelstraktaten med Tyskland. Det är troligen ett indirekt erkännande av att 
detta skulle innebära ett neutralitetsbrott. 
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ansluta sig till trippelalliansen, säger VF, men deras ansträngningar lyckades 
inte.42 Under kriget uppträdde Sverige neutralt i den meningen att det inte ingick 
i någon allians.43 Men så i krigets slutskede, 1917, frångick Sverige sin neutrali
tet och bröt på uppmaning av ententen de diplomatiska förbindelserna med 
Ryssland.44 Det fanns egentligen inget skäl till brytningen, utan vänsterregeringen 
handlade synnerligen oneutralt, lika oneutralt som Hammarskjöld, som av sam
ma vänster angreps för sin hållning mot centralmakterna.45 Året därpå gjorde 
regeringen, enligt VF, ett ännu allvarligare avsteg från neutraliteten, då den 
beslöt att Sverige skulle deltaga i blockaden mot Ryssland.46 Vänsterregeringen 
tycker förmodligen att en svältblockad är en "herranom behaglig gärning", när 
den riktar sig mot bolsjeviker, säger VF.47 

VF är emot Nationernas förbund och svensk anslutning till NF. Argumenten 
är till en del konkreta-pragmatiska. Nationernas förbund främjar inte freden, 
säger VF.48 Svenskt inträde innebär att Sverige förlorar sin neutralitet och inte 
längre bestämmer över sitt militärväsens storlek.49 Men bakom VF:s ställnings
tagande ligger den ideologiska samhörigheten med Ryssland och motviljan mot 
ententen. Nationernas förbund är för VF ett redskap för ententens strävan att 
fortsätta kriget med Ryssland för att kunna exploatera det för sina krigiska 
syften.50 Sverige borde åtminstone ha krävt att centralmakterna och Ryssland 
beviljats inträde. Men de liberala och socialdemokratiska partislavarna vågar inte 
säga ifrån åt sin regering.51 Arbetarklassen i vårt land bör bestämt neka sin 
medverkan i ententens internationella polisgarde.52 

IV:2:2:2 Finlandsfrågan 

VästerbottensT^olkblad anser inte att Sverige utan vidare bör erkänna Finland 
som självständig nation. Först bör finnarna själva erkänna bolsjevikerna i stället 
för att vilja krig mot Ryssland. Vidare bör också Sverige, helst gemensamt med 
Norge och Danmark, först erkänna Ryssland. Bolsjevikerna har proklamerat 
principen om folkens fria självbestämmanderätt, och den principen blir det star
kaste värnet även åt ett självständigt Finland.53 

VF motsätter sig svenskt ingripande i finska inbördeskriget utom i form av 
humanitär hjälp och medling.54 Argumenten är, sett ur svensk synvinkel, främst 
konkreta; pragmatiska och ekonomiska. Sverige bör inte, säger VF, handla så 
som imperialistländerna gjort i exempelvis Persien, Turkiet och Kina. Det skulle 
kunna leda till ett svenskt-ryskt krig. Visserligen har de finska socialisterna be

42 ) VF 20/2 1920. 
43) VF 28/10 1919. 
44) VF 12/12 1918, VF 28/10 1919. 
45) VF 12/12 1918. 
46) VF 28/10 1919. 
47) VF 4/12 1919. 
48) VF 28/10 1919. 
49) VF 24/3 1920. 
so) VF 28/10 1919. 
51) VF 10/11 1919. 
52) VF 30/11 1920. 
53) VF 31/12 1917. 
54) VF 15/2 1918. 
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slutat att avstå från rysk hjälp, men de kan ju tänkas ompröva beslutet, om 
Sverige skickar hjälp till de finska borgarna.55 Möjligheten finns faktiskt att de 
röda segrar, och då blir Sveriges ställning besvärlig, om det inte iakttagit neutra
litet. Det är nämligen ett livsvillkor för svensk handel och industri att förbindel
serna österut upprätthålls. Yi har inte råd att förlora vänskapen med Ryssland.56  

VF använder inte direkt ideologiska argument i Finlandsfrågan annat än i så 
måtto att den uttryckligen säger att socialismen kommer att segra även i Fin
land.57 Men dess sympatier för Ryssland och de röda i Finland är mycket på
taglig, och därmed indirekt även dess ideologi. VF anklagar högern, "våra impe
rialister i västficksformat", för att vilja ha inflytande i Finland för att kunna 
dra det bort från Ryssland till det kejserliga Stor-Tyskland.58 Högerredaktörerna 
som samlats i Stockholm skall med hjälp av högerpengar värva frivilliga till kamp 
för västerländsk kultur och lagbunden ordning. Västerländsk kultur skall tolkas 
som tysk kultur och lagbunden ordning som borgerlig ordning.59 De borgerliga 
i Finland agerar likadant, säger VF. De vill förmodligen inte bara upprätta lag 
och ordning. De vill med tysk hjälp erövra det ryska Karelen.60 Fredstraktaten 
med Tyskland innebär att Finland kommer att ingå i centralmaktsförbundet och 
bli en tysk vasallstat. I gengäld skall Tyskland arbeta för att Finlands självstän
dighet skall erkännas av andra nationer. Finland skall också få ersättning i ryskt 
landområde. Däremot får Finland inte avträda något område utan att först råd
göra med Tyskland. Det betyder bl a att Åland inte kan bli svenskt utan att 
tyskarna godkänt detta.61 

VF stöder de röda. Det är visserligen sant, säger den, att de röda har begått 
många brott, men det har de vita också. Skillnaden är att de röda är offer för 
samhällsskicket och den sociala ordningen, men så är inte fallet med de vita.62 

Om de personer som kämpar på den vita sidan haft de rödas levnadsvillkor och 
vice versa, så hade de bytt sida i inbördeskriget.63 VF fördömer de vitas oförson
lighet efter inbördeskrigets slut.64 De skandinaviska arbetarpartierna måste kräva, 
säger den, att de vita efter krigets slut skall visa försoning.65 

Finlandsfrågan märks också lokalt i VF. Tidningen hävdar bl a att en del 
umebor bedrivit värvning på affärsmässiga grunder och betecknar verksamheten 
som värre än "jobberi".66 VF är också upprörd över att finska flyktingar, som 
kommit till Sverige sedan regeringen i Vasa utfärdat förordning om allmän 
mobilisering, utvisats.67 

55] VF 22/1 1918. 
56] VF 8/2 1918. 
57] VF 19/2 1918. 
s») VF 22/1 1918. 
59J VF 5/2 1918. 
6<>) VF 26/2 1918. 
ei] VF 12/3 1918. 
62) VF 15/2 1918. 
ö3] VF 16/4 1918. 
643 VF 16/4 1918, VF 10/5 1918, VF 9/8 1918, VF 27/9 1918. 
es) VF 16/4 1918. 
66] VF 26/4 1918. 
673 VF 15/3 1918. 
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VF:s uppfattning i Finlandsfrågan är densamma som vänstersocialisterna ger 
uttryck åt i riksdagsdebatterna. Det finns en del argument i VF som inte finns 
i riksdagsdebatterna, men det förändrar inte bilden av överensstämmelse. VF är 
naturligtvis mest kritisk mot högern, men den anser inte att liberalerna och 
socialdemokraterna heller är utan skuld. De har visserligen inte velat ge de 
borgerliga i Finland vapen och ammunition, men de har ändå gynnat dem. De 
har låtit sin fiendskap förleda sig att tro att alla åtgärder mot den finska arbetar
klassen var ägnade att slå vakt om demokratin, säger VF.68 Regeringen har vis
serligen inte gått med på högerns krav om ingripande i Finland, men den har 
uttryckt sig för vagt i stil med att ingripande ej kunde väntas nu.69 Till slut, när 
Finland och Tyskland undertecknat en fredstraktat, har dock äntligen liberaler 
och socialdemokrater förstått vad de borgerliga i Finland går för.70 

Pressangreppen är relativt få och drabbar främst högerpressen.71 

IV:2:2:3 Ålandsfrågan 

Västerbottens Folkblad har få ledare om Ålandsfrågan. Det framgår dock 
att den motsätter sig svenskt ingripande. Den är i mars 1918 kritisk mot rege
ringens beslut att skicka svensk militär till Åland. Motivet är konkret: VF är 
rädd för att beslutet skall tolkas så att Sverige övergett sin neutralitet, och den 
tror att aktivisterna kommer att göra allt för att stödja den tolkningen.72 Det 
skymtar också förståelse för Ryssland i VF. Den framhåller att Finland som 
kompensation för att avträda Åland till Sverige vill ha Sveriges stöd i sin strävan 
att lägga under sig ryska Karelen. Även om Sverige inte lämnar hjälp kommer 
det att bli svårt att få ryssarna att tro på den svenska neutraliteten. Militärexpe
ditionen till Åland har blivit beskjuten av ryssarna, och svenska vakter har an
gripits. Allt detta är förklarligt, ett uttryck för den ryska misstron mot den 
svenska militären.73 

VF anser att ålänningarnas krav om att själva få bestämma till vilket land 
de vill höra är berättigat. Finlands åtgärder att tvinga ålänningarna till lydnad 
är en ren kränkning av folkrätten, säger den.74 VF är därför kritisk mot NF 
och framhåller att utslaget till Finlands förmån totalt saknar en klar interna
tionell rättsåskådning. Det är, säger VF, intressepolitiken som segrat i Ålands
frågan, inte rättspolitiken. Nationernas förbund har böjt sig för Englands egoism. 
Engelsmännen var helt enkelt, på grund av Irlandsfrågan, rädda för att skapa 
ett för dem farligt prejudikat.75 

68] VF 26/2 1918. Riksdagsman Ernst Hage är hårdare än VF:s ledarskribent och menar 
att det inte är någon större skillnad mellan socialdemokraterna och de mera mode
rata högermännen. [VF 15/2 1918, riksdagsbrev}. 

69] VF 5/2 1918. 
70] VF 12/3 1918. 
71] Ex VF 5/2 1918, VF 8/2 1918, VF 15/3 1918. 
72] VF 1/3 1918. 
733 ibid. 
74] VF 11/6 1920. Riksdagsman Ernst Hage sade i ett riksdagsbrev 14/1 1919 att de som 

kämpar för avväpning inte är glada åt att ålänningarna vill till Sverige. Det är ingen 
ursäkt att omröstningen på Åland endast är en tillämpning av folkens självbestäm
manderätt. Även det land till vilket ålänningarna vill ansluta sig bör ha talan. 

75] VF 2/7 1921. 
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VF:s ideologiska tillhörighet syns också i Ålandsfrågan i samband med att 
finska regeringen i juni 1920 häktade två åländska ledare, som uppvaktat den 
svenske kungen och den svenska regeringen, för högförräderi. Finnarna har, 
säger VF, tidigare ständigt förföljt socialisterna och intrigerat mot ryssarna, 
trots att de fått sin nationella frihet av bolsjevikerna. Det är riktigt av den 
borgerliga och socialdemokratiska pressen att fördöma häktningen, men samma 
press teg, då ett stort antal vänstersocialister fick en liknande behandling för ett 
tag sedan. Det är faktiskt inte ett större brott att kämpa för den utsugna klas
sens frigörelse än för ett visst områdes skiljande från staten.76 

VF är positiv till vänstersocialisterna. Den framhåller att det var nästan bara 
de som röstade emot beslutet om svensk militär hjälp till Åland.77 

IV:2:2:4 Handelspolitik 
Västerbottens Folkblad säger i stort sett ingenting på ledarplats om handels

uppgörelserna med västmakterna. 
VF vill ha handelsavtal med Ryssland av konkreta-ekonomiska skäl, som 

dock är olika under periodens gång. 1918 säger den att Ryssland i Sibirien har 
både livsmedel och råvaror, som kan exporteras till Sverige.78 1921 pekar den 
bl a på den stora arbetslösheten i Sverige och menar att både Sverige cch Ryss
land skulle tjäna på handel med varandra. Ryssland behöver alla slags industri
varor, och Sverige kan få en ny exportmarknad i Ryssland.79 

VF avslöjar både indirekt och direkt sin ideologi. Den kräver att den svenska 
regeringen skall erkänna den ryska bolsjevikregeringen,80 och den misstänker 
att bakom regeringens ovilja till handelsförbindelser med Ryssland ligger påtryck
ningar från ententen.81 VF är särskilt kritisk mot utrikesminister Palmstierna. 
Denne kräver, säger VF 1920, att ryssarna skall uppfylla en rad krav. De skall 
bl a lämna ersättning för beslagtagen egendom, alltså även rent privata spekula
tionsobjekt. De skall också återuppta ett samordnat liv med Europa och framför 
allt upphöra med sin bolsjevikspropaganda. Men vad säger Palmstiernas parti
vänner om detta? De måste ändå finna det svårt att medverka till en fortsatt 
spärr mot Ryssland, som drabbar den svenska arbetarklassen, bara för att bevara 
den kapitalistiska samhällsordningen.82 

Sammanfattning 
Västerbottens Folkblads uppfattning i utrikespolitiska frågor är till stor del 

ideologiskt/marxistiskt betingad. Huvudorsaken till första världskriget är själva 
det kapitalistiska systemet med den fria konkurrensen och därav följande över
produktion och kamp mellan staterna om avsättningsområden. Versaillefreden 
är en våldsfred. Den kommer att leda till att hela det kapitalistiska systemet 
faller sönder och till världsproletariatets slutuppgörelse med kapitalismens förtryck 

76] VF 11/6 1920. 
773 VF 1/3 1918. 
78] VF 3/5 1918. 
793 VF 15/11 1921. 
so] VF 3/5 1918, VF 15/11 1921. 
si] VF 3/5 1918, VF 21/1 1920. 
82 ] VF 29/4 1920. 
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och världsimperialismen. — VF illustrerar på denna punkt tydligt marxismens 
dilemma när det gäller utvecklingen på lång sikt och eventuella åtgärder för att 
förhindra denna utveckling. 

VF hyser de varmaste sympatierna för Ryssland, närmare bestämt Ryssland 
efter bolsjevikernas maktövertagande. VF:s ideologiska samhörighet med Ryss
land är uppenbar även i övriga utrikespolitiska frågor. Den betecknar kriget i 
Finland som ett inbördeskrig och tar parti för de röda och Ryssland. Argumen
teringen i Ålandsfrågan är främst konkret, men VF röjer även där sin ideologi, 
då den drar en parallell mellan de finska socialisternas rätt att kämpa för "den 
utsugna klassens frigörelse" och ålänningarnas kamp för sin bestämmanderätt. 
Argumenten i handelspolitiska frågor är till största delen konkret-ekonomisk, 
men VF avslöjar både direkt och indirekt sin ideologi. Den kräver att den sven
ska regeringen skall erkänna den ryska bolsjevikregeringen, och den anklagar 
utrikesminister Palmstierna för att vilja ha fortsatt handelsblockad mot Ryssland 
bara för att bevara den kapitalistiska samhällsordningen. 

Ryssland är för VF vad Tyskland är för Ubi. 

IV:2:3 Försvarsfrågan i Västerbottens Folkblad 1917—1922 

Västerbottens Folkblad är antimilitaristisk, både principiellt och konkret. 
Vänstersocialisterna vänder sig, säger VF, mot militarismen i vilken form och 
under vilken skylt den än uppträder.83 Antimilitarist är blott den som är mot
ståndare till militarismen som institution, inte den som håller på ett mindre 
försvar än en annan.84 

VF:s konkreta argument mot militarismen är både ekonomiska och pragma
tiska. Militarismen förstör materiella värden,85 och den kostar stora pengar.86 

Militarismen leder till krig. Militaristerna ljuger medvetet, när de säger, att man 
skall rusta för krig, om man vill fred.87 Det finns tyvärr också socialister som 
tror att militära maktmedel är en garanti för freden.88 Den enda säkra freds
garantin är tvärtom att avskaffa militarismen.89 

Men VF har också en principiell invändning mot militarismen, av moralisk 
karaktär. Våld är inte godtagbart, säger den. Antimilitaristerna lider hellre orätt 
än börjar krig.90 

VF:s antimilitarism är också ideologiskt betingad. Militarismen är uteslutande 
en privatkapitalistisk affär, säger den.91 Den förstör ideella värden.92 — Det är 
inte helt klart vad VF menar med ideella värden. Det ligger nära till hands att 
anta att den avser ett allmänt resonemang av typen krig verkar förråande på 
människan. Det är dock inte otänkbart att den korta meningen har en djupare 

S3] VF 1/5 1919, VF 20/6 1922. 
84J VF 4/10 1920. 
85) VF 28/2 1922. 
86] VF 28/2 1922, VF 7/6 1922, VF 20/6 1922. 
8?) VF 22/3 1919, VF 28/2 1922. 
88) VF 1/12 1921. 
89] VF 15/5 1920, VF 28/2 1922, VF 20/6 1922. 

VF 30/10 1917. 
91] VF 12/6 1919. 
92) VF 28/2 1922. 
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innebörd, eftersom VF både i den ledare där uttrycket står och i andra samman
hang talar om att krig och militarism är kapitalisternas affär. Militarismen bidrar 
alltså till att bevara det kapitalistiska samhället med dess klasskamp och sociala 
orättvisor. 

Antimilitarism kräver avrustning, säger VF.93 Antimilitaristerna erkänner 
rätten till självförsvar men inte en krigsmässig rustning.94 De små nationerna 
skall vara föregångsländer.95 Deras exempel kan bli fruktbringande.96 VF:s argu
ment är i huvudsak konkreta; pragmatiska och ekonomiska. Försvaret är in
effektivt, säger den.97 Försvaret behövs inte. Inget folk vill anfalla Sverige.98 

Mot en stormakt kan vi för övrigt inte försvara oss, om den vill anfalla oss.99 

Strejk är ett bättre vapen att förhindra krig.100 Avrustning är nödvändigt för de 
små nationerna av ekonomiska skäl.101 Pengarna kan i stället användas till s k 
kulturförsvar. Man kan införa civil värnplikt, en samhällstjänstgöring för att 
besegra inre fiender som fattigdom, brist på kommunikationer, brist på under
visning etc.102 

VF:s motiv för avrustning är också taktiskt betingade. Avrustning banar 
väg för en internationell rättsordning, säger den. En sådan är inte möjlig utan 
att länderna visar vilja till avväpning och slutar tro på militarismen som freds
garant.103 För Sveriges del hävdar VF att avrustning ger mindre möjligheter för 
vissa grupper att yrka på Sveriges anslutning till den ena eller andra stor
makten.104 

VF låter ana en viss pessimism om möjligheterna att driva igenom total av
rustning. Vänstersocialisterna krävde, säger den, avrustning före första världs
kriget. Övriga partier svarade att ett enskilt land inte kunde avrusta. Under 
kriget ville de inte alls ta upp frågan men lovade avrustning efter kriget.105 

Men efter kriget menade de att frågan måste utredas och tillsatte en avrustnings-
kommission.106 Den skall dock inte syssla med avrustning utan med hur starkt 
försvar vi skall ha, och om vi skall ha allmän värnplikt eller värvade trupper.107  

VF är kritisk mot försvarsrevisionen redan innan den är klar med sitt arbete, 
ty "det påstås" att samtliga partier där är eniga om att Sverige skall ha ett starkt 
försvar. VF menar tvärtom att det gäller att förhindra att vi får en ny härord
ning och en ny organisation för sjöförsvaret.108 

93] VF 12/4 1920, VF 15/5 1920, VF 4/10 1920. 
943 VF 1/11 1921, VF 3/11 1921, VF 1/12 1921. 
95] VF 29/10 1921, VF 3/11 1921. 
96] VF 3/11 1921. 
973 VF 15/5 1920. 
98) VF 1/12 1921, VF 28/2 1922. 
"] VF 28/2 1922. 
100] VF 6/12 1921. VF är positiv till Amsterdaminternationalens beslut om internatio

nell generalstrejk för att förhindra krigsutbrott. 
101] VF 3/11 1921. 
102J VF 30/10 1917. 
103) VF 1/12 1921. 
104) VF 28/1 1919. 
105) VF 14/11 1919, VF 15/5 1920. 
106] VF 14/11 1919. 
107] VF 4/1 1919, VF 14/11 1919. 
108] VF 20/6 1922. 
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VF vill ha avrustning även socialt sett. Den vill med andra ord inte beväpna 
arbetarklassen och använda våld i klasskampen. Den ansluter sig således inte till 
tredje internationalens väg för att genomföra proletariatets diktatur. VF:s argu
ment är främst konkreta och taktiska. Sverige är inte Ryssland och inte Tysk
land, säger VF. Borgarklassen är hos oss inte mer beväpnad är arbetarklassen. 
Vi kan inte ens skymta konturen av en revolution och proletariatets diktatur. 
En propaganda för arbetarklassens beväpning skulle endast bli till skada för 
vänstersocialisterna. Den skulle ge borgarklassen en förevändning att rusta sig, 
och den skulle skrämma bort många arbetare, som inte vill ha våld. Proletariatets 
vapen skall i stället vara strejk.109 

VF yrkar i konsekvens med sin antimilitaristiska inställning på nedskärning av 
försvarsanslagen. Den uppger främst konkreta-ekonomiska skäl. Den vill också 
att övningstiden skall skäras ned. Vid sidan av det ekonomiska argument, som 
finns även här,110 är ett ideologiskt motiv uppenbart. Ett totalt inställande är 
bäst, säger VF, men en minskning är bättre än ingenting.111 Det skulle betyda 
en seger över "den värsta militärgalenskapen.112 VF propagerar också i 
konkreta situationer, t ex när spanska sjukan går, för att övningarna skall in
ställas, Argumenten är då konkreta.113 

VF vill inte ha anslag till den frivilliga skytterörelsen. Huvudmotivet är ideo
logiskt. Erfarenheter från andra länder har, enligt VF, visat att skytterörelsen 
varit stommen i "de vita gardena". Det finns också, säger VF, i Sverige de som 
vill använda den som vapen mot borgarklassens inre fiender, mot "bolsjevi-
kerna".114 VF föreslår ett taktiskt agerande som påtryckningsmedel. Om inte 
statsmakterna vill avskaffa skytterörelsen måste vänstersocialisterna hota med 
att arbetarna skriver in sig i den. Då blir den säkert avskaffad.115 

VF är positiv till den försvarsfientliga propogandan. Militärväsendet är en 
säkerhetsvakt kring de borgerligas privilegier, säger den.116 Men i samma mån 
som den antimilitaristiska andan utbreder sig försvagas denna säkerhetsvakt.117 

Arbetarklassens viktigaste uppgift är därför att erövra de värnpliktiga för socia
lismen.118 Agitationen måste inriktas på att genomsyra militären med socialistisk 
anda.119 — Det är alltså odiskutabelt så att VF vill ha en direkt antimilitaristisk 
propaganda, och att denna propaganda är ett medel i klasskampen. 

109] VF 1/5 1919. 
110] VF 15/5 1920, VF 14/5 1921. 
111] ibid. 
112] VF 14/5 1921. 
us) VF 6/8 1918, VF 17/9 1918, VF 20/9 1918. 
114) VF 22/5 1919. 
115] VF 12/4 1920. Den 13 dec 1921 skriver VF på s 1 att Folkets Dagblad Politiken 

hör till dem som opponerat sig mot att regeringen inte kommer att begära anslag 
till den frivilliga skytterörelsen, därför att denna blir ännu mer borgerlig om staten 
tar sin hand ifrån den. Folkets Dagblad Politiken tror tydligen, säger VF, att kom
munistiska ungdomsförbundets maningar till arbetarklassens ungdomar att gå med 
i skytterörelsen har hörsammats. De skilda uppfattningarna i VF kan bero på 
inkonsekvens eller på att man 1921 sett att det förslag man förordat 1920 inte 
fungerat. 

lie) VF 1/5 1919. 
117] VF 12/4 1920. 
lis) VF 1/5 1919. 
lis) VF 12/4 1920. 
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VF påstår 1921 att den antimilitaristiska agitationen haft den effekten att 
det är nästan bara slarviga och "halvt avsigkomna individer" som vill bli volon
tärer. De militära myndigheterna har, säger YF, försökt förhindra agitationen, 
men det har inte hjälpt. De försöker därför med andra metoder, t o m att få 
folkskoleinspektörer och folkskollärare att tjänstgöra som värvare. Det är ett 
avskyvärt bedrägeri att på detta sätt lura unga arbetarpojkar till "årslångt slaveri 
i det militära helvetet".120 

YF hyser inga varmare känslor för officerarna. Dessa behandlar, enligt YF, 
de värnpliktiga som tölpar, överanstränger dem, är kitsliga vid småförseelser.121 

De inser inte att de är folkets tjänare. De bör dock betänka att de har bröd 
och underhåll av samhället. De är statstjänstemän och ingenting annat.122 

Människor med avvikande uppfattning behandlas illa av militären. En vapen-
vägrare åtalades i Umeå och framställdes som intellektuellt undermålig och 
sinnesrubbad.123 — Även om VF:s argumentering i kritiken av officerarna och 
förhållandena inom försvaret inte är direkt ideologiska vittnar de dock om VF:s 
antimilitarism och klassmedvetande. 

VF är också kritisk mot högern, som den menar går militärernas ärenden.124 

Angreppen är dock ganska få. Det beror antagligen på att högern är en sådan 
självklar motståndare; den behöver inte avslöjas. Den är inte heller taktiskt sett 
vänstersocialisternas huvudmotståndare. Högerns makt minskar också under 
periodens gång. Trygger är för VF "militärhögerns" sista utpost.125 Kritiken 
mot liberalerna är hård. De har, säger VF, gjort gemensam sak med högern. 
Edén för militärernas talan bättre än högern, och liberalerna i riksdagen följer 
honom i perfekt partidisciplin.126 De norrlandsfrisinnade är inte så radikala som 
de vill göra gällande, säger VF. Rosén har följt sitt parti i dess programsvek, 
och i den ena kompromissen efter den andra.127 — Tydligen betraktar dock YF, 
åtminstone längre fram i tiden, norrlandsfrisinnet som radikalare än socialdemo
kratin. Den uppmanar 1921 socialdemokraterna i Västerbotten att uppge sin 
partisolidaritet i försvarsfrågan. Det är först om socialisterna kan enas om en 
radikal linje som norrlandsfrisinnet kan drivas tillbaka, säger VF.128 

Socialdemokraterna är för osjälvständiga i försvarsfrågan, tycker VF.129 De 
går hela tiden åt höger.130 De är anhängare till avrustning i ord men inte i 
gärning.131 Det är framför allt ledningen som gett sig militarismen i våld.132 

12°] VF 22/2 1921. 
121) VF 30/10 1917. 
122) VF 29/1 1918. 
123) VF 20/11 1920. 
124) Ex VF 22/3 1919, VF 22/5 1919, VF 7/10 1919. 
125) VF 7/10 1919, VF 14/4 1921. I ett riksdagsbrev 15/1 1921 pekar Ernst Hage också 

ut Hammarskjöld som "en av högerns ultras" i försvarsfrågan. 
126) VF 22/5 1919. 
127) VF 30/4 1918. I samma ledare sägs att VK inte bör försumma att intervjua sin 

andre redaktör. Denne har, enligt VF, spelat någon sorts "politisk Don Juan-roll" 
i Umebladet tidigare. 

128) VF 19/2 1921. 
129) VF 15/5 1920. 
130) VF 4/10 1920. 
1313 VF 15/5 1920, VF 20/6 1922. 
132) VF 7/6 1922. 
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YF är speciellt kritisk mot Branting.133 Den motsätter sig också kommunisternas 
program i försvarsfrågan. De vill ha avväpning för det borgerliga samhället men 
militarism för de röda, säger VF.134 Men Sveriges arbetare vill inte använda 
våld utan parlamentariska metoder i klasskampen.135 

VF:s kritik av motståndarna bottnar således i ideologiska motsättningar om 
försvarets berättigande. Det är dock en viss skillnad mellan kritiken mot högern, 
liberalerna och socialdemokraterna å ena sidan och kommunisterna å den andra. 
VF:s kritik mot kommunisterna är inte bara ideologisk utan också taktisk. Om 
man kräver avrustning för det borgerliga samhället men militarism för de röda, 
hamnar man, menar VF, i en olycklig dubbelställning som försvagar den anti-
militära kampen.136 De enda som alltså för VF är fullt konsekventa i försvars
frågan är vänstersocialisterna. De har hela tiden krävt avrustning, både princi
piellt och i konkreta situationer, och de kräver avrustning av alla samhälls
klasser.137 VF:s argumentering överensstämmer på de flesta punkter med vänster
socialisternas i riksdagen. Lindberg yttrar sig sällan i riksdagsdebatterna. Han 
ger dock klart uttryck åt sin principiella uppfattning om avväpning både i VF 
och i riksdagen.138 Argumenten är nästan desamma som Lindhagens och Ven-
nerströms. Det är i och för sig ingen överraskning. Lindberg, Lindhagen och 
Vennerström hörde alla tre till den minoritetsgrupp som uteslöts ur vänster
socialistiska partiet 1921 och sedan fortsatte sin verksamhet under det gamla 
partinamnet. 

Kritik mot andra tidningar förekommer inte särskilt ofta, och den är inte 
särskilt hård.139 

Sammanfattning 
VF:s inställning till militarism och försvar är helt och rakt igenom negativ. 

Den ansluter sig till marxismens uppfattning att krig och militarism är uteslu
tande en privatkapitalistisk affär. I fråga om den antimilitaristiska propagandan 
är ideologin tydligt och klart uttalad: det gäller att erövra militären för socia
lismen. VF anger också konkreta, främst ekonomiska, skäl för avrustning. 

IV:2:4 Rösträttsfrågan i Västerbottens Folkblad 1917—1922 
Västerbottens Folkblad vill helst ha en genomgripande författningsreform 

med bl a republik och enkammarsystem. Den är för lika och allmän rösträtt. 
Den är kritisk mot varje kompromiss med högern.140 När kompromissen 1918 
var ett faktum var det för VF en kompromiss "... så eländig att man vill gråta 
däråt".141 VF var särskilt kritisk mot den höjda rösträttsåldern, som den menade 
skulle drabba vänstersocialisterna hårdast.142 

133) VF 27/10 1921, VF 7/6 1922. 
134) VF 20/6 1922. 
135) VF 8/11 1922. 
136) VF 20/6 1922. 
137) VF 14/11 1919, VF 27/7 1920, VF 3/11 1921. 
138 ) Ex VF 12/4 1920, 1922 AK prot 32:23. 
139) Ex VF 20/9 1918, VF 31/10 1922. 
140) VF 11/6 1918, VF 5/12 1918. 
141) VF 10/12 1918. 
142) VF 19/12 1918, VF 15/3 1919. 
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Det är inte alldeles klart vilka åtgärder VF förordar för att genomdriva all
män och lika rösträtt. Den 5 december 1918 skriver den i ledaren att arbetarna 
skall stå eniga i en utomparlamentarisk massaktion, även om arbetarledarna 
sviker. I ledaren den 19 december säger VF att det återstår ingenting annat för 
vänstersocialisterna än att göra det bästa möjliga av situationen.143 Varför denna 
förändring? VF:s principiella inställning är klar: Lindberg hävdar att vänster
socialisterna strävar efter makten i första hand genom parlamentariska metoder, 
men de står inte främmande för tanken att som yttersta medel använda utom-
parlamentariska metoder.144 Men på vilket sätt det skulle vara befogat med 
"yttersta medel" 5/12 men inte 19/12 är svårt att avgöra. Var det för att kompro
missen vid det senare tillfället redan var ett faktum? 

VF talar mest om arbetarnas krav på allmän rösträtt.145 Bakom detta krav 
kan ligga ett allmänt moraliskt krav på rättvisa mellan olika samhällsgrupper. 
Men rimligen är det taktiskt betingat. För Lindberg/VF är socialismen målet, 
och vägen dit skall gå via allmän rösträtt, eller i nödfall via utomparlamenta-
riska metoder.146 Innan man når det helt klasslösa samhället blir det nödvändigt 
med proletariatets diktatur.147 Men inte ens under denna diktatur vill vänster
socialisterna förneka den allmänna rösträtten. På denna punkt, hävdar Lind
berg/VF, är det vänstersocialisterna och inte kommunisterna som är renläriga 
marxister.148 

Rösträttsstreck kan inte lindras, de kan bara avskaffas, säger VF.149 Den 
tillbakavisar motståndarnas konkreta argument att ett skattestreck skulle inne
bära en försämring av den kommunala hushållningen.150 Skattestreckets slopande 
skulle inte öka antalet skatteskolkare tack vare den nya lagen om införsel.151  

VF har också moraliska invändningar. Ett skattestreck drabbar dem som är 
sjuka, fattiga eller ekonomiskt svaga.152 Detsamma gäller, säger den i ordalag 
som avslöjar den ideologiska förankringen, för alla de tiotusentals människor som 
är ofrivilligt arbetslösa på grund av det vansinniga ekonomiska system vi har.153  

VF är för kvinnlig rösträtt men talar mycket sällan om den.154 

Högern är en given fiende till VF i rösträttsfrågan. Den anklagas för en hel 
del: den låter sig inte bevekas av eftergifter,155 den är reaktionär,156 den tar 

143) Riksdagsman Ernst Hage tillbakavisar i ett riksdagsbrev i VF 8/1 1918 Ubl:s teori 
att det skall bli gatukravaller i Stockholm för att genomdriva slopandet av den 
40-gradiga skalan. Hage hoppas att Stockholms arbetare inte skall ställa till kraval
ler för en sådan "obetydlighet". 

144] Ex VF 19/11 1918. 
145) Ex VF 11/6 1918, VF 5/12 1918. 
146] VF 19/7 1921. 
1473 ibid. 
1483 ibid. 
149} VF 20/11 1917. 
150] VF 13/8 1921. VF skiljer inte på skattestreck och utskyldsstreck. 
151) ibid. 
152) ibid. 
153] ibid. 
154) VF 18/8 1921. 
1553 VF 11/6 1918. 
156) VF 5/12 1918. 
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inte lärdom av händelser i andra länder,157 den drar sig inte för att utnyttja 
reformer som tillkommit trots dess motstånd158 eller för att attackera nyss 
träffade överenskommelser.159 Bakom alla dessa formuleringar ligger säkerligen 
både en konkret och ideologiskt betingad motvilja mot högern. 

VF:s kritik av liberalerna är av en något annan karaktär. VF misstror libera
lernas reformvilja och menar att den är skenbar.160 Liberalerna har gjort efter
gifter åt högern i försvarsfrågan och nykterhetsfrågan, säger VF, och de skall 
göra det också i rösträttsfrågan.161 Det vilar ett drag av opålitlighet över libera
lerna för VF. Kanske också ett taktiskt drag: ". . . och liberalerna, som ju icke 
kunna veta huru valen i höst utfalla och således inte ännu vilken mening de 
skola ha . . 162 Socialdemokraterna anklagas för sitt samröre med liberalerna, 
för att de litat på liberalernas reformvilja.163 De har gemensamt med libera
lerna gjort eftergifter åt högern.164 

VF tar också upp frågan om förhållandet mellan socialdemokraterna och 
vänstersocialisterna. Socialdemokratin var starkare medan den ännu var radikal 
och enig, säger VF och antyder därmed att socialdemokraterna svikit sin ideo
logi.165 Vänstersocialisterna är, säger VF, beredda att återuppta samarbetet den 
dag socialdemokraterna vill.166 

Kommunisterna kritiseras för att de inte vill ha lika rösträtt utan revolu
tion.167 Som tidigare nämnts menar VF att vänstersocialisterna ändå är marxis
tiska. 

VF har ingen kritik mot vänstersocialisterna. Dessa har, hävdar den, ensam
ma kämpat för en radikal författningsreform, för synpunkter som socialdemo
kraterna övergivit.168 

VF angriper mycket sällan andra tidningar i rösträttsfrågan. 

Sammanfattning 

VF vill ha allmän och lika rösträtt, främst av taktiska skäl. Målet är socialis
mens genomförande, och vägen dit går via allmän rösträtt eller, om så behövs, 
via utomparlamentariska metoder. VF/Lindberg anser själv att vänstersocialis
terna på denna punkt är marxismen trogna. Den anklagar socialdemokraterna 
för att ha övergett sin ideologi, för att ha upphöjt rösträtten till ett mål i sig. 

VF tillbakavisar att lika och allmän rösträtt skulle medföra konkreta nega
tiva följder, exempelvis i frågan om kommunernas ekonomi. 

157) ibid. 
158] VF 18/8 1921. 
159) VF 27/1 1921, VF 13/8 1921. 
îeo] VF 10/12 1918, VF 15/3 1919, VF 18/8 1921. 
161) VF 14/6 1918, VF 5/12 1918, VF 10/12 1918, VF 19/12 1918. 
162) VF 13/8 1921. 
163) VF 10/12 1918. 
164) VF 19/12 1918, VF 15/3 1920. 
165 ) VF 10/12 1918. En särskild fråga riktas av VF till "kamraterna under det höger

socialdemokratiska baneret i Västerbotten", om kompromissförslaget var värt de 
offer de gjort. 

166) VF 10/12 1918. 
167) VF 19/7 1921. 
168) VF 11/6 1918. 
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IV:2:5 Nykterhetsfrågan i Västerbottens Folkblad 1917—1922 

Västerbottens Folkblad vill inte att samhället skall vara ekonomiskt beroende 
av rusdrycksmedlen. Den motsätter sig därför spritaccis.169 

VF vill ha totalförbud. Motiveringen är delvis konkret. Alkoholkonsumtionen 
och fylleriförseelserna ökar enligt statistiken, säger VF,170 och den verkliga ök
ningen är ännu större, eftersom lazarol, sulfitsprit, hembränning etc inte syns i 
statistiken.171 Men nykterhetsfrågan har också en ideologisk aspekt. Med alkohol 
följer, säger VF, en allmän moralisk förslappning.172 De enda som tjänar på att 
"folket förslavas" är kapitalisterna och de borgerliga myndigheterna.173 VF är 
mest upprörd över missbruket inom arbetarklassen.174 Med total klarhet säger VF 
här ifrån att den också ser nykterhetsfrågan taktiskt, som ett medel att nå socia
lismen. Förbud är visserligen inget universalmedel, säger VF, men det bidrar dock 
till att ge arbetarklassen ekonomisk och moralisk styrka att ta upp kampen för 
det väsentligaste målet, för socialismen.175 Särskilt de unga arbetarna måste 
besinna sitt ansvar. De måste slänga spritflaskan och ta fram böckerna i stället, 
så att de har tillräckliga kunskaper för att överta kontrollen över produk
tionen.176 

VF medger att ett förbud innebär ett ingrepp i den enskildes frihet, och den 
beklagar det. Mot detta sätter den att ett förbud är fördelaktigt för samhället.177  

VF är inte rädd för de konkreta följderna av ett totalförbud, varken de legala 
eller de ekonomiska. Det bör inte vara omöjligt, säger den, att genomföra och 
upprätthålla ett förbud effektivt, även om det är svårare än många tror.178 

En del lönnbränning och smuggling skulle förmodligen följa efter ett förbud, 
men det måste man räkna med under en övergångstid. Resonemanget om att 
ett förbud skulle leda till lagöverträdelser och undergräva moralen är för övrigt 
helt befängt. I så fall skulle vi inte kunna stifta några lagar alls.179 Ekonomiskt 
sett skulle ett förbud medföra minskade inkomster för samhället, men å andra 
sidan skulle också utgifterna bli mindre inom fångvården, sjukvården, alkoholist
vården etc. Vidare skulle många enskilda människor bli ekonomiskt mer bär
kraftiga.180 VF vill inte godta förbudsmotståndarnas pragmatiska argument att 
det gått illa med förbud i Norge, Finland, Island och Amerika. Förbudet har 
prövats för kort tid i dessa länder, säger den, och dessutom är meningarna de
lade om hur förbudet verkat.181 

169] VF 13/10 1919, VF 4/11 1919. 
170] VF 22/7 1919, VF 13/10 1919. 
171] VF 8/10 1919, VF 13/10 1919. 
172] VF 8/10 1919, VF 16/4 1920. 
173] VF 13/10 1919. 
174] VF 16/6 1920. VF säger här att det tom finns vänstersocialister som uppträtt 

berusade och idkat hembränning. 
175] VF 10/10 1919. 
176] VF 31/7 1920. 
177] VF 30/3 1922, VF 12/7 1922, VF 13/7 1922. 
178] VF 12/7 1922 s 1. 
1793 VF 13/7 1922. 
180] VF 12/7 1922, VF 13/7 1922. 
181) VF 13/7 1922. 
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VF är emot lokalt veto och menar att det tillkom av partipolitiska skäl. 
Liberalerna och socialdemokraterna kunde inte enas om förbud för att hålla 
högern stången, hävdar VF. I det läget föreslog nykterhetskommittén lokalt 
veto som en kompromiss. Men det lokala vetot har inte lyckats samla nykterhets
rörelsen bakom sig.182 — VF:s motstånd är alltså av taktisk art. 

VF är kritisk mot Bratt-systemet. Den ser ingen principiell skillnad mellan 
Bratt-systemet och totalförbud. Om man godkänner principen om ingrepp i den 
personliga friheten spelar det ingen roll om man delar ut två liter i månaden 
eller ingen alls. Bratt-systemet får ju för övrigt samma konsekvenser som ett 
totalförbud skulle få enligt förbudsmotståndarna.183 VF:s invändningar mot 
Bratt-systemet är både konkreta och taktiska. Bratt-systemet skulle ju innebära 
nykterhet, säger den, men när tilldelningen är fyra liter i månaden är det inte 
måttlighet.184 Det var ett misstag av nykterhetsvännerna att gå med på Bratt
kompromissen: det gav bara fritt spelrum för "riddarna av de femton centi-
literna".185 

VF vill ha folkomröstning i förbudsfrågan, och den vill ha enkel majoritet; 
dvs majoritet skall anses ha uppnåtts om 50 °!o av de röstande vill ha förbud.186 

Vid folkomröstningen skall var och en redovisa endast om man vill ha förbud 
eller ej. Man skall alltså inte ta hänsyn till förbudets följder. Detta är riksdagens 
uppgift.187 

VF är både nöjd och inte nöjd med att omröstningen skall verkställas redan 
1922. Skälen är i bägge fallen troligen taktiska. En kort strid skapar större 
intresse för omröstningen, säger den.188 Det är däremot beklagligt för nykterhets
vännerna att omröstningen sammanfaller med andra val.189 

VF är mycket kritisk mot att mäns och kvinnors röster skall räknas var för 
sig.190 Ett sådant förfaringssätt innebär, enligt VF, att kvinnornas röster ned
värderas, och det kan få till följd att kvinnorna går fram med egna kandidater 
vid valen.191 

VF vädjar speciellt till norrlänningarna att rösta ja.192 

Omröstningsresultatet blev en besvikelse för VF. Det är enligt VF framför 
allt arbetarklassen som svikit. Vänstersocialisterna har troligen röstat ja nästan 
mangrant, säger den. Socialdemokraterna i Norrland har troligen också röstat ja 
till stor del, men i mellersta och södra Sverige har förmodligen 75 % av dem 
röstat nej. Skulden är dock inte deras utan deras ledares. Deras press har i likhet 
med den borgerliga propagerat mot förbud, och partiledningen har inte tagit 

182] VF 4/6 1918. 
183] VF 21/10 1922. 
184] VF 27/5 1920. 
185] VF 28/4 1921. 
186] VF 10/8 1920. 
187] VF 26/8 1922. 
188] VF 6/4 1922. 
189] VF 30/3 1922. Lindberg påpekar i en signerad artikel 8/4 1922 s 1 att en tredje 

omröstning efter landstingsmannaval och kommunala val kostar väljarna tid och 
pengar i distrikt där avstånden till vallokalerna är långa. 

19<>] VF 5/3 1921, VF 6/4 1922. 
191] VF 6/4 1922. 
192] VF 26/8 1922. 
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avstånd från den.193 — Än en gång anklagar alltså VF socialdemokraterna för 
att ha svikit sitt ursprungliga program. 

VF:s angrepp går också efter sociala linjer: förbudsvännernas värsta mot
ståndare är inte missbrukarna, ty de är beklagansvärda, utan det är de egoistiska 
måttlighetsdrickarna som inte har tillräckligt socialt ansvar för att avstå från 
spriten för det allmännas bästa.194 

Nykterhetsvännerna går inte heller fria från kritik. VF talar om att nykter
hetsrörelsen förflackats, att den är splittrad etc.195 Nykterhetsvännerna håller 
på att trängas ut från förtroendeposterna, framför allt inom socialdemokratiska 
partiet. Men de måste stå på sig.196 

VF säger på ledarplats ingenting om Umeå-systemet. 

Sammanfattning 

VF är nykterhetsvänlig. Den vill helst ha totalförbud. Det avgörande skälet 
är taktiskt: det gällde att genom nykterhet göra arbetarna materiellt och mora
liskt skickade att genomföra socialismen. Den bakomliggande ideologin är alltså 
marxistisk — i den variant som såg spritmissbruket som ett medel att förtrycka 
proletariatet. VF anklagar socialdemokraterna för att ha svikit denna ideologi. 

IV:2:6 Sammanfattning och kommentarer 

Västerbottens Folkblad var under perioden 1917—1922 socialistisk, närmare 
bestämt marxistisk. Den ansluter sig till Marx' materialistiska historieuppfatt
ning. Den uttrycker alldeles klart Marx' teorier om arbetets värde, om klasskamp, 
utsugning, konkurrens etc. VF:s marxistiska grundsyn märks i alla de frågor jag 
behandlat, kanske tydligast i första världskriget och försvarsfrågan. Den säger 
ibland rent ut att den ser en fråga taktiskt, som ett medel att främja det socia
listiska målet. Så är fallet med nykterhetsfrågan och rösträttsfrågan. Det ute
sluter naturligtvis inte att den också anser att den lösning den förordar har ett 
värde i sig. 

VF anför dessutom ofta konkreta argument. Men även i de frågor där kon
kreta argument är dominerande kan man skönja den bakomliggande ideologin. 
Den är ibland direkt uttalad som i Ålandsfrågan, där VF drar en parallell mellan 
ålänningarnas rätt att själva bestämma till vilket land de vill höra och de finska 
socialisternas rätt att kämpa för "den utsugna klassens frigörelse". Andra gånger 
syns ideologin mer indirekt, oftast på så sätt att VF tar de ryska bolsjevikerna i 
försvar. Så är exempelvis fallet när VF förordar handelsavtal med Ryssland. 

Men är verkligen VF/vänstersocialisterna marxistisk i alla avseenden? Den 
mest diskutabla punkten är enligt mitt förmenande inställningen till demokratin. 
Stämmer VF:s syn på allmän rösträtt, proletariatets diktatur etc med Marx? 
Om man godtar Tingstens uppgift att Marx är oklar och kan tolkas på olika sätt 

193] VF 29/8 1922. 
194] VF 27/5 1920. 
195] VF 4/6 1918, VF 16/4 1920. 
196] VF 22/7 1919. 
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är svaret ja. VF har själv uppfattningen att den är marxistisk på denna punkt. 
Lindberg säger flera gånger i VF att kravet på allmän rösträtt inte strider mot 
Marx. Inte ens under proletariatets diktatur skall allmänna medborgerliga fri
heter försvinna. Men vad blir det då för skillnad mellan vänstersocialisternas 
socialism och socialdemokraternas? Är inte vänstersocialisterna också revisionis
ter? Lindberg säger själv i VF att den avgörande skillnaden ligger i att vänster
socialisterna kan tänka sig utomparlamentariska medel, om det är nödvändigt. 
När de för Sveriges del förordar kamp för socialismen genom allmän rösträtt 
bottnar detta i en konkret och taktisk bedömning av verkligheten. Förhållandena 
i Sverige är inte sådana att revolution är den rätta vägen.197 Därmed har vänster
socialisterna också dragit gränsen mot kommunisterna. De vill helt enkelt inte 
godta Moskvainternationalens krav på revolution i alla lägen.198 

Lindberg pekar också på en annan skillnad mellan vänstersocialister och social
demokrater. För vänstersocialisterna är allmän rösträtt endast ett medel att 
uppnå det stora målet, socialismen, men för socialdemokraterna har allmänna 
rösträtten blivit ett mål i sig. Han anklagar med andra ord socialdemokraterna 
för att ha övergett sin marxistiska ideologi. 

VF anger sin ideologiska tillhörighet öppnare och mera direkt än Ubi. Den 
säger rakt ut att den vill ha socialism. Den förordar ibland, också helt öppet, 
ett taktiskt agerande. Det utesluter naturligtvis inte att den även använder kon
kreta argument. Rent kvantitativt sett står pragmatiska argument i särklass. 
Legala argument används nästan bara i nykterhetsfrågan. Lokala argument 
förekommer sällan, om än något oftare än i Ubi. 

VF stöder, föga överraskande, vänstersocialisterna. Den angriper alla andra 
partier. Men angreppen är inte enahanda. Högern angrips främst för sin ideologi. 
Den kritiseras dock inte lika ofta som liberaler och socialdemokrater. Det kan 
bero på att VF betraktar högern som en självklar motståndare, vars åsikter är 
kända. Det var förmodligen mera angeläget att visa läsarna vilka fel och brister 
socialdemokraterna hade, så att man kunde värva röster till vänstersocialisterna. 
Det måste då också ha känts angeläget att angripa liberalerna för att visa vilket 
sällskap socialdemokraterna valde. Liberalerna misstänks ibland för att hemlig
hålla sina verkliga avsikter, och ständigt och jämt för sina förmenta eftergifter 
mot högern. Kritiken mot kommunisterna är i första hand ideologiskt och tak
tiskt betingad. VF anklagar kommunisterna för att vilja bruka våld i klasskam
pen, och detta fastän de yttre förtsättningarna inte finns. Kritiken mot social
demokraterna är hård och ständigt densamma: de har svikit sin ideologi. VF 
säger dock att partisplittringen har skadat arbetarrörelsen, och den uttalar där
för vid några tillfällen önskemål om återförening. Detta önskemål är särskilt 
markerat på det lokala planet. Endast med förenade ansträngningar och — märk 
— endast efter vänstersocialisternas radikalare linje kan socialismen, enligt VF, 
driva tillbaka norrlandsfrisinnet. 

Angrepp på andra tidningar är inte särskilt vanligt. 

197) Se kap II Umeå-pressen — historik. 
198 ] Se kap II Umeå-pr essen — historik. 
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IV: 3 Västerbottens-Kuriren och liberalismen 
IV:3:1 Bakgrund. Liberalismen1 

Den moderna liberalismen växte fram i början av 1800-talet som en reaktion 
mot politisk auktoritet, framför allt den härskande konservativa politiken efter 
det napoleonska kejsardömets sammanbrott, och mot den merkantilistiska 
ekonomin. 

Ett av de centrala dragen i den liberala samhällsåskådningen är hävdan
det av frihetens princip. Kraven på frihet har liksom kraven på demokrati 
sina rötter i naturrätten. Varje människa har av naturen fått vissa rättigheter 
som hon äger oberoende av den gällande rättsordningen. Till dessa rättigheter 
hörde kravet på andlig frihet. Sådana krav fanns naturligtvis före franska revolu
tionen. Frihetsprincipen tillämpades först på det religiösa området. Under fran
ska revolutionen vidgades kraven till allmän andlig frihet och politisk frihet. 
Revolutionens idéer spreds utanför Frankrike och togs till förebild vid senare 
författningsbildningar i Europa. De idéer som kom till uttryck i revolutionen 
hade växt sig så starka att de överlevde reaktionen efter Napoleons fall 1815, 
även om den politiska friheten bröts ned en tid. 

Under denna tid skedde en förskjutning inom frihetsrörelsen på så sätt att 
tonvikten lades mer på den ekonomiska än på den politiska friheten. Krav på 
ekonomisk frihet hade också funnits före franska revolutionen, och de hade då 
motiverats naturrättsligt. Men från slutet av 1700-talet användes i stället ett 
annat argument: den enskildes och folkens välstånd ökade snabbast om staten 
inte blandade sig i det ekonomiska förloppet. Banbrytaren för detta system, som 
kallas laisser-faire, var Adam Smith. Resonemanget bygger på utilitarismens 
nyttomoral. Varje människa antas handla med bara sitt eget intresse för ögonen. 
Men, hävdade de ekonomiska liberalerna, detta leder också till allas bästa. Det 
finns nämligen en naturlig harmoni mellan individernas intressen, även om de 
synes motstridiga. Det vore därför oklokt av samhället att ingripa och störa den
na harmoni. Smith och hans lärjungar krävde därför näringsfrihet och avtals
frihet. De krävde också frihandel. De hade nämligen samma grundsyn på för
hållandet mellan länder som på de inrikespolitiska problemen. Ett fritt interna
tionellt handelsutbyte skulle leda till den mest rationella arbetsfördelningen mel
lan länderna. Denna lära som alltså krävde total ekonomisk frihet både inom 
och mellan länderna kallas Manchesterliberalismen. Den spred sig från England 
över större delen av Europa. Den bars upp av medelklassen, eftersom denna 
hade det största intresset av minskat statligt tvång i näringslivet. Ett stort antal 
intellektuella anslöt sig till den och bidrog till att utforma idéerna. Samtidigt 
började den politiska liberalismen göra sig gällande. Den utgick från Frankrike 
och anknöt till revolutionsidéerna från 1789. Den genomfördes via två revolu
tioner, julirevolutionen 1830 och februarirevolutionen 1848. Den första var främst 
medelklassens revolution, den andra arbetarklassens. 1848 var medelklasslibera
lismen en övervunnen ståndpunkt. Februarirevolutionens politiska program häv-

Detta avsnitt bygger på Björklund, Stefan, Politisk teori, och Rönblom, Hans-Krister, 
Frisinnade landsföreningen 1902—1927. Avsnittet om liberalismen i Sverige bygger 
enbart på Rönblom. 
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dade i stället demokratins idé. Politiska rättigheter borde grundas på medborgare-
och människovärdet. 

De sociala missförhållanden som följde i industrialiseringens spår ledde till 
en konflikt mellan politisk och ekonomisk liberalism. Det gick inte att på samma 
gång upprätthålla principen om laisser-faire och principen om individernas lika 
värde. Om man håller fast vid den förra måste man uppge den senare och där
med undergräver man också kraven på allmän rösträtt. Denna riktning kallas 
gammalliberalism. En annan riktning inom liberalismen, den s k socialliberalis
men, har i stället krävt att den politiska samfälligheten (staten) måste ingripa 
för att åstadkomma en rättvisare ekonomisk fördelning. Medan den klassiska 
liberalismen såg konjunkturnedgångar som en självsanering för det ekonomiska 
systemet genom att rensa ut icke lönsamma företag kräver socialliberalerna att 
samhället skall ingripa och stoppa nedgången för att undvika arbetslöshet och 
andra sociala följder. Å andra sidan vill nutida liberaler inte heller ta steget 
fullt ut åt andra hållet och genomföra total planhushållning. En sådan blir, säger 
liberalerna, för svår och komplicerad att bemästra. 

Liberalismen har sålunda från början hävdat friheten som princip. Det har 
konkret tagit sig uttryck i bl a religions-, yttrande- och tryckfrihet, i kvinnans 
rätt till socialt och ekonomiskt oberoende, i humanisering av straffrätt och fång
vård. Författningspolitiskt vill liberalismen ha parlamentarism. I fråga om all
män rösträtt har meningarna varit delade mellan mera moderata och mera 
radikala riktningar. I ekonomiska frågor har man svängt från laisser-faire till 
krav om statligt ingripande i vissa situationer. Man godtar dock inte socialismen 
och planhushållning. Utrikespolitiskt har liberalismen i regel intagit en freds
vänlig ståndpunkt. Den förde dock kamp för folksuveränitet och nationell själv
ständighet mot den franska expansionspolitiken efter franska revolutionen. Denna 
liberalism inneslöt dock inte nödvändigtvis fientlighet mot andra nationer. 

I Sverige framträdde liberala strömningar på 1820-talet, och de fick från 1830 
ett betydelsefullt språkrör i Aftonbladet. Liberalismens sociala och ekonomiska 
idéer fick vid seklets mitt allt starkare inflytande, och detta ledde bl a till stånds
riksdagens avskaffande 1865. Den nya riksdagen var främst ett uttryck för medel
klassliberalismen. 1848 års idéer hade emellertid bidragit till att väcka och samla 
en radikalare liberalism. Den krävde att personlighetsprincipen skulle vara grund 
för politisk rösträtt; alltså en rent demokratisk tanke. Den fick sitt starkaste stöd 
i städerna, och den kallades därför stadsradikalismen. En annan liberal rörelse 
som satte sin prägel på de första decennierna efter representationsreformen var 
lantmannaliberalismen. Böndernas politiska uppfattning var inte densamma under 
olika perioder och i olika landsändar. Det fanns dock en liberal grundton i lant
mannapolitiken under 1800-talets senare hälft. Den liberalismen varierade emel
lertid från tämligen radikal till nära nog konservativ. 

Av modernare snitt var de liberala riktningar som kallas nykterhetsradikalism 
och kulturradikalism. Den förra, som hade sitt uppsving under 1870-talet och 
början av 1880-talet, bestod egentligen av två delar; den frikyrkliga rörelsen och 
nykterhetsrörelsen. De möttes i kampen för sedlig förbättring genom folknyk
terhet. Det fanns både ett klass/intressepolitiskt och ett idépolitiskt samband 

106 



mellan frikyrko- och nykterhetsrörelsen och liberalismen. De hade alla tre sina 
anhängare inom medelklassen, och de hävdade alla individualismens princip. 

Samtidigt som den nykterhetsradikala rörelsen växte sig stark framträdde den 
s k kulturradikalismen. Den var inte religiöst-sedlig utan utpräglat rationell. Den 
var inte folklig utan akademisk. Den fick under 80-talet, under påverkan av bl a 
socialismen, en socialreformatorisk inriktning. Samtidigt ändrades den nykterhets
radikala rörelsens program från individualistiskt-sedligt till socialpolitiskt. Vid 
början av 90-talet var alltså både kulturradikalismen och nykterhetsradikalismen 
redo att arbeta politiskt för sociala reformer. Det fanns visserligen mycket som 
skilde dem åt, exempelvis om nykterhet och försvar, men de var eniga i en myc
ket väsentlig fråga, nämligen rösträttsfrågan. 

Rösträttsrörelsen växte efter hand ut till ett folkkrav. Det fanns två vägar att 
förverkliga kravet. Den ena var allmän rösträtt. Den betingades av samverkan 
mellan radikalt liberala och socialdemokrater. Den misslyckades till en början, 
då liberalerna inte ville godta socialdemokraternas krav på strejk som påtryck
ningsmedel. Den andra vägen var mer eller mindre utsträckt rösträtt. På den 
vägen lyckades man få en liberal samling. Men liberalernas förslag hade inte 
allmänhetens stöd. Lösningen blev till slut allmän rösträtt genom samverkan 
med socialdemokraterna. 

De moderat-liberala ville ha en samling även i andra frågor; alltså över hela 
linjen. Deras ståndpunkt bottnade främst i en önskan att skapa en fast andra-
kammarmajoritet med makt över utskotten. De radikala var mer tveksamma. 
De var rädda att deras reformidéer skulle kompromissas bort om man bildade 
ett enda liberalt parti. Liberala samlingspartiet blev dock ett faktum år 1900. 
Det kom att domineras av lantmannaliberalerna. Nykterhetsradikalerna blev 
dåligt tillgodosedda, och kulturradikalerna fick ingen representation alls. Sam
lingspartiets tillkomst innebar att ett idépolitiskt parti bildats i riksdagen. 

Liberala samlingspartiet fick sin motsvarighet på det utomparlamentariska 
planet år 1902 då Frisinnade landsföreningen bildades. Inom landsföreningen 
fanns samma motsättning som inom samlingspartiet mellan dem som såg den 
liberala samlingens främst som en maktfråga och dem som såg samlingen ur 
mera principiell synvinkel. De förra ville skapa parlamentariska maktmedel. De 
senare ville i föreningen ha ett organ för radikalpolitisk propaganda. 

Socialt sett var liberalismen främst en rörelse för medelklassen och de lägre 
samhällsklasserna. Endast kulturradikalerna kom till stor del från överklassen, 
särskilt akademiker. En del av dem gick i samband med 1914 års händelser över 
till högern. Det var egentligen bara i de största städerna, särskilt Göteborg, som 
kulturradikalerna höll ställningarna. Medelklassen var till ganska stor del liberal. 
Det var främst väljare av nykterhetsradikal läggning som stödde partiet. Städer
nas medelklass gick dock allt mera åt höger, och landsbygdens medelklass gick 
dels till högern, dels till den nya bondeförbundsrörelsen som startade 1910. 
Nykterhetsradikalismen hade sitt starkaste fäste inom de lägre klasserna i stä
derna och på landsbygden. Men i städerna gick allt fler arbetarväljare över till 
socialismen. Landsföreningen tenderade allt mer att få sitt stöd hos de jord-
bruksidkande klasserna. 
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Den dominerande riktningen bland lantmännen var det s k norrlandsfrisinnet. 
Det fanns inte bara i Norrland utan ända ned till Småland. Norrlandsfrisinnet 
var extremt nykterhetsvänligt, avogt mot rustningar och mycket kritiskt mot 
bolagskapitalismen. I mellersta Sverige hade den också ett frireligiöst drag. I 
Sydsverige spelade inte nykterhetsfrågan lika stor roll som norrut, och avogheten 
mot bolagen var inte lika markant. Lantmannaliberalismen i Skåne var snarast 
kulturradikal. 

Motsättningen mellan kulturradikala och nykterhetsradikala fanns strängt 
taget jämt, och i alla frågor. Motsättningarna var ibland närmast ideologiska. 
Kulturradikalismen hade t ex en andlig frändskap med socialdemokratin, medan 
den liberala nykterhetsradikalismen, trots en klart demokratisk uppfattning, dock 
stod fjärran från de socialistiska tankegångarna. Andra gånger var motsättning
arna taktiskt betingade. Kulturradikalerna och nykterhetsradikalerna hade då 
samma principiella inställning, men de var oense om vilken väg man skulle välja, 
och om hur långt och hur snabbt man skulle gå. Under årtiondet 1910—1920 
framträdde dessa motsättningar med växande skärpa. En viss avspänning kunde 
märkas tidvis, men motsättningarna bröt alltid fram på nytt. Men när partiets 
existens hotades framträdde en tendens till jämkning. Förlikningstanken bars 
upp av en ganska liten men inflytelserik grupp, i stridens slutskede framför allt 
av Carl Ekman. Denna grupp stod i sak på en radikal linje men samarbetade 
av taktiska skäl, för att inte spränga partiet, med ledningen. Valnederlagen 
skärpte motsättningarna. Kulturradikalerna ansåg att man gett för stort infly
tande åt trångsynta och småsinnade personer och kulturfientliga tendenser. Nyk
terhetsradikalerna kritiserade att ledningen över partiet gavs åt män som stod 
främmande för de folkkrav varpå, enligt deras uppfattning, det frisinnade pro
grammet borde bygga. Den definitiva brytningen kom i nykterhetsfrågan. 

IV:3:2 Utrikespolitiken i Västerbottens-Kuriren 1917—1922 

IV:3:2:1 Första världskriget, Nationernas förbund 
Västerbottens-Kuriren säger ingenting om orsakerna till första världskriget 

och således inte någonting om Tysklands eventuella skuld. Men den kritiserar 
skarpt Tysklands handlingssätt under kriget och talar om tyska ogärningar.2 

Den visar inget förbarmande med tyska flyktingar i Sverige utan uppmanar dem 
i anmärkningsvärda ordalag — snyltgäster, påhäng — att återvända hem.3 

VK gläder sig när tyskarna ber Wilson om vapenstillestånd och fredsunder
handlingar. Tyskarna var, säger VK, tvungna att krypa till korset på grund av 
inre svårigheter, bl a regeringskris, och arméns ständiga återtåg.4 När de tyska 
soldaterna, som är vana vid järnhård disciplin, vägrar att slåss, är det dags att 
sluta kriget.5 VK är övertygad om att kejsaren endast motvilligt gick med på 
fredsunderhandlingar. Men han tvingades därtill sedan han funnit att "Gud ej 
längre beskyddade de tyska vapnen".6 

2] VK 3/2 1917, VK 21/5 1917, VK 31/5 1917, VK 6/7 1917, VK 30/6 1919. 
3] VK 21/5 1917. 
4] VK 7/10 1918. 
5] VK 12/10 1918. 
6] VK 7/10 1918. 
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Fredsvillkoren betecknas av VK som hårda. Det har tydligen varit påkostande 
för Tyskland att gå med på dem, men Tyskland hade inget val, säger VK.7 Den 
framhåller också att man inte kan döma endast de segrande makterna för deras 
hårdhet, utan man måste också komma ihåg de tyska grymheterna under kriget.8 

VK yttrar sig inte så ofta om ententen; några gånger om England och USA 
men mycket sällan om Frankrike. Den måste dock betecknas som ententevänlig.9 

Den förklarar ententens ovilja att förhandla med Tyskland med att ententen vill 
att Tyskland först skall ha ett demokratiskt statsskick.10 Den försvarar visser
ligen inte ententens fredsvillkor, men den visar förståelse för dem.11 

VK är således tydligt tyskfientlig och, mindre tydligt, ententevänlig. Argu
menten är i det förra fallet konkreta; Tysklands agerande under kriget fördöms. 
Men det finns i karaktäristiken av Tyskland också en ideologisk biton. Tyskland 
är inte demokratiskt, de tyska soldaterna är vana vid järnhård disciplin och blind 
lydnad etc. Karakteristiken av ententen är så pas s vag och konturlös att den 
är svår att bedöma. Men den ententevänliga hållning som ändå går att urskilja 
bör ha en ideologisk förklaring; VK ställer sig på de demokratiska staternas sida. 

VK har också ett erkännsamt ord att säga om Ryssland, i vart fall när den 
ställer ryska gärningar mot tyska.12 VK tycker däremot inte om bolsjevikerna. 
De är inte fredsvänliga, säger VK. De har visserligen lovat fred och avrustning, 
men de har på några månader mobiliserat mer än något annat land. De har också 
börjat inbördeskriget i Finland.13 — Detta resonemang kan vara ett allmänt 
angrepp på bolsjevikerna för bristande moral, men det kan möjligen också ses 
som ett uttryck för VK:s pacifistiska inställning. 

I VK:s syn på Sveriges ställning under första världskriget och på de olika 
partiernas agerande kan man skönja både pacifistiska och demokratiska element. 
VK vill att Sverige skall vara neutralt.14 Men den är inte nöjd med högerns sätt 
att värna om neutraliteten. Det var riktigt, säger VK, att avböja USA:s begäran 
om svensk hjälp mot den tyska u-båtsblockaden. Det överstämde med en "kom
pakt folkmening". Men tonen och motiveringen i svaret var olämplig.15 

VK är inte nöjd med högerns och Hammarskjölds inställning till tyskarna. 
Hur hänsynslöst tyskarna än uppträder, säger VK, kommer det bara protester 
från Sverige, fastän Hammarskjöld gärna förordar repressalier i andra fall. 
Högertidningarna går tom så långt att de visar tillfredsställelse över den blodiga 
uppgörelsen i Ryssland, som visserligen drabbar deras politiska meningsfränder 
där, men som de tror skall gagna Tyskland. "De tyska glasögonen äro åtminstone 
inte långsynta".16 Vi förser tyskarna med allt möjligt, även om det blir till nack
del för oss själva. Vi skickar bl a hästar, och det har lett till att "jobbare" från 

VK 30/6 1919. 
8) ibid. 
9] Ex VK 3/2 1917, VK 31/5 1917, VK 7/10 1918, VK 12/10 1918, VK 30/6 1919. 

10] VK 9/1 1918, VK 12/10 1918. 
11] VK 30/6 1919. 
12] VK 31/5 1917. 

VK 15/7 1918. 
VK 12/2 1917. 

15) ibid. 
VK 17/3 1917. 
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södra Sverige kommer till Norrland för att fylla luckorna efter hästexporten till 
Tyskland.17 

Sveriges folk vill fred och neutralitet, säger VK, men "vettvillingarna" inom 
högern vill störta landet i krig, både i Finland och i världskriget, på Tysklands 
sida.18 Vänstern är däremot fredsvänlig, säger VK.19 Den vill värna om neutrali
teten.20 VK uppmanar vid landstingsmannavalen 1918 väljarna att stödja de fri
sinnade. Varje sådan röst är, säger VK, en röst för freden. En röst på högern 
betyder äventyrspolitik och oöverskådligt lidande för land och folk.21 — Det är 
möjligt att VK:s argumentering här också har ett taktiskt inslag. 

VK säger i stort sett ingenting om Nationernas förbund i sina ledare. Det 
framgår dock i riksdagsbrev att Rosén är för svensk anslutning till NF. Argu
menteringen är både ideologisk och konkret. Rosén ansluter sig till pacifismen. 
Han framhåller att NF trots alla brister är ett allvarligt försök att införa en 
annan och bättre ordning i samlevnaden nationerna emellan. Sverige kan uträtta 
något inom förbundet men inte utom. Vi kan inte isolera oss. Om vi går med i 
NF torde Sveriges rustningar bli begränsade.22 

VK angriper främst högern och högerns press. Angreppen på högern för dess 
tyskvänliga hållning beror troligen ytterst på VK:s ideologiskt betingade motvilja 
mot Tyskland. Men högern har, enligt VK, också andra brister. De flesta är av 
moralisk karaktär, t ex förtal av politiska motståndare.23 Ubi är, enligt VK, den 
värsta av högertidningarna. Den är mer tysk än den tyska pressen, säger VK. 
Även sedan våra "hemmatyskar" fått nog av kriget och inte längre håller så 
hårt på Tyskland, är Ubi ståndaktig. Den ser ingenting och förstår ingenting. 
Inte ens Nya Dagligt Allehanda kan tävla med Ubi.24 

IV:3:2:2 Finlandsfrågan 
Västerbottens-Kuriren stöder regeringens agerande i Finlandsfrågan. Det var 

riktigt att inte erkänna Finlands självständighet förhastat och oöverlagt, säger 
den.25 Det var också riktigt att avslå kraven på vapenexport och vapentransite-
ring och i stället försöka medla mellan parterna.26 VK ger också uttryckt för sin 
anslutning till demokratins princip, då den säger sig vara övertygad om att de 
flesta svenskar delar regeringens uppfattning.27 Men även utomlands är regering
ens politik känd och erkänd, säger VK.28 

VK talar dock inte så mycket om regeringens åtgärder men desto mera om 
högerns och högerpressens. Som en röd tråd går meningen att högern, i vart fall 
delar av den, vill ha Sverige med i kriget. VK berättar exempelvis under rubriken 

17) VK 31/5 1917. 
18] VK 22/3 1918. 

ibid. 
20] VK 10/3 1917. 
21] VK 22/3 1918. 
22] Riksdagsbrev VK 21/2 1920 och 8/3 1920. 
23] VK 20/6 1917, VK 6/7 1917. 
24J VK 12/10 1918. 
25J VK 7/1 1918. 
26) VK 21/2 1918. 
27] ibid. 
283 VK 2/3 1918. 
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"Krigsgalningarna gå till aktion" om högerredaktörernas möte i Stockholm29 

och menar att högern funnit ett lämpligt tillfälle att få Sverige indraget i kriget. 
Syftet med redaktörernas möte har varit att diskutera om bästa sättet härför. 
De har tydligen funnit att det skedde bäst under formen av frivillig hjälp till 
Finland.30 VK menar att högerledarna stod bakom mötet som tongivande. Men 
redaktörernas uppvaktning hos Edén gick längre och krävde svenskt militärt 
ingripande i Finland.31 Högerredaktörernas aktion misslyskades helt, enligt VK. 
Den väckte inte ens sympati inom hela högerlägret, säger VK. De "mera reson-
liga högerorganen" har tagit avstånd från aktionen.32 Inte ens högerredaktörerna 
själva var särskilt ståndaktiga, framhåller VK, ty efter ett kort samtal med stats
ministern var de överens med honom om att ett svenskt ingripande skulle vara 
olämpligt.33 Aktivistpressen saknar också stöd i andra kammaren, säger VK. 
Högerledaren Lindman vacklar. Han har att ta hänsyn både till aktivistpressen 
och till ansvaret för Sveriges säkerhet. Det är egentligen bara andra kammarens 
minsta parti, Jordbrukarnas riksförbund, som stöder aktivisterna.34 Med första-
kammarhögern är det annorlunda, framhåller VK. Trygger har anslutit sig till 
aktivisterna och i en interpellation krävt export av vapen ur kronans förråd.35 

Det är dock knappast troligt, tillägger VK, att ens hela förstakammarhögern står 
bakom Trygger och aktivisterna, men så länge det inte föreligger något officiellt 
avståndstagande kommer förstakammarhögern i sin helhet att betraktas som 
ett aktivistparti.36 

Högern eller delar av den vill alltså, hävdar VK, föra Sverige ut i kriget i 
Finland och ut i världskriget. VK:s invändningar mot högerns agerande är i 
detta avseende främst konkreta; pragmatiska och legala. En mobilisering leder 
till krig. Men den måste avstyras även av den anledningen att den kan framkalla 
oroligheter och laglöshet även i Sverige.37 

Högern agerar hela tiden taktiskt i Finlandsfrågan, enligt VK. Högern säger 
inte att den vill ha svenskt deltagande i kriget, men ytterst vill den det, säger VK. 

293 Se kap IV: 1:2:2 Finlandsfrågan. 
3<>) VK 4/2 1918. 
31) ibid, I s amband med denna anklagelse uppmanar VK Ubi att bekräfta eller förneka 

om uppgiften är riktig. Ubi förnekar att uppgiften är riktig [Ubi 7/2 1918]. VK 
publicerar då; 8/2 1918, på ledarsidan en artikel över 4 spalter med rubriken 
"Korten på bordet". I denna artikel publiceras den maskinskrivna framställning 
Thalén överlämnat till Edén. VK anser att denna framställning styrker den version 
VK tidigare framlagt och menar att redaktör Thalén avslöjats som en politisk även
tyrare och efter detta borde vara "en moraliskt död person". Ubi förnekar återigen 
att högerredaktörerna begärt väpnat svenskt ingripande — de har endast interpelle
rat om eventuellt ingripande [Ubi 12/2 1918 under rubriken "På hvilken sida"). 
VF säger för sin del att den inte vill delta i "Grönköpingsgrälet" mellan Ubi och 
VK [VF 10/2 1918). Men i sak ger den VK rätt [VF 8/2 1918). q 

32) VK 11/2 1918. Ubi svarar på denna anklagelse att VK haft svårt att få ihop tid
ningar som tagit avstånd från redaktörerna. VK har bara hittat en enda tidning där 
en bestämd opposition förekommit och dessutom en liberal tidning som VK gjort 
till moderat-liberal [Ubi 12/2 1918 under rubriken "På hvilken sida"). 

33) VK 13/2 1918. 
34) VK 21/2 1918. 
35) VK 27/2 1918, 1918 FK prot 11:18. 
36) VK 2/3 1918. 
3?) VK 4/2 1918. 
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Den har dessutom också ett annat mål; den vill komma åt regeringen för dess 
handlande eller brist på handlande i Finlandsfrågan.38 

YK angriper både högern och högerns press, och allra mest Ubi. Den gör det 
både i sina ledare och framför allt i den övriga tidningstexten. Det kan kanske 
motiveras med att YK verkligen var intresserad av Finlandsfrågan i och för sig. 
Men frågan är om inte YK:s motiv ytterst är ett annat. Ubi:s chefredaktör var 
ju chef för högerredaktörernas uppvaktning hos Edén. Det måste ha gett YK 
ett utsökt tillfälle att komma den främste lokalkonkurrenten till livs. YK anger 
själv en lokal aspekt, då den anklagar Ubi för att tiga med deputationens miss
lyckande därför att det stundar till landstingsmannaval.39 

YK fördömer den finska vita pressens agerande efter inbördeskrigets slut. De 
finska tidningarna är, säger YK, fyllda med smädelser mot Sverige, och de ljuger 
helt enkelt. De har säkerligen ljugit om förhållandena under inbördeskriget också. 
Men ingen som känner det finska folket förvånas över detta uppträdande.40 

— YK delar tydligen sin tids rastänkande. YK framhåller dock att en del av 
skulden troligen får läggas på svenska militärer och äventyrare som rymt till 
Finland.41 

IY:3:2:3 Ålandsfrågan 
Yästerbottens-Kuriren talar ytterst litet om Ålandsfrågan. Det är dock klart 

att den stöder regeringens agerande. Det är tur, säger den, att regeringen inte 
gjort högerpressen till viljes och annekterat Åland. Yår ställning är tillräckligt 
svår på grund av den rent humanitära uppgift vi har tagit på oss, att beskydda 
Ålands befolkning.42 

IV:3:2:4 Handelspolitik 
Yästerbottens-Kuriren vill ha handelsavtal med västmakterna av konkreta

ekonomiska skäl. Yi har stora svårigheter i Sverige på grund av att en uppgö
relse dröjer, säger YK 1917.43 Industrierna saknar råvaror, jordbrukarna saknar 
gödningsämnen och kraftfoder, järnvägarna får inte kol, och befolkningen får 
inte livsmedel.44 Många fabriker har upphört med driften. Den arbetslöshet som 
blir följden blir dubbelt svår, eftersom vi har dyrtid.45 

YK är nöjd med de handelsavtal regeringen fick till stånd med västmakterna. 
Den tillbakavisar högerns konkreta invändningar. Högern vill framställa uppgö
relsen så att Sverige skall "a v y 11 r a" tonnage till västmakterna, säger YK, 
men sanningen är att Sverige skall "u 11 å n a" handelsfartyg, som sedan lång 
tid tillbaka ligger overksamma i utländska hamnar.46 Yi har ingen användning 
av dessa fartyg, och om vi vägrar låna ut dem är det risk för att vi tvingas 

3») YK 11/2 1918. 
•39) YK 14/3 1918. 
40] YK 8/5 1918. 
41] ibid. 
423 VK 4/3 1918. 
43) YK 7/3 1917. 
44) ibid. 
45J VK 12/5 1917. 
46J YK 8/2 1918. 
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avstå från dem. Fartygen skall krigsförsäkras till fulla värdet, och rederierna får 
mycket hög ersättning för fartygens resor.47 

VK anklagar senare, i november 1918, högerpressen för att via "enkronas
ledare" från Stockholm publicera felaktiga uppgifter om avtalets effekt i fråga 
om import av förnödenheter.48 

VK anklagar högern och högerns press för att sätta taktiska och partipolitiska 
skäl före sakskäl. Hammarskjöld avgick, säger VK, formellt på grund av mot
gångarna i voteringarna om höjda anslag till neutralitetsvakten och prishöjning 
på socker, men den verkliga anledningen var troligen att regeringen var splittrad 
i frågan om handelsuppgörelse med England. Den valde då att avgå men på en 
fråga, där den kunde skjuta skulden på vänstern.49 Högerns press går till ständigt 
angrepp mot vänsterregeringen, och högerns ledare och dess anhängare inom 
näringslivet gör ingenting för att hindra pressens förtal.50 Förhandlingarna med 
västmakterna är tvärtom ett viktigt led i det s k samhällsbevarande partiets 
strävan att vilseleda väljarna.51 Högerpressen vill ju inte ens använda det rätta 
namnet, handelsavtalet, utan talar om tonnageavtalet.52 Högern försöker fram
ställa ett utlånande av tonnage som en oneutral handling. Men när Hammar
skjöld sålde fartyg till tyskarna ansågs detta inte oneutralt av högern.53 

VK:s angrepp på högern har också ett ideologiskt-demokratiskt drag. De far
tyg som högern sålde till tyskarna gav oss visserligen pengar, säger VK, men de 
fartyg vi lånar ut till ententen ger oss livsmedel. Pengarna kom bara ett fåtal 
till godo, men livsmedel gynnar alla.54 

Det skymtar en viss motvilja mot Tyskland i VK även i handelspolitiken. 
VK är 1917 rädd för att det "vänligt sinnade" Tyskland skall sänka svenska 
fartyg på väg hem med den brödsäd Sverige lovats av England.55 

VK är positiv till en handelsuppgörelse med Ryssland av konkreta-ekonomiska 
skäl. Sverige är i behov av en ny marknad på grund av den höga arbetslösheten.56 

VK anser att detta också får vissa politiska konsekvenser gentemot bolsjevik-
regeringen. Men den menar att vi måste finna oss i att även motparten vill ha 
vissa fördelar. Andra länder har ju dessutom ingått liknande avtal med Ryss
land.57 — VK intar alltså i stort sett samma ståndpunkt som socialdemokraterna. 
Den är inte lika rädd som liberalerna, och framför allt högern, för avtalets poli
tiska innebörd. Den är för övrigt mycket kritisk mot högern på denna punkt. 
Högern var lika rädd för avtalet med England, säger VK, men den var inte rädd 
för avtal "åt annat håll".58 

473 VK 21/3 1918. 
48] VK 15/11 1918. 
4»} VK 19/3 1917. 
5<>] VK 21/12 1917. 
5i) VK 21/3 1918. 
523 VK 11/7 1918. 
53] VK 21/3 1918. 
54] ibid. 
553 VK 12/5 1917. 
56] VK 13/3 1922. 
57] ibid. 
58) VK 13/3 1922, 1922 prop 96, 1922 FK prot 41:23 ff, 1922 AK prot 15:2 ff, 1922 

AK prot 48:1 ff. 
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Sammanfattning 
Västerbottens-Kurirens argumentering i utrikespolitiska frågor är sällan öppet 

ideologisk. De flesta argumenten är konkreta. På en punkt är VK kristallklar — 
i sina omdömen om Tyskland. VK:s motvilja mot Tyskland beror delvis på kon
kreta skäl, framför allt på Tysklands agerande under första världskriget. Men 
ytterst är den ideologiskt betingad. Tyskland var för VK en krigsgalen odemo
kratisk stat. 

VK ger också i sina kommentarer om Sveriges ställning och olika partiers 
agerande i skilda utrikespolitiska frågor uttryck för den liberala ideologin, fram
för allt dess demokratiska och pacifistiska inslag. 

VK:s uttalanden i Finlandsfrågan är delvis av annan karaktär. Det utrymme 
och den vinkling VK ger Finlandsfrågan pekar på att VK:s syfte är taktiskt 
betingat. Den utnyttjar Finlandsfrågan för att komma åt lokalkonkurrenten Ubi. 
Det utesluter inte att den var ärlig i argumenteringen i själva sakfrågan. 

IV:3:3 Försvarsfrågan i Västerbottens-Kuriren 1917—1922 
Västerbottens-Kuriren är kritisk mot militarismen. Motiveringen är både 

konkret-pragmatisk och ideologisk. År 1914 var det högkonjunktur för militaris
men, säger VK,59 men under kriget har militarismen gjort bankrutt.60 Den för
svarsvilja som högern lyckades framkalla vid tiden för bondetåget har försvunnit 
och återvänder aldrig.61 Försvaret är inte längre populärt.62 Folk kräver avrust-
ning.63 Men även om VK således hänvisar till folkets vilja anser den själv, av 
konkreta-pragmatiska skäl, att det är omöjligt med avrustning omedelbart och 
i ett sammanhang.64 Avrustningsexperimentet i Ryssland mitt under kriget gav 
inte sådant resultat att det är värt att ta efter, säger den. Sverige måste behålla 
sitt försvar tills det finns något bättre sätt än krig att slita tvister mellan länder.65 

VK menar dock att nedskärningar av försvaret kan göras direkt. Vi kan också 
inskränka värnpliktsövningarna, helst slopa dem, säger den.66 

VK kräver i konsekvens med sin uppfattning i avrustningsfrågan, och av 
ekonomiska skäl, att försvarsanslagen skall hållas nere. Det bör vara möjligt 
genom bättre planering och kontroll, menar den.67 VK är också, av samma skäl, 
positiv till nedskärning av övningstiden.68 Den yrkar bestämt på att övningarna 

59) VK 4/10 1919. 
60) VK 30/11 1918. 
61) VK 20/2 1918. 
62) VK 18/5 1917, VK 7/12 1918. 
63) VK 7/12 1918, VK 7/1 1919. 
64) VK 7/12 1918. 
65) VK 4/7 1918. 
66) VK 7/12 1918. 
6?) VK 26/2 1917. 
68) VK 10/7 1919, VK 4/10 1919, VK15/4 1921. Rosén är i ett riksdagsbrev 23/6 1920 

kritisk mot den utredning som låg till grund för försvarsrevisionens beslut om 
rekrytutbildningens längd. Han anmärker också på att högerpressen talat om det 
okunniga och kulturfientliga norrlandsfrisinnet som röstade för den kortare övnings
tiden. Det är knappast någon högre grad av kultur att arbeta för bibehållandet av 
lång värnplikt, svarar Rosén. Han angreps också från annat håll för att ha blivit 
mindre radikal i försvarsfrågan. Han förnekar i ett riksdagsbrev 18/5 1920 att så är 
fallet. Han hade i riksdagen röstat för det förslag som gick längst i fråga om av-
kortning av övningstiden för värnpliktiga studenter av 1919 års klass, nämligen 
socialdemokraternas reservation. 
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skall inställas, när spanska sjukan spred sig vid regementena.69 De värnpliktiga 
insjuknar omedelbart efter inryckningen, en del avlider. Sådana repetitions
övningar har inget värde, säger den.70 VK vill också 1918 inställa repetitions
övningarna på grund av att arbetskraften behövdes i produktiv sysselsättning.71 

Det bör observeras att YK inte vill gå åt andra hållet och höja försvarsutgifterna 
eller förlänga värnpliktstjänstgöringen i tider av arbetslöshet.72 

VK förordar, av konkreta skäl, den s k sommarlinjen. Rekrytutbildning vin
tertid är inte bra varken för rekryternas hälsa73 eller för utbildningsresultatet, 
menar den.74 

VK är till en början positiv till den frivilliga skytterörelsen av både konkreta 
och ideologiskt betonade skäl. Så länge vi är tvungna att ha ett självförsvar är 
skytterörelsen den mest sympatiska och den mest demokratiska formen för 
utbildning. Det är kamrater som för befälet, och disciplinen är god. Resultatet av 
skjututbildningen är det bästa, även om gevärsföringen inte är fullt reglements-
enlig.75 VK vill att vissa prov som utförts inom skytteföreningarna skall berättiga 
till avkortning av värnpliktstiden.76 Men VK ändrar uppfattning och är 1922 
mycket kritisk mot skytterörelsen. Rosén hade granskat dess räkenskaper och 
funnit att den sköttes som ett fullständigt ämbetsverk och hade mycket höga 
administrationskostnader.77 VK säger rakt ut att också nykterhetsfrågan påverkat 
dess inställning till skytterörelsen (förslag om anslag till nykterhetsupplysande 
verksamhet fälldes av riksdagen). Den försvarar de riksdagsmän som fällde för
slaget om skytteanslag. De menade med all rätt, säger VK, att om vi inte hade 
råd att upplysa folket i en av folkets livsfrågor, så har vi inte heller råd att lära 
folket att skjuta.78 VK tillbakavisar ett påstående i Ubi att de liberala riksdags
männen röstade ner anslaget på grund av missnöje med en del inre partiange
lägenheter.79 

VK är negativ till skjututbildning vid läroverken. Argumenten är till en del 
konkreta; ekonomiska och pragmatiska. Staten måste begränsa sina utgifter.80 

Skolynglingarna bör hinna lära sig att skjuta på 500 dagars utbildning vid rege
mentena.81 Men det finns också ett mera principiellt argument: "avväpningen" 
av skolorna är visserligen ingen betydelsefull sådan, men den är ett steg i rätt 
riktning.82 Tonen hårdnar i VK, när riksdagens beslut framkallade aktioner från 
"det läger där man älskar att den militära andan må ingjutas redan från barn
domen". Bl a föreslogs en insamling för att kunna fortsätta skjututbildningen. 
Frågan är, säger VK, om det inte nu är lämpligt att låta de allmänna läroverken 

69] VK 18/9 1918, VK 25/9 1918, VK 8/10 1918. 
70] VK 18/9 1918. 
71] VK 25/9 1918. 
723 VK 18/5 1917, VK 15/4 1921. 
73] VK 2/2 1917. 
74] VK 30/6 1917, VK 20/2 1918. 
75] VK 4/7 1918. 
76] ibid. 
77) VK 12/5 1922. 
78) ibid. 
79) ibid. 
8°] VK 18/4 1917. 
81] VK 14/4 1917. 
82] ibid. 
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bli enskilda företag med statsbidrag. Aktionen mot riksdagens beslut har anvisat 
lämpliga vägar för att bekosta den undervisning som nu bestås ett fåtal. Riks
dagen har velat bredda den högre undervisningen, men då har första kammarens 
"upplysta och bildade 'nationela' parti" sagt nej.83 — Detta är ju ett rent ideo
logiskt resonemang; ett avståndstagande från konservatismens/högerns elittän-
kande och en anslutning till liberalismens demokratiska grundbegrepp med bl a 
lika rättigheter för alla. 

VK säger inte så mycket om den antimilitaristiska propagandan, men det är 
alldeles tydligt att den anser att högern överdriver propagandans betydelse.84 

VK tror inte att agitationen är orsaken till "militärväldets bankrutt"; orsaken 
ligger i systemet självt.85 Den tror inte heller att propagandan bär skulden till 
den dåliga rekryteringen inom försvaret. Denna beror i stället på att militärerna 
själva inte vill släppa fram dugliga underofficerare till officersställning.86 VK vill 
inte ha förbud mot propagandan. Ett förbud leder bara till överträdelse, säger 
den.87 Vid sidan av detta legala argument har VK också en invändning av helt 
annat slag. Det bedrivs ständigt högerpropaganda, säger den, inte minst i kaser
nerna. Det finns inget förbud för officerare att tillhöra politisk förening eller 
bedriva politisk verksamhet. Det finns då ingen anledning att gå med på högerns 
krav om lagstiftning för att hindra antimilitaristisk agitation. Högern vill bl a för
bjuda de värnpliktiga att bevista politiska möten. Men tiderna är inte sådana 
att man genom lag kan hindra någon att inhämta annan politisk upplysning än 
högerns.88 — VK deklarerar alltså än en gång att den inte delar högerns ideolo
giska uppfattning cm skilda rättigheter för olika grupper av medborgare. 

VK är oerhört kritisk till förhållandena inom försvaret. Den har inte mycket 
till övers för den militära sakkunskapen. Det är inte mycket rim och reson i 
den militära sakkunskapens framställningar och förslag, säger VK. De grundar 
sig sällan på uttömmande undersökningar och beräkningar.89 Sakkunskapen tar 
ofta fel. Den hade t ex fel angående vinterlinjen 90 och F-båten.91 Det slösas för 
mycket inom försvaret, hävdar VK.92 Utbildningen är mycket dålig. Officerarna 
måste inse, säger VK, att en massa struntövningar måste försvinna. Motstån
darna får inte större respekt för en soldat för att han kan berätta vid vilka till
fällen fanan föres blottad framför trupp.93 De värnpliktiga används i alltför stor 
utsträckning till handräckningsarbeten, och det blir till nackdel för utbildningen.94 

Utbildningstiden förefaller vara noga avvägd efter den militära rangskalan, säger 

83] VK 18/4 1917. 
84 ] VK 3/7 1917. 
85 ) VK 24/10 1917. 
S6) VK 19/11 1917. 
8?) VK 7/1 1919. 
88) ibid. 
893 VK 7/7 1917. 
9<>] VK 30/6 1917. 
91] VK 19/5 1917. 
92] VK 14/12 1921, VK 21/12 1921. Som exempel anger den bl a inskrivningsnämnder

nas organisation. Till en ort som heter Risbäck, säger den, reste åtta herrar för att 
"besiktiga" nio ynglingar (VK 21/12 1921). 

93] VK 27/11 1920. 
94] VK 15/4 1921. 
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YK. Ju högre befälsställning man har, desto kortare utbildning har man. Befälet 
har den kortaste utbildningstiden. Men de har kanske studentexamen, och kun
skaper i latin är visst en nödvändig förutsättning för att kunna föra befäl över 
arbetare och bönder.85 

VK har förutom dessa konkreta anmärkningar också en mer moraliskt och 
socialt betonad kritik av försvaret. I grunden är denna kritik ideologisk. VK till
bakavisar med intensitet konservatismens lära att klasskillnader var berättigade. 
VK anser att de värnpliktiga behandlas dåligt.96 Mest upprörd är den över de 
fall där värnpliktiga åtalats för vapenvägran av religiösa skäl.97 Mot detta ställer 
VK som exempel att några furirer och korpraler som rymt till Finland och an
slutit sig till Svenska brigaden har fått mycket lindrigare straff. Det visar, säger 
VK, vilken anda som är rådande.98 VK är också mycket kritisk mot militärernas 
och högerns metoder för att komma tillrätta med arméns och flottans rekryte
ringsproblem. De skjuter skulden på den antimilitaristiska propagandan, säger 
VK, men de förbiser då att dugande unga män inte vill söka in på militärbanan 
för att i bästa fall bli fanjunkare. Om man däremot kunde arbeta sig fram, om 
endast de dugliga blev officerare oavsett om de var rika eller fattiga, skulle det 
inte längre vara brist på dugliga underofficerare. Men militärerna vill inte veta 
r.v denna lösning, för hur skulle det se ut med en massa f d korpraler och 
sergeanter i officersmässar och finare balsalar.99 Det är tydligen inte så noga 
med försvaret utan väsentligare med bördsskrankor och penningvälde.100 VK tar 
också upp andra exempel för att visa att officerarna tänker mer på sig själva än 
på försvaret. Under den värsta gulaschtiden, säger VK 1921, var det många offi
cerare som tog tjänstledigt och sökte anställning i privata företag i stället. Men 
nu när kriget är slut, tjänstgöringen obetydlig och lönerna bättre, har det sina 
fördelar att åter ställa sina krafter till statens förfogande.101 

VK kritiserar mest högern, särskilt förstakammarhögern. Kritiken är till en 
del ideologisk. Högern har en benägenhet, säger VK, att offra allt för försvaret, 
och den vill lägga kostnaderna på de minst bärkraftiga. Men högern själv kände 
ingen samhörighet med de små och svaga, när dessa vädjade om tillfälligt slopan
de av rusdryckshandeln.102 Högern agerar enligt VK taktiskt. Den ropar på 
nationell samling och slår an på de fosterländska strängarna för att få mera 
rustningar.103 Den hänvisar till det utrikespolitiska läget och utnyttjar att många 
uppgifter därom är hemligstämplade för att utöva påtryckning på riksdag och 
allmänhet.104 Den begraver förslag om förbättringar för underofficerarna i ut
redningar.105 Högern är, enligt VK, ett alltför lydigt redskap åt militärerna.106 

95} VK 7/7 1917. 
963 VK 3/7 1917. 
97] VK 19/11 1917, VK 20/11 1920. 
98] VK 20/7 1918. 
99] VK 19/1 1917, VK 14/5 1917. 
10°] VK 19/1 1917. 
1013 VK 2/2 1921 
i°2J VK 21/2 1917, VK 22/3 1917. 
103] VK 22/3 1917. 
104) VK 26/2 1917. 
105} VK 19/1 1917, VK 14/5 1917. 
106) VK 18/5 1917. 
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VK framhåller dock att högern går till reträtt både i fråga om anslag och öv
ningstid.107 

VK talar sällan om bondepartierna, men när den gör det är den kritisk.108 

VK är ibland kritisk mot regeringen Edén-Branting. Sprickan mellan kultur
radikaler och nykterhetsradikaler, särskilt norrlandsfrisinnade, är uppenbar. 
Regeringen går, enligt VK, alltför försiktigt fram i fråga om avrustning. Den 
vill först vänta och se hur andra gör.109 VK är skeptisk mot den försvarskom
mission som regeringen tillsatte 1918. Den misstänker att kommissionens uppgift 
blir starkt begränsad, och att resultatet inte skall bli så lysande. Den är ännu 
mer kritisk mot att regeringen tänkt sig att slopa en plan för nya järnvägsbygg
nader i Norrland men inte sagt något om att inställa byggandet av kaserner eller 
F-båtar.110 VK rasar mot Edén för att han låtit en försvarsfientlig liberal få 
plats i försvarskommissionen mot tre försvarsvänliga. Edén tror tydligen, säger 
VK, att de som är radikala i försvarsfrågan är i minoritet inom partiet.111 

I linje med motsättningen kulturradikaler—norrlandsfrisinnade ligger motsätt
ningen norr—söder. Norrland har ingen representant i försvarsrevisionen, säger 
VK, och det beror naturligtvis på att den nuvarande demokratiska regeringen i 
likhet med företrädarna menar att inget politiskt eller annat förstånd går norr 
om Dalälven. Men skåningarna vet inte så mycket om Norrland.112 Det måste 
bli ett slut på att man ständigt förbiser norrländska förhållanden.113 Frågan har 
dock inte bara en lokal aspekt för VK. Den menar också att okunnigheten om 
norrländska förhållanden har varit ödesdiger för hela försvarsfrågan.114 

VK/Rosén för således norrlandsfrisinnets talan i försvarsfrågan.115 VK har 
samma grunduppfattning som den liberala majoriteten i försvarsrevisionen i fråga 
om möjligheten av och tidpunkten för avrustning, men den driver en radikalare 
linje. Den vill ha kortare övningstid för de värnpliktiga eller slopa värnplikten 
helt, den vill ta bort stödet till den frivilliga skytterörelsen, den vill ha sommar
utbildning etc. Rosén förde fram dessa krav också i riksdagen.116 

Pressangreppen är få och tama. De riktar sig mot högerpressen. 

107) VK 18/5 1917, VK 4/10 1919. 
108] VK 4/10 1919, VK 13/8 1920, VK 20/8 1921. 
109J VK 17/12 1918. 
110) ibid, 
i11] VK 15/11 1919. 
112J ibid. 
113] VK 18/11 1919. Rosén angriper också i försvarsfrågan skåningarna. Han skriver i 

ett riksdagsbrev 18/4 1921 att det visar sig mer och mer att försvaret är en bety
delsefull binäring till det skånska jordbruket. Andra kammaren biföll ett förslag 
om inköp av remonter. Det egentliga skälet var nog, säger Rosén, att man ville 
hjälpa de skånska bönderna att bli av med sina unghästar. 

1143 VK 15/11 1919. 
115] Det fanns dock två olika linjer inom norrlandsfrisinnet. Den ena, under ledning av 

bl a Anton Wikström, Skellefteå, ansåg att krig och militärväsende var orättfärdigt 
och oacceptabelt ur kristen synvinkel. Den andra linjen, med Gustav Rosén som 
tongivande, tryckte främst på att försvaret fick för stora anslag i förhållande till 
andra väsentliga behov. [Jonsson, Västerbottens opinion i försvarsfrågan 1924— 
1925 s 12f]. 

Ì16) 1919 FK mot 100, 1920 FK prot 66:6, 1922 FK prot 29:106. 
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Sammanfattning 
YK är kritisk mot militarismen; hela systemet har gjort bankrutt. VK vill ha 

avrustning. Skälen är både ideologiskt och konkret betingade: folket kräver av-
rustning, och försvaret får för stor andel i förhållande till andra väsentliga behov. 
VK delar dock den liberala majoritetens uppfattning att det är omöjligt med 
avrustning så länge det inte finns något bättre sätt än krig att slita tvister mellan 
länder. Men VK är radikalare. Den vill ha snabbare och större nedskärningar. 
Den företräder härvidlag norrlandsfrisinnet, gentemot kulturradikalerna. I linje 
härmed för VK också Norrlands talan gentemot övriga Sverige, framför allt 
Skåne. 

VK är djupt kritisk mot förhållandena inom försvaret. Det slösas för mycket 
inom försvaret, organisationen är dålig, utbildningen är dålig osv. Vid sidan av 
dessa konkreta anmärkningar finns också en mer moraliskt och socialt betonad 
kritik. De värnpliktiga behandlas illa, officerarna är oansvariga och egoistiska, 
underofficerarna saknar befordringsmöjligheter. 

VK visar över huvud ett starkt socialt engagemang i försvarsfrågan. Mot 
officerarna står underofficerare och värnpliktiga. Mot militärerna, sakkunskapen 
cch "högerherrarna" står folket, de små och fattiga, som skall bära bördorna. 
I grund och botten är detta sociala patos ideologiskt betingat: VK tar bestämt 
avstånd från konservatismens klassamhälle och ansluter sig till liberalismens 
jämlikhetsbegrepp. 

IV:3:4 Rösträttsfrågan i Vasterbottens-Kuriren 1917—1922 

Västerbottens-Kuriren vill ha allmän och lika rösträtt. Den vill avskaffa den 
40-gradiga skalan. I enlighet med liberalismens-demokratins idé hävdar den att 
det är rättvist och förnuftigt att människorna och inte pengarna skall bestämma 
i kommunala frågor.117 Av samma skäl vill VK ha bort bolagens rösträtt. Vilket 
förstånd har spritbolagen i kommunala frågor, undrar VK. Vilket intresse har 
hingstar av landstingsmannaval? Hingstarna vid Flyinge stuteri deltog i senaste 
landstingsmannavalen,". . . varvid alla 96 fullbloden röstade med högern".118 

VK tillbakavisar högerns ideologiska-konservativa grundsyn att människan 
måste underordna sig samhället och att människorna har olika värde. Det är inte 
bara de stora utan också de små och svaga som är medborgare, säger VK.119 

Högern och dess regering vill, säger VK, att folket ständigt skall ta på sig skyl
digheter utan att få några rättigheter.120 Folket skall försvara landet men inte 
ha någon makt.121 När arbetarna demonstrerar för sin medborgarrätt kommen
deras militär och polis ut. Så gjorde man inte vid högerns bondetåg.122 Högern 
säger att den endast månar om kommunernas, landstingens och framför allt 
rikets välfärd.123 Visst, svarar VK ironiskt, förståndet i fråga om kommunernas 

1173 VK 9/4 1918, VK 28/11 1918. 
i") VK 20/4 1917. 
119] VK 28/11 1918. 
120] VK 6/6 1917. 
121] VK 22/6 1917, VK 12/6 1918, VK 28/11 1918, VK 4/12 1918. 
122 J VK 6/6 1917. 
123] VK 12/6 1918. 
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och rikets bästa växer med inkomsten. Den som tjänat pengar genom "jobberi" 
är säkert mer rädd om kommunernas pengar än en röstsvag småbonde.124 

Den 40-gradiga skalan är ett hinder mot demokratiseringen av första kam
maren, framhåller VK. Det är endast på grund av den 40-gradiga skalan som 
högern behåller sin majoritet i första kammaren och kommunerna.125 Första 
kammaren kan därmed motsätta sig alla reformkrav.126 

VK tillbakavisar högerns konkreta invändningar mot slopandet av den 40-
gradiga skalan. Det är ingen fara med den kommunala hushållningen, menar VK. 
Sanningen är, säger den, att småfolket inte slösar med pengar, men det gör de 
förmögna och bolagen.127 Högern säger sig värna om jordbrukarna.128 Men om 
den verkligen gör det är motståndet mot rösträttsreformen vansinnigt. Bönderna 
är inte gynnade av den 40-gradiga skalan. En någorlunda hyggligt avlönad såg
verksarbetare har cirka 10 gånger fler röster än den minsta jordbrukaren.129 

Både Umebladet, prästen, länsmannen och bolagsdisponenten vet att bönderna 
tjänar mest på en rösträttsreform, men for att själva få behålla sina röster är 
de beredda att offra bonden.130 — Högern agerar alltså taktiskt enligt VK. 

VK:s inställning till slopandet av alla rösträttsstreck är en aning vacklande. 
Den följer liberalernas uppfattning om utskyldsstrecket. Det betyder att den 
först anser att utskyldsstrecket bör bevaras.131 VK säger inte varför den vill ha 
kvar utskyldsstrecket, men skälen är troligen desamma som liberalerna uppgav 
i riksdagsdebatterna. Kommunerna har en vidsträckt självstyrelse, särskilt i 
ekonomiska frågor, sade de. Var och en bör därför ta de ekonomiska konsekven
serna av de beslut man vill genomdriva.132 När liberalerna gav efter på denna 
punkt är VK inte själv negativ men tror att en del andra är det.133 Den motive
rar sin ändrade inställning med konkreta-pragmatiska argument. Ett utskyldsstreck 
kommer att sakna praktisk betydelse, säger VK, då det kommer en lag som gör 
det möjligt att driva in skatterna. Sverige är för övrigt det enda land i världen 
som låter betalning av skatt påverka rösträtten.134 De flesta är överens om att 
det är orättfärdigt att den som inte kan betala sin skatt på grund av sjukdom, 
arbetslöshet etc skall förlora sin rösträtt.135 Det skulle dock bli mycket svårt att 
kontrollera att den som varit sjuk etc verkligen inte kunnat betala skatt. Det är 
därför mest praktiskt att slopa utskyldsstrecket helt.136 Enligt VK finns det 
ingen anledning att tro att utskyldsstreckets slopande skulle innebära någon 
större förändring inom valmanskåren. Erfarenheten har visat, säger den, att 

124) ibid. 
125) VK 27/3 1917, VK 22/6 1917. 
1263 VK 22/6 1917, VK 12/6 1918. 
127) VK 20/4 1917. 
12»] VK 20/4 1917, VK 24/9 1917, VK 16/3 1918, VK 9/4 1918. 
129) VK 20/4 1917. 
130) VK 16/3 1918. 
131) VK 4/10 1917, VK 8/10 1917. 
132) Ex 1918 FK prat 47:23f, 1918 AK prot 71:60,70. 
133) VK 16/11 1918, VK 29/11 1918. 
134) ibid. 
135) VK 5/12 1918. 
136) VK 29/11 1918. 
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många av dem som faller för utskyldsstrecket inte är intresserade av kommunala 
och statliga angelägenheter. Men även om alla som saknar rösträtt skulle få 
sådan och använda den skulle inte valmanskåren öka så mycket.137 

VK säger nej till skattestreck. Högern hävdar, säger den, att medborgarrätt 
förutsätter medborgarplikt. Men kan inte värnplikt räknas som medborgar
plikt?!^ 

VK är för kvinnlig rösträtt, framför allt av ideologiska-demokratiska skäl. 
Det är inte bara männen utan också kvinnorna som är medborgare, säger den.139 

Kvinnorna fullgör också medborgerliga skyldigheter. De har t ex lidit mer än 
männen under kriget.140 — Det sista argumentet är troligen riktat mot högerns 
tal om att medborgarrätt förutsätter medborgarplikt. 

VK tycker däremot inte, av konkreta skäl, att man behöver ha nyval 1920 
för att kvinnorna skall få utnyttja sin rösträtt så fort som möjligt. Två val under 
samma år skulle, menar VK, medföra alltför stora besvär och uppoffringar för 
folk i vissa bygder, där det kan ta flera dagar att komma till vallokalen, särskilt 
i Norrland.141 

Högern och dess språkrör inom pressen är VK:s stora och nära nog enda 
fiender i rösträttsfrågan. Högern angrips i ledare efter ledare. VK vill inte ha 
några kompromisser med högern.142 VK konstaterar dock högerns reträtt.143 

VK:s missnöje är speciellt riktat mot Trygger,144 och det är ju naturligt, efter
som förstakammarhögern gjorde det största motståndet mot alla rösträttsrefor
mer. VK är också kritisk mot de högertidningar som motsatte sig en reform, 
främst Ubi. 

VK bemöter ytterst sällan vänstersocialisterna. Den håller i och för sig med 
dem om att författningsreformerna borde ha varit mer genomgripande, men i 
motsats till vänstersocialisterna anser den att republikfrågan inte är så väsentlig 
som rösträttsfrågan utan kan vänta. Vänstersocialisternas krav på enkammar-
system är inte heller alldeles nödvändigt, eftersom man genom rösträttsreformen 
får ett medel att bryta första kammarens motstånd.145 

VK följer liberalerna i rösträttsfrågan. Rosén själv yttrar sig inte i riksdags
debatterna, men de argument VK använder återfinns i andra liberalers yttranden. 
Det finns dock en liten skillnad. VK talar oftare om "de små" i samhället. Den 
står på denna punkt närmare socialdemokraternas formuleringar. 

1373 VK 5/12 1918. 
138] VK 4/12 1918. 
139] VK 28/11 1918. 
140] ibid. 
141] VK 25/10 1919. 
142] VK 4/10 1917. 
1433 VK 16/11 1918, VK 4/12 1918, VK 10/12 1918. 
144) VK 12/6 1918, VK 8/7 1918, VK 16/11 1918, VK 16/12 1918, VK 13/8 1921. 
145] VK 16/11 1918. Rosén skriver i ett riksdagsbrev, 16/1 1918, att Vennerström först 

var nöjd med författningsförslaget. Men sedan Politiken betecknat det som förrä
deri skall nu Vennerström motionera om åldersstrecket. Rosén kritiserar också 
Ström för att denne först ville ha kvinnlig rösträtt men sedan ändrat sig och sagt 
att den kommer att tjäna de konservativa intressena, Ström tycker nog som sina 
vänner i sovjetregeringen att endast bolsjeviker skall ha rösträtt. 

121 



Sammanfattning 
VK vill ha en demokratisering av rösträtten. Den är för lika kommunal röst

rätt, den vill avskaffa bolagsrösträtten, den vill ha kvinnlig rösträtt. Huvudargu
mentet är ideologiskt. I enlighet med liberalismens och demokratins idé hävdar 
VK personlighetsprincipen: människan och inte pengarna skall bestämma. Den 
avvisar högerns/konservatismens grundsyn att människorna måste underordna 
sig samhället och att olika människor har olika värde. Den tillbakavisar också 
högerns tal om att en rösträttsreform skulle få negativa konkreta följder. 

VK tvekar en aning inför allmän rösträtt. Den följer liberalernas omsvängning 
i fråga om utskyldsstrecket. Den ändrade uppfattningen från ett bevarande till 
ett slopande av strecket bottnar i en konkret bedömning av verkningarna. Libe
ralerna och VK tror inte längre att utskyldsstreckets slopande får negativa följ
der för kommunernas ekonomi, valmanskårens storlek etc. 

VK stöder alltså partiledningen i rösträttsfrågan. Det finns dock indicier som 
pekar på att VK i vissa avseenden stod närmare socialdemokraterna. Den hade 
helst sett en grundligare författningsreform med republik och enkammarsystem. 
Den talar också, i likhet med socialdemokraterna, ofta om "de små" i samhället. 

IV:3:5 Nykterhetsfrågan i Västerbottens-Kuriren 1917—1922 

Västerbottens-Kuriren betecknar 1917 riksdagsbeslutet från år 1913 om att 
frigöra samhället från ekonomiskt beroende av rusdrycksmedlen som det troligen 
mest betydelsefulla steg som tagits i nykterhetsvänlig riktning.146 Den är därför 
klart besviken när riksdagen antog förordningar om spritaccis. Den är mest be
sviken 1919, därför att beslutet om spritaccis då fattades av en socialdemokratisk 
finansminister, som var nykterhetsman.147 VK:s kritik har också ett socialt drag. 
Spritaccis drabbar, säger den, framför allt de små inkomsttagarna. För dem hade 
det varit bättre med en höjning av den direkta skatten.148 

VK stöder kraven om tillfälligt förbud under kristid. Argumenten är både 
ideologiska och konkreta. Bakom kraven står, säger VK, en enad folkvilja, både 
arbetare och bönder och arbetschefer, med olika uppfattningar i politiska frågor, 
både nykterhetsvänner och inte nykterhetsvänner. De ville alla ha bröd före 
brännvin och öl.149 VK rasar mot förstakammarhögern för att den inte låtit sig 
bevekas av några som helst argument. Dessa "fosterlänska herrar", säger VK, 
talar bara cm samhällssolidaritet, när folket skall bära bördorna för landets 
försvar. Men själva vill de inte höra talas om samhällssolidaritet, när folket ber 
om bröd i stället för öl och brännvin — "supfriheten" är viktigast.150 — VK 
angriper alltså än en gång högerns/konservatismens odemokratiska, antiindivi-
dualistiska grundsyn. 

146) VK 22/5 1917. 
147] VK 7/5 1919. 
148 ] VK 22/6 1920. Rosén gav också i ett riksdagsbrev, 6/5 1919, uttryck åt samma 

tankegång att spritaccisen skyddar de förmögna från en alltför hård beskattning 
men tar brödet från hustru och barn i de fattiga hemmen. Rosén vill ha öppen 
omröstning i riksdagen så att det syns vilka som kränker 1913 års beslut. 

149] VK 17/2 1917. 
150] VK 16/3 1917. 
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YK ger också en lokal aspekt på frågan om tillfälligt förbud. Den anklagar 
regeringen Hammarskjöld för att t o m hålla brännvinstillverkningen i gång för 
att inte de skånska jordbrukarna skulle lida ekonomisk förlust.151 Däremot bryr 
sig inte högerregeringen om att bönderna i Västerbotten vid flera möten krävt 
att brännvinstillverkningen skall upphöra.152 

YK stöder kraven på lokalt veto. Den finner det anmärkningsvärt att så 
många socialdemokrater inte håller fast vid detta, trots att partiet hävdat att 
det är mer nykterhetsvänligt än det frisinnade.153 YK är väl medveten om att 
högerns motstånd beror på det lokala vetots samband med rösträttsfrågan.154 

YK menar dock att det lokala vetots fall i sak spelar mindre roll. Lokalt veto 
skulle bara förhala den slutgiltiga lösningen, totalförbud.155 

YK vill helst ha totalförbud. "Rusdryckseländet" leder till nöd för folket, 
säger den.156 — Bakom detta konkreta argument ligger troligen ett liberalt/ 
demokratiskt. Alla människor var lika mycket värda; man fick inte offra en 
klass för att en annan skulle ha "supfrihet". 

YK tillbakavisar häftigt och ironiskt förbudsmotståndarnas varningar för att 
ett förbud skulle få negativa konkreta följder. Det finns bevis på att samhället 
kan klara sin ekonomi utan inkomster från rusdryckshantering, säger YK. Yarken 
Finland eller Amerika har gått under, fastän de är förbudsstater. De svenska 
kommunerna gick inte heller under trots 1913 års beslut om att indraga rus
drycksmedlen till staten. Pengarna försvinner knappast ur marknaden för att folk 
inte köper sprit. De används förmodligen till något nyttigare. Staten kan för 
övrigt spara. Man kan dra in en del onyttiga ämbetsverk t ex.157 

YK tror inte heller på några legala nackdelar med förbud. Förbudsmotstån
darna har fel, säger YK, när de menar att 70—75 % av Sveriges befolkning över 
25 år har motbok. Det rätta förhållandet skall vara att 67 °Jo av männen och 
5 °!o a v kvinnorna över 25 år har motbok. "Krogpressen" har alltså lagt ihop 
67 % + 5 %.158 Förbudsmotståndarna har också fel, hävdar YK, när de bedö
mer intresset för förbud i hela landet med utgångspunkt från förhållandena i 

151] VK 16/5 1917. 
152] VK 4/9 1917. 
153] VK 11/5 1917. 
1543 VK 28/4 1917. 
155] YK 28/4 1917, VK 5/5 1917, VK 11/5 1917. 
156] VK 20/2 1922. 
157] VK 8/7 1922. VK kritiserar ofta, även i andra sammanhang, slöseriet med statens 

medel. 
158] VK 23/12 1920. VK har enligt egen uppgift sett siffrorna i Svenska Dagbladet och 

Nya Dagligt Allehanda. Ubi har en ledare om dessa siffror 8/9 1920. Men Ubi 
säger sig ha hämtat sina uppgifter från Göteborgs Handelstidning, och den talar 
om den manliga befolkningen, Rosén hade för övrigt redan 17/12 1918 i en artikel 
med rubriken "Motboken" försökt visa att Bratt hade fel, när han hävdade att 
60 % av männen över 25 år hade motbok. Rosén ville med exempel från Umeå 
visa att hela motbokssystemet var "ren humbug" och att all statistik som grunda
des på detta system var felaktig. Ubi svarar dagen därpå att Roséns uppgifter är 
fullkomligt sanningslösa, rena konstruktioner. VK förnekar också, på ledarsidan 
29/7 1922, att man kan sätta likhetstecken mellan motboksinnehav och motstånd 
mot förbud. En del har motbok men röstar för förbud för barnens skull. En del 
har motbok och låter den förvaltas av andra. 
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Stockholm, ty "spritintresset" är störst i Stockholm.159 VK medger att förbud 
kan ge upphov till lönnbränning. Sådan har dock funnits förut, säger YK. Men 
motståndarna, främst Dagens Nyheter, talar inte om att restriktionerna tillkom 
främst på grund av livsmedelsbrist, och att det framför allt var de s k bildade 
klasserna, som inte led brist på livets nödtorft som började lönnbränna. Förbuds
motståndarna och deras press, Dagens Nyheter och Nya Dagligt Allehanda, får 
ta på sig ansvaret för att lönnbränningen spritt sig till samhällets lägsta klasser. 
Det är så dags då att komma och tala om omoral.160 Det är myndigheternas 
sak att stävja lönnbränning oavsett i vilken samhällsklass den bedrivs, säger YK. 
Den finner dock myndigheternas åtgärder diskutabla. Som exempel talar den 
om att länsstyrelsen i Yästerbotten har föreslagit böter för hembränning. Ett par, 
tre månaders tvångsarbete vore lämpligare, tycker YK.161 Det finns tom lands
hövdingar som anser att det är förkastligt att ange hembrännare och lönnkrögare, 
säger YK.162 — Resonemanget om lönnbränning är inte bara konkret betonat. 
YK visar, även om den givetvis inte försvarar lönnbränningen, att den ställer sig 
på de lägre samhällsklassernas sida. Det skall troligen också ses som ett angrepp 
på kulturradikalerna. Detta märks ännu tydligare när YK talar om nykterhets
upplysning. Sådan är bra, tycker YK, men den räcker inte. Yarje drinkarhustru 
vet det, och hon är en större auktoritet i denna fråga än alla teoretiserande 
professorer och lärare som anser att förbud är en riksolycka.163 

YK är emot Brattsystemet, främst av konkreta — legala och pragmatiska — 
skäl. Brattsystemet har inte, säger YK, haft avsedd effekt. Försäljningen av rus
drycker har ökat.164 Det beror delvis på att det bedrivs för mycket handel med 
motböcker. Det finns t ex personer som har 40 motböcker, och en del spritbolag 
säljer sprit utan motbok. Myndigheterna har varit för slappa med kontrollen 
av dessa lagöverträdelser.165 Men det brister inte bara i tillämpningen, utan själva 
systemet är "ren och skär humbug". En lag som gör det möjligt för en person 
att få ut 14,5 liter i månaden, om man lägger ihop motbok och restaurangbesök, 
kan inte försvaras av nykterhetsvänner.166 

YK är också, som vanligt, kritisk mot stockholmarna. Den ser Bratts inval 
i andra kammaren 1920 som ett bevis på att "för stockholmarna är supfriheten 
det högsta". Övriga landet har andra värden att slåss för.167 — Jag tolkar detta 
som ett led i angreppen på kulturradikalerna. 

YK är, både av konkreta och taktiska skäl skeptisk mot folkomröstning. En 
sådan innebär, säger den, i och för sig ingen lösning på förbudsfrågan. Det är 

159] VK 24/9 1920. 
1.60] VK 9/11 1920. Rosén frågar i ett riksdagsbrev, 5/3 1919, om inte lönnbränningen 

mest är ett foster av en skicklig agitation. Om det är sant att hembränning be
drivs, varför får vi då inte en lag som förbjuder tillverkning av apparater? Varför 
går de som tror sig känna till hembränning inte till åklagaren? Varför tillsätts inte 
brännvinsfiskaler? 

161] VK 13/11 1919. 
162] VK 9/11 1920. 
163] VK 20/2 1922. 
164] VK 23/4 19201, VK 29/6 1921. 
165] VK 23/4 1920. 
166] VK 13/5 1921, VK 13/6 1921. 
167] VK 24/9 1920. 
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regering och riksdag som skall fatta det avgörande beslutet. Det är risk för att 
man från alla håll kommer att försöka avföra nykterhetsfrågan från valen genom 
att hänvisa till folkomröstningen. Man skaffar sig helt enkelt andrum. Tyvärr 
har en del förbudsvänner i god tro medverkat härtill.168 

VK är inte nöjd med tidpunkten för folkomröstningen. Den anklagar social
demokraterna för taktiskt agerande. Riksdagens nykterhetsgrupp hade, säger VK, 
yrkat på att omröstningen skulle äga rum 1923. Men regeringen fastställde 1922 
för att ha omröstningen undanstökad före landstingsmannavalen och på så sätt 
få dessa och de därpå följande and rakamma rvalen befriade från nykterhets
frågan. Socialdemokraterna och deras press har ju svängt i nykterhetsfrågan, 
och de vill säkert inte ha detta diskuterat vid valen.169 VK finner tidpunkten för 
omröstningen olämplig även av det skälet att omröstningen då infaller mitt under 
skördetiden.170 VK uppmanar dock väljarna att delta i omröstningen. Den fram
håller att folkomröstningen innebär en självdeklaration. Om man vill ha förbud 
skall man rösta ja. Man skall inte, som motståndarna anser, ta ställning till följ
derna av ett förbud. Det är riksdag och regering som stiftar lagar, och de har 
skyldighet att se till att smuggling, hembränning etc stävjas.171 

VK vädjar speciellt till kvinnorna att utnyttja sin nyförvärvade rösträtt. Den 
vill inte ha en uppdelning av mäns och kvinnors röster. Ett sådant förfarings
sätt måste, säger den, tolkas så att man tillmäter kvinnorna ett lägre värde.172 

Det kanske skulle bli så att det blev majoritet för ja vid folkomröstningen men 
att regeringen ändå inte införde förbud därför att majoriteten bestod mest av 
kvinnor.173 — Detta argument kan sägas visa VK:s liberala/demokratiska syn. 
Men frågan är om det inte är taktiskt också. Det fanns goda skäl att tro att just 
kvinnorna skulle rösta för förbud. 

VK vädjar också till västerbottningarna: "Västerbottningarna främst för fol
kets frigörelse!"174 

Resultatet av omröstningen beror, enligt VK, på många faktorer. Enligt upp
gift, säger den, skall hela 90 % av pressen ha propagerat mot förbudsvännerna. 
Men även socialdemokraterna får ta på sig en del av ansvaret. De har svikit sitt 
program och slutit upp bakom sin partichef och nej-sägarna. En annan grupp 
som bidragit till resultatet är lärdoms- cch tjänstemannaaristokratin, "intelligen
sen", som utnyttjat sin auktoritet och självutnämnt sig till sakkunniga även i 
denna fråga. Till detta kommer svårigheterna för många människor, särskilt i 
Norrland, att ta sig fram till vallokalerna.175 

168) VK 13/5 1921. 
169J VK 18/5 1922, 1922 Första lagutskottets bet 11. 
710] VK 18/5 1922. 
171] VK 26/7 1922, VK 25/8 1922. VK säger på ledarsidan 14/8 1922 att omröstningen 

inte gäller förbud eller restriktioner. Om förbudet förlorar kommer man att av
skaffa restriktioner och kontroll också. 

172] VK 31/3 1922, VK 26/7 1922. 
173] VK 31/3 1922. VK säger på ledarsidan 6/4 1922 att det går ett rykte om att det 

var nykterhetsvännerna på Västerbottensbänken som fällde utslaget, när riksdagen 
fattade beslut om särskiljande av mäns och kvinnors röster. Det var endast Lind
berg som röstade emot. VK betecknar beslutet som beklagligt och menar att det 
kommer att få ej avsedda konsekvenser åtminstone för det frisinnade partiet. 

1743 VK 25/8 1922. 
1753 VK 29/8 1922. 
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Det måste kännas bittert för nykterhetsvännerna med denna motgång, säger 
VK. Det måste också vara frestande att lägga nykterhetsarbetet åt sidan.176 

Men motgångarna bör snarare sporra till fortsatt kamp.177 Förbudsvännerna bör 
lämna nykterhetsnämnder och spritbolag. De tror ju inte på Brattsystemet, och 
då bör de inte heller medverka i det.178 

VK uppmanar norrlänningarna, och särskilt västerbottningarna, att fortsätta 
striden. I Norrland utgör förbudsvännerna 75—80 % av befolkningen, och läns
veto kan därför bli aktuellt, säger VK. Varför skulle norrlänningarna låta sig 
kommenderas av "spritvänliga" stockholmare och skåningar? 179 Lokalt veto 
kan, menar VK, bli aktuellt för norrlandsstäderna. Förbudsomröstningen har 
visat att förbudsvännerna var i majoritet i samtliga norrlandsstäder utom Sunds
vall och Sollefteå. Nykterhetsvännerna i de städer som röstade för förbud bör 
gå fram med gemensam partibeteckning så att de får majoritet vid stadsfull
mäktigevalen. Genom beslut i fullmäktige kan sedan dessa städer "torrläggas".180 

För Umeås del frångick Rosén senare sitt förslag om totalt förbud och för
ordade i stället ett system som sedan kom att kallas Umeåsystemet. Det innebar 
att stadsfullmäktige skulle tillstyrka oktroj på ett år i sänder på det villkoret att 
maximiransonen begränsades till en liter i månaden och att ungdomar som under 
året blev behöriga att inneha motbok fick vänta ett år. Vidare borde all sprit-
utskänkning på restaurangerna förbjudas. Anledningen till Roséns ändrade in
ställning var den att han fruktade att Umeå, om det avstyrkte oktroj för sprit-
bolaget, skulle komma att ingå i ett annat kontrollområde under ett annat sprit-
bolag. Staden skulle kanske rentav läggas under ett bolag som utdelade fyra liter i 
månaden, och det vore ju en försämring sett ur nykterhetsvännernas synvinkel.181 

VK ser motståndare i många läger, när det gäller nykterhetsfrågan. Höger
partiet är en given fiende, särskilt förstakammarhögern.182 Uppfattningen om 
dess roll är klar: "Högern går med på vad som helst, bara den får behålla 
spriten ..." 183 VK är också mycket kritisk mot socialdemokraterna och anklagar 
dem för trolöshet mot partiprogrammet.184 VK:s kritik slår också socialt och 
geografiskt. Den talar med ironi om "intelligensen",185 om de "bildade och kul
turellt högt stående".186 Den tycker inte om skåningar187 och inte stockholma
re.188 Den framhåller att det är orättmätigt att Skåne och Stockholm bestämmer 
över Norrland i skilda sammanhang.189 — Denna kritik är dock säkerligen inte 

176] ibid. 
177] VK 30/8 1918. 
178] VK 7/9 1922. 
179] VK 29/8 1922. 
180] VK 2/9 1922. 
181] VK 15/11 1922. 
1823 VK 16/3 1917. 
1833 VK 10/6 1920. 
184] VK 24/4 1922. 
185J VK 29/8 1920. 
1863 VK 23/9 1922. 
187) Ex VK 16/5 1917, VK 21/6 1922. 
188) Ex VK 24/9 1920. 
189) VK 9/7 1919, VK 11/10 1919, VK 29/8 1922. 
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bara social och geografisk. Den skall också placeras in i striden mellan kultur
radikaler och nykterhetsradikaler, särskilt norrlandsfrisinnade. I den interna 
striden inom liberala partiet mellan förbudsvänner och förbudsmotståndare tar 
VK bestämt ställning för de förra. Dessa har, enligt VK, varit utsatta för på
tryckningar och hotelser.1S0 

I en hätsk ledare i september 1920 går YK till angrepp mot framför allt 
Dagens Nyheter för den hänsynslösa behandlingen av förbudsvännerna. Slutsatsen 
blir: "Politisk anständighet förbjuder fortsättandet av kompromisser med Dagens 
Nyheters män. En skilsmässa är nödvändig, och denna bör komma snarast möj
ligt." 191 VK anser att minoriteten skall lämna partiet.192 I januari 1921 upp
repar VK att ett fortsatt samarbete är uteslutet. En uppdelning av partiet har 
redan påbörjats av en del förbudsvänner i Stockholm, säger VK.193 Den finner 
partidelningen välgörande, då man slipper meningslösa strider inom partiet. 
Väljarna kan lättare stödja den riktning de vill. "Linjerna klarna".194 

Men partidelningen gick inte så snabbt. I september 1922 manar VK i en 
ledare med rubriken "Från ord till handling!" att vad som skall göras bör göras 
snart. Det är inte rimligt, säger den, att förbudsvännerna, som utgör 80 % av de 
frisinnade, alltid skall underordna sig förbudsmotståndarna. Det är inte rimligt 
att partiprogrammet skall fastställas av stockholmare, då Stockholm bara har 
två riksdagsmän, medan Västerbotten med sex riksdagsmän knappast bestämmer 
någonting. Förbudsvännerna måste bryta sig loss. Man kan säkert samarbeta 
ändå vid valen under gemensam partibeteckning, om inte förbudsmotståndarna 
väljer samarbete med högern.1-5 

Förbudsmotståndarna kan inte lastas för splittringen inom partiet, säger VK. 
De har alltid gjort eftergifter,196 men de har lönats illa av förbudsmotståndarna, 
som bl a gått till ständiga personangrepp. Partiets ledning har aldrig försökt till
rättavisa dem. Skilsmässan kommer som en befrielse.197 

Lika avog som VK är mot vissa politiska partier och fraktioner, lika avog 
är den mot deras press. Den kritiserar både socialdemokratiska tidningar och 
högertidningar. Huvudmotståndaren tycks dock vara den liberala Dagens Nyhe
ter. Den citeras och angrips i ledare efter ledare.198 Den gemensamma nämna
ren för de tidningar VK angriper är att de är förbudsmotståndare, inte parti
färgen. Den kritiserar oftast rikstidningarna, särskilt "kulturorganen". Det måste 
betyda att den anser det väsentligare att motsäga de tongivande tidningarna än 
att gå i polemik mot ortskonkurrenterna. Några gånger kritiserar den dock "de 

19<>3 VK 23/6 1920, VK 1/9 1920. 
191] VK 24/9 1920. 
192J VK 1/9 1920. 
193] VK 25/1 1921. 
1943 ibid. 
195 ] VK 23/9 1922. 
196) VK 23/6 1920, VK 1/9 1920, VK 24/9 1920, VK 25/1 1921, VK 14/11 1922, 
197) VK 14/11 1922. 
198) VK 22/6 1920, VK 1/9 1920, VK 24/9 1920, VK 9/11 1920, VK 25/1 1921, VK 

26/5 1921, VK 28/9 1921, VK 18/5 1922, VK 7/9 1922, VK 14/11 1922. 
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små brännvinsbladen ute i landsorten"199 VK angriper inte Västerbottens Folk
blad, och det har sin givna förklaring: VK och VF är i nykterhetsfrågan samma 
andas barn. 

Sammanfattning 
VK är nykterhetsvänlig. Den vacklar aldrig i sitt krav på totalförbud. Den är 

i och för sig för lokalt veto av samma skäl som i fråga om totalförbud men är 
ändå tveksam av taktiska skäl: lokalt veto kan förhala ett totalförbud. Huvud
argumenten för förbud är den ökade spritkonsumtionen med åtföljande social 
nöd, och folkets önskan om förbud. Bakom alla konkreta argument är detta 
ställningstagande i grunden ideologiskt betingat. VK ställer sig på de lägre sam
hällsklassernas sida och avvisar med skärpa högerns/konservatismens antidemo
kratiska lära. Denna sociala medkänsla är så stark att VK förordar statligt 
ingripande (förbud). Den avvisar därmed det klassiska liberala frihetsbegreppet 
som inte tålde något ingrepp i individens frihet. 

VK avvisar alla konkreta argument mot ett förbud. 
VK accepterar inte, av konkreta skäl, Brattsystemet. Det leder snarare till 

ökad spritkonsumtion, hävdar den. 
Det är ställt utom allt tvivel att nykterhetsfrågan är väsentligare än liberala 

partiets enighet för VK. Det är givet att VK tar ställning mot kulturradikalerna. 
Rosén var ju en av norrlandsfrisinnets främsta talesmän. Detta ställningstagande 
är så markerat att VK/Rosén förordar en delning av partiet. 

IV:3:6 Sammanfattning och kommentarer 

Västerbottens-Kuriren ansluter sig ideologiskt till liberalismen. Rakt igenom 
alla frågor och resonemang hävdar den liberalismens personlighetsprincip och 
demokratin. Den avvisar bestämt, ofta i ironiska vändningar, högerns konserva
tiva samhällssyn, där individerna måste underordna sig samhället, och där män
niskorna har olika värde. VK:s uppfattning på denna punkt är särskilt märkbar 
i rösträttsfrågan och försvarsfrågan. 

VK ansluter sig närmare bestämt till den socialreformatoriska liberalismen. 
Detta syns tydligast i nykterhetsfrågan. Totalförbud måste rimligen innebära ett 
brott mot en av liberalismens principer; den personliga friheten. När VK trots 
detta envist yrkar på totalförbud innebär det att den funnit de sociala skade
verkningarna av alkoholbruket/missbruket så stora att det berättigar till statligt 
ingripande. Därutöver motiverar den sitt ställningstagande med den demokra
tiska principen: folket skall bestämma. VK är övertygad om att majoriteten vill 
ha förbud. Den anklagar högern, och denna anklagelse är ideologiskt betingad, 
för att vilja offra "de små" i samhället för att få behålla "supfriheten" åt andra 
grupper. Det ser onekligen ganska egendomligt ut att en liberal tidning anklagar 
en annan riktning för att hävda frihetens princip. Men i själva verket är VK:s 
anklagelse av annan art. Den reagerar mot högerns/konservatismens elittänkan-

1.99] VK 23/12 1920. Ernst Gafvelin skriver i VK 25/1 1922 under rubriken "Brev från 
riksdagsläktaren" att "spritintressets" makt nu utvidgas över hela landsortspressen 
tack vare inköpet av telegrambyrån. 
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de, att somliga förstår bättre än andra hur en fråga skall lösas, och att en del 
samhällsklassers krav är mer berättigade än andras, I linje med detta ligger 
VK:s kritik av högerns resonemang om medborgarnas rättigheter och skyldig
heter. VK tolkar det så att högern vill att de lägre samhällsklasserna skall ha 
skyldigheter men inga rättigheter. 

VK:s liberalism är radikal. I den interna striden inom liberala partiet mellan 
kulturradikaler och nyhetsradikaler tar VK bestämt parti för de senare. De förra 
anklagas ibland, i nykterhetsfrågan, tom för samma elittänkande som högern. 

VK stöder den falang inom partiet som kallades norrlandsfrisinnet, och annat 
vore ju märkligt. Det innebär att den i vissa frågor står socialdemokratin nära. 
Så är exempelvis fallet i försvarsfrågan. VK kräver en radikalare nedskärning 
av försvaret än den liberala majoriteten. Men klyftan bland de frisinnade är 
störst i nykterhetsfrågan. VK är här radikalare än socialdemokraterna, som av
förde kravet på förbud från partiprogrammet. Den ståndpunkt VK intar är den
samma som vänstersocialisternas, med en väsentlig skillnad: VK delar naturligtvis 
inte vänstersocialisternas syn på nykterheten som ett medel att genomföra 
socialismen. 

Det är på denna punkt — socialisering eller ej — som gränsen går mellan 
norrlandsfrisinnade och socialdemokrater. Även om VK/norrlandsfrisinnet i 
vissa frågor, särskilt nykterhetsfrågan, kan tänka sig statligt ingripande, avvisar 
den dock socialisering som princip.200 Men i den konkreta lösningen av vissa 
frågor och i sättet att argumentera står de ofta nära varandra. Den liberala 
synen kommer egentligen i de frågor jag behandlat fram endast indirekt. VK 
angriper ständigt högern/konservatismen och ansluter sig till demokratin. Men 
var syns skillnaden gentemot socialdemokraterna? Framför allt i att VK aldrig 
för fram socialiseringstanken. 

VK:s argument är ofta lokalt/regionalt och socialt betonade. Den är mer 
engagerad i Norrlands problem än Ubi och VF.201 Den ställer ofta Norrland 
mot Stockholm och Skåne. Men då är det inte fråga om bara en lokal/regional 
strid, utan det gäller också kampen mellan kulturradikaler och nykterhetsradi
kaler. Förhållandet är detsamma när VK tar ställning för "de små" i samhället. 
Det är ibland uttryck för en ideologiskt betonad åsikt om allas lika värde, men 
ibland ett slagträ mot kulturradikalerna; "intelligensen", "de bildade", "de kul
turellt högtstående" etc. 

Rent kvantitativt sett är VK:s vanligaste argument konkreta, främst prag
matiska. De ideologiskt betonade argumenten är vanligast i nykterhetsfrågan. 
Men det rör sig mest om samma typ av argument: folket skall bestämma. När 
det gäller utrikespolitiken dominerar de pragmatiska argumenten helt. Men även 
här avslöjar VK att den i vart fall inte är konservativ: den är mycket kritisk 
mot Tyskland. Lokala argument är vanligare i VK än i VF och Ubi, och de har 
framför allt en annan skärpa i tonen. Taktiska argument förekommer, i nykter
hetsfrågan t ex, men de är ovanliga. VK anklagar däremot ofta motståndarna 

200] Olofsson, Umeå stads historia, kap En främling kommer till staden, s 287f. 
201] Jämför kap III Kvantitativ undersökning av innehållet i Umebladet, Västerbottens 

Folkblad och Västerbottens-Kuriren 1917—1922 och tab 1:7. 
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för att agera taktiskt. De är också, och framför allt, moraliskt klandervärda. 
Det är vanskligt att avgöra i vad mån VK själv agerar taktiskt utan att erkänna 
det. Är det rentav så att dess starka engagemang i t ex rösträttsfrågan och nyk
terhetsfrågan ytterst är taktiskt? Visste den att det fanns grogrund för radikala 
tankegångar, ville den värva röster? Det finns, enligt min mening, inga avgö
rande skäl att godta en sådan hypotes. Rosén visade från början en social med
känsla, som tog sig många uttryck och vållade honom personligen obehag.202 

Det finns också en intensitet i resonemang och formuleringar som gör det svårt 
att tro på enbart taktik i vart fall. Det betyder inte att VK i alla lägen skall gå 
fri från misstankar om taktiskt agerande. 

VK:s huvudmotståndare är i alla frågor utom nykterhetsfrågan högern. Det 
är då naturligt att VK också angriper högerns press. Angreppen är vanligast i 
rösträttsfrågan. De drabbar framför allt Ubi, i rösträttsfrågan men också i Fin
landsfrågan. I det förra fallet beror angreppen säkerligen främst på motsätt
ningar i sak. Ubi hörde till dem som i det längsta motsatte sig rösträttsreformer. 
VK:s hätska anfall mot Ubi i Finlandsfrågan kan naturligtvis också bero på 
skilda uppfattningar i sakfrågan. Men till detta kommer en lokal aspekt. Ubi:s 
chefredaktör var ordförande i högerredaktörernas deputation till Edén. VK är 
givet kritisk mot högern även i nykterhetsfrågan. Men där är dock huvudmot
ståndaren en falang inom det egna partiet. Striden mellan kulturradikaler och 
nykterhetsradikaler, främst norrlandsfrisinnade, kulminerade i nykterhetsfrågan. 
VK/Rosén hörde till dem som på ett tidigt stadium förordade en delning av 
partiet, med samverkan vid valen. Angreppen i VK mot kulturradikalerna och 
dess språkrör Dagens Nyheter blir allt fler och allt häftigare. VK/Rosén ser den 
slutgiltiga brytningen som en lättnad. 

202 ) Olofsson, Umeå stads historia, kap En främling kommer till staden, s 279f; 284f, 
290f. 
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V Sammanfattning och s lutsatser 

Umeå hade under perioden 1917—1922 fem tidningar, av vilka två var avläg
gare. De tre huvudtidningarna representerade skilda politiska riktningar. Den 
äldsta, Umebladet, startades 1847. Den var till en början opolitisk, men efter 
1913 blev den organ för det moderata partiet. Västerbottens-Kuriren startades 
1900 med målsättningen att vara en oppositionstidning och väcka folk till politisk 
medvetenhet. Den uppgav sig från början vara frisinnad och nykterhetsvänlig 
men partipolitiskt obunden. Den blev med Gustav Rosén som chefredaktör organ 
för den radikala riktning inom liberala partiet som kallades norrlandsfrisinnet. 
VK/Rosén drev en medveten och energisk opinion och förberedde på så sätt libe
ralernas genombrott i Västerbotten efter rösträttsreformen 1911. Den verkade 
härvidlag i en gynnsam region. Västerbottens befolkningsstruktur och närings
politiska struktur avvek från landet i övrigt. Länet hade en relativt ung befolk
ning med högre födelsetal och färre åldringar än genomsnittligt i riket. De flesta 
var självägande småbrukare. Västerbotten var också tidigt ett låg- och frikyrkligt 
och nykterhetsvänligt fäste. Liberalismen slog ändå igenom senare i Västerbotten 
än i landet i övrigt. Det kan bero på de stora avstånden och de bristfälliga kom
munikationerna. Det kan också bero på att man saknat en oppositionstidning. 
Liberalismen dröjde å andra sidan kvar längre i Västerbotten än i övriga landet. 
Den liberala andelen av väljarkåren var ända fram till 1958 betydligt högre i 
Västerbotten än i andra län. 

Norrlandsfrisinnet lyckades däremot aldrig erövra Umeå stad. De konserva
tiva behöll sin majaritet i stadsfullmäktige till 1934. De konservativas starka 
ställning hade sin grund i stadens sociala struktur. Umeå var förvaltningscentrum 
och handelsstad. Den var också skolstad och regementsstad. 

Norrlandsfrisinnets radikalism och VK/Roséns kamp för de sämst ställda i 
samhället var en bidragande orsak till socialdemokratins sena genombrott i Väs
terbotten. De stora avstånden och bristen på kommunikationer försvårade, liksom 
det gjort för liberalerna, den politiska propagandan. Länet var inte nämnvärt 
industrialiserat, och arbetarna saknade, om man skall tro Elof Lindberg, politisk 
medvetenhet. Socialdemokraterna saknade egen tidning. Moderpartiet var inte 
villigt att ekonomiskt bidra till startandet av en tidning i en röstmässigt svag 
region. Ledande socialdemokrater i länet var dock överens om att man i Väster
botten måste agera tvärtemot det normala och alltså starta en tidning först för 
att sedan kunna sprida socialismen. De startade på eget bevåg och med stora 
ekonomiska uppoffringar en egen tidning, Västerbottens Folkblad, hösten 1917. 

Det är troligt att VF trots allt kom att ytterligare försena socialdemokratins 
genombrott. Partiet hade redan innan tidningen startades splittrats, och VF blev 
från början vänstersocialistisk. Den hållningen skärptes när Elof Lindberg blev 
chefredaktör 1918. Han skärpte kampen mot både liberaler och socialdemokrater 
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och bidrog säkerligen till vänstersocialismens frammarsch i länet. När vänster
socialistiska partiet splittrades 1921 vägrade Lindberg att följa majoriteten som 
bildade Sveriges kommunistiska parti. Han gav i stället sitt stöd åt den minori
tetsgrupp som fortsatte sin verksamhet under det gamla partinamnet. Till de 
ledande inom denna grupp hörde Ivar Vennerström, Elof Lindberg och Nils 
Andersson. Lindberg började snart verka för en återförening med socialdemokra
tiska partiet. Det var först när denna kommit till stånd 1923 som socialdemokra
tin på allvar gick framåt i Västerbotten. Lindberg hade strax dessförinnan blivit 
länets förste socialistiske riksdagsman, som vänstersocialist. 

Umebladet, Västerbottens Folkblad och Västerbottens-Kuriren var under den 
behandlade tidsperioden, 1917—1922, i många avseenden små tidningar jämfört 
med dagens. Det är omöjligt att få fram exakta upplagesiffror, men alla tillgäng
liga uppgifter visar att VK var störst med en postupplaga på cirka 8.000—8.500 
ex och en totalupplaga på cirka 11.500 ex i genomsnitt under perioden. Den var 
Norrlands största. Umebladet, som var näst störst av Umeåtidningarna, gick 
bakåt. Den hade en genomsnittlig postupplaga på 2.500—3.000 ex och en total
upplaga på 6.000—7.000 ex. VF hade en postupplaga på i genomsnitt cirka 1.000 
ex. Det går inte heller att få fram den exakta spridningen, men södra länsdelen 
var huvudområde för alla tre tidningarna. 

En jämförelse mellan tidningarnas postupplagor och partiernas andel av väl
jarkåren i Västerbottens södra valkrets visar att rangordningen är densamma i 
fråga om tidningarnas upplagesiffror som i fråga om det parti resp tidning stöder. 
Men VK ökade sin upplaga samtidigt som liberalerna gick bakåt. Socialdemokra
ternas och vänstersocialisternas frammarsch i valen fick däremot ingen motsva
righet i ökning av VF:s upplaga. Ubi gick bakåt, och det gjorde också modera
terna. Det bör då observeras att Jordbrukarnas riksförbund gick framåt. 

Tidningarna var små också volymmässigt sett. De var typografiskt enklare 
än dagens. De hade färre bilder och illustrationer. Materialet var inte lika bundet 
till en viss plats i tidningen som nu. En viss disposition och systematisering av 
stoffet förekom dock. En del av materialet samlades under stående rubriker, 
annonserna hade en viss plats etc. Ubi var den modernaste tidningen. Den hade 
första sidan som "paradsida" med de viktigaste nyheterna, medan VK hade an
nonser på första sidan ända till 1955. VF var mer enahanda typografiskt och 
rörigare i uppställningen. En klar förbättring skedde dock under senare delen 
av perioden. 

VK var under perioden 1917—1922 den starkaste av tidningarna ekonomiskt 
sett. Den gick med vinst alla år. VK:s relativt goda ekonomi berodde säkerligen 
på den ökade upplagan och på annonsintäkterna. 65—70 procent av inkomsterna 
härrörde från annonserna. Vinsten användes förutom till aktieutdelning och fon-
dering till hjälp åt politiska och ideella organisationer i länet. Under åren 1918 
och 1919 delades dessutom en del av vinsten ut till fast anställd personal. 

Ubi och VF hade dålig ekonomi. AB Umeå Tryckerier, som gav ut Ubi gick 
i konkurs, och ett nytt bolag, AB Umebladets Tryckeri, bildades 1922. Tidnings
rörelsen som under 1920 och 1921 gått med vinst gick under 1922 med förlust. 
Det är svårt att få fram uppgifter om Ubi fick ekonomiskt stöd. Det finns inga 
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uppgifter om hjälp från partiet på central nivå. Västerbottens södra valkretsför-
bund lämnade en viss hjälp i form av prenumeration och annonsering. Det är 
troligt att Ubi dessutom fick stöd av privatpersoner i form av exempelvis stöd
prenumeration. 

VF:s ekonomi var säkerligen sämre ändå. Den hade svårt att få tillräckligt 
startkapital, svårt att få prenumeranter, svårt att få annonsörer. Den vädjade 
ideligen om hjälp i tidningen och genom cirkulär till fackföreningarna och arbeta
rekommunerna. Den dåliga ekonomin satte sina spår i form av indragning av vis
sa nummer, i ojämn periodicitet etc. Medan Ubi och VK var dagliga utkom VF 
under större delen av perioden med två eller tre nummer i veckan. Ett försök i 
slutet av 1919 att göra VF daglig varade bara cirka ett år. Tidningen var vid 
flera tillfällen nära nedläggning. Den bjöds 1922 ut till fackföreningarna, och 
skulle om erbjudandet antagits, ha blivit en rent facklig tidning. Men de flesta 
av fackföreningarna var kallsinniga till förslaget. VF:s ekonomi och framtida 
existens löstes först genom partisammanslagningen 1922—1923. Socialdemokra
terna hade dessförinnan spekulerat i VF:s undergång och därmed följande möjlig
het att få en egen partitidning till billigt pris. 

Alla tre tidningarna var politiska organ, men inte i samma utsträckning. 
Ubi var, enligt egen uppgift, främst ett ortsorgan. Den ville också vara en snabb 
nyhetsförmedlare. VK framhöll att den var nyhets- och annonstidning. VF där
emot sade att den i första hand var propagandatidning. Denna skillnad visar sig 
också i tidningarnas innehåll. VF har större andel kommenterande material än 
Ubi och VK, och den har större andel fackligt och politiskt informationsmaterial. 
VF utnyttjar tom underhållningsmaterialet i sin propaganda. Den har inte myc
ket material av typen anekdoter utan mest romaner och berättelser. Dessa utspe
las ofta i arbetarmiljö. De har ibland skrivits av kända, socialistiskt inriktade för
fattare, exempelvis Jack London. VF avviker således från socialdemokratiska 
tidningar, som enligt Hadenius-Seveborg-Weibulls undersökning hade ungefär lika 
mycket underhållningsmaterial som borgerliga tidningar. 

Alla tre tidningarna var lokaltidningar och alla tre säger i programförkla
ringar, prenumerationsanmälningar etc att de skall uppmärksamma det egna 
länet. Men de gör det i olika hög grad. Medan Ubi och VK normalt ägnar 15—20 
°lo av totalvolymen åt lokala frågor och händelser har VF bara 10—15 % lokalt 
material. Skillnaden mellan Ubi och VK å den ena sidan och VF å den andra är 
ännu större, om man räknar bort informativt material. VF har däremot procen
tuellt sett största antalet ledare om lokala frågor. Denna motsättning hänger ihop 
med VF:s ställning som propagandatidning. Den manar till facklig och politisk 
kamp på det lokala planet, men är mindre intresserad av och/eller saknar resurser 
för lokal nyhetsförmedling. VF är således mindre lokalbetonad än Ubi och VK. 
Den kvantitativa undersökningen har också visat att alla tre tidningarna behand
lar norrlandsproblematiken i ytterst begränsad utsträckning. VK har dock fler 
ledare än Ubi och VF. 

Det bör således poängteras att ingen av de tre tidningarna under den behand
lade tidsperioden är lokaltidning i den bemärkelsen att den främst behandlar 
lokalt material. Det är framför allt den låga andelen ledare om lokala frågor och 
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norrlandsfrågor som bör understrykas. Ledarna i alla tre tidningarna visar en 
mycket klar dominans för riksmaterial. Mer än hälften av dem behandlar riks
politiska frågor, medan motsvarande andel för lokala frågor är mindre än 10 °1o 

i genomsnitt för perioden 1917—1922 i Ubi och VK och mindre än 15 % i VF 
och för Norrlandsfrågor cirka 5 % i VK, cirka 1 % i Ubi och mindre än 1 % 
i VF. Det finns ingen självklar förklaring till detta. Det är möjligt att det hela 
är högst normalt för den tidens lokaltidningar. I den mån Umeåtidningarna av
viker behöver inte orsaken vara densamma för alla tre tidningarna. Vad Ubi 
beträffar kan det vara skäl att peka på att den till en del använder cirkulär
material. Det är givet att det i sådana fall rör sig om rikspolitiska frågor, där 
partiet ville sprida propaganda. Men detta gäller endast en del av ledarna. De 
flesta skrevs troligen av tidningens egna redaktörer. Dessa var inte rikspolitiskt 
aktiva, men de var i regel knutna till högerns organisationer på regional och 
lokal nivå. De kom via denna verksamhet i kontakt med ledande män och bä
rande tankegångar inom högern och det blev naturligt för dem att föra ut högerns 
idéer i tidningen. Det är också troligt att en del av Ubl:s läsare, exempelvis 
officerarna, inte var så lokalt bundna. 

När det gäller VF och VK bör chefredaktörernas rikspolitiska ställning ha 
spelat en viss roll. Det är visserligen sant att Elof Lindberg på VF inte skrev alla 
ledarna själv, men de ledare som är klippta ur andra tidningar är ofta skrivna 
av andra rikspolitiskt aktiva vänstersocialister som Ivar Vennerström, Nils An
dersson etc. Man får heller inte glömma att den socialistiska rörelsen knappast 
är speciellt intresserad av lokala förhållanden; den är, eller var, ju snarast inter
nationellt inriktad. 

VK:s låga andel lokalt material och norrlandsfrågor är mest anmärknings
värd. Den har visserligen något högre andel än de övriga, framför allt om norr
landsfrågor i ledarna, men inte i den utsträckning man kunnat vänta. Den all
männa bild som tecknats av Gustav Rosén som "bypolitiker" och förkämpe för 
norrländska intressen stämmer inte här. Det är säkert riktigt att Roséns poli
tiska intresse väcktes på det lokala planet och att han under hela sitt liv behöll 
sitt intresse för Norrland och Västerbotten, men det yttrar sig alltså inte på det 
sättet att han ständigt driver norrlandsfrågor och lokala frågor i sin tidning. En 
del av förklaringen till detta måste vara hans rikspolitiska engagemang. Å andra 
sidan måste det framhållas att VK/Rosén är något mer lokalbetonad än en rent 
kvantitativ undersökning visar. Den anknyter oftare än de andra tidningarna gör 
till norrländska förhållanden i ledare som i och för sig behandlar rikspolitiska 
frågor. 

Den gängse bilden av Rosén stämmer bättre om man ser till VK:s behandling 
av internationellt material. VK har lägsta andelen internationellt material, fram
för allt i ledarna. Rosén var mer intresserad av inrikespolitik. När det gäller 
totalvolym är däremot skillnaden mellan Ubi och VK liten. VF har klart högre 
andel internationellt material än Ubi och VK. Den är för övrigt den enda av 
de tre tidningarna som har högre andel internationellt material än lokalt material. 
Det beror säkerligen, som tidigare nämnts, på dess politiska inställning. Den kom
mer ofta in på socialismen internationellt. En jämförelse med Torbackes under
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sökning om Stockholms kvällstidningar och Hadenius-Seveborg-Weibulls under
sökning om socialdemokratisk press visar dock att alla tre Umeåtidningarna 
hade låg andel internationellt material. 

Den kvantitativa undersökningen har i övrigt visat att YF har betydligt lägre 
andel annonser än Ubi och YK, utom i fråga om egenannonser och organisations
annonser. Förklaringen till den dåliga annonstillströmningen skall med säkerhet 
sökas i upplagestorlek, läsekretsens sammansättning etc. 

Alla tre tidningarna tar ställning i dagspolitiska frågor, främst i ledarna. 
Jag har inte kunnat fastställa exakt hur självständiga tidningarna är i det avseen
det att de skriver ledarna själva. Men tillgängliga uppgifter pekar på att chef
redaktörerna skrev de flesta ledarna och andra redaktörer en del. Ubi och YF har 
bevisligen en del ledare ur andra tidningar och troligen cirkulärledare. Det tycks 
däremot inte YK ha. 

De åsikter tidningarna för fram i ledarna är ideologiskt underbyggda. Ubi 
ansluter sig till den konservativa ideologin, närmare bestämt till den mer extrema 
konservatismen som utvecklades i Tyskland efter 1870. Den ger ständigt uttryck 
åt bärande element i denna konservatism: traditionalismen, organismteorin, natio
nalismen och den antidemokratiska inställningen. Men Ubi visar också indirekt 
sin ideologiska tillhörighet, framför allt genom en ohöljd och ofta uttalad beund
ran för det kejserliga Tyskland. 

Yästerbottens Folkblad är socialistisk/marxistisk. Den ansluter sig till Marx' 
materialistiska historieuppfattning, och den för fram Marx' teorier om arbetets 
värde, om klasskamp, utsugning, konkurrens etc. Den stöder regimer och grupper 
som ansluter sig till socialismen, exempelvis bolsjevikerna i Ryssland och de röda 
i Finland. 

Yästerbottens-Kuriren ansluter sig ideologiskt till liberalismen. Den uttrycker 
liberalismens personlighetsprincip och demokratiska synsätt. Den tar avstånd 
från konservatismens idéer om att individerna måste underordna sig samhället 
och att människorna har olika värde. YK:s liberalism är den socialreformatoriska 
liberalismen, som tolererar ett visst intrång i människans frihet, ett visst mått av 
statligt ingripande, av sociala skäl. 

Tidningarnas ståndpunkter är dock inte i alla delar ideologiskt betingade. När 
YF exempelvis vill genomföra socialism i Sverige genom allmän rösträtt är det 
bl a därför att den finner revolution taktiskt olämplig i Sverige. YK:s vilja att 
skära ned försvaret mer än liberala partiet vill är inte ett uttryck för någon 
ideologisk skillnad dem emellan utan den bottnar främst i en bedömning av 
resurserna och hur de skall fördelas. 

Tidningarna motiverar inte heller alltid sina ställningstaganden med ideolo
giskt betonade argument. Det förhåller sig tvärtom så att konkreta motiveringar 
är vanligast, framför allt pragmatiska och ekonomiska. Det behöver dock inte 
betyda att tidningarna fann dem viktigast. Det var förmodligen lättare att lägga 
fram konkreta skäl för läsekretsen än att föra ett ideologiskt resonemang. 

Allt tre tidningarna är politiskt aktiva tidningar. De stöder öppet i ledare, 
prenumerationsanmälningar etc politiska partier; Ubi högern, YF vänstersocialis
terna och YK liberalerna. De publicerar resp partis program, de uppmanar väl
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jarna att stödja detta parti, de för fram partiets åsikter och ställningstaganden. 
Men de är inte slaviskt bundna till partierna. Deras egen uppfattning går, åt
minstone i vissa frågor, före partilojaliteten. Ubi kan inte följa högern i dess 
kompromisser i rösträttsfrågan. Den anklagar högerledarna för bristande princip
fasthet. Den antyder att högern kompromissar väl mycket också i försvarsfrågan. 
VF kan inte godta vänstersocialisternas krav att partiet skulle ansluta sig till 
Moskvainternationalens 21 punkter, som bl a krävde att socialismen skulle genom
föras med våld i alla länder. VF anser inte själv att dess åsikt var något brott 
mot den marxistiska ideologin, då Marx och Engels enligt dess uppfattning god
tagit allmän rösträtt. VK vill, som tidigare sagts, ha större nedskärning av för
svaret än liberala partiet. Den kan inte heller acceptera partiets ståndpunkt i 
nykterhetsfrågan. 

Förklaringen till den bristande partilojaliteten, eller om man så vill säga, 
tidningarnas självständighet, är såvitt jag kan bedöma inte enahanda för alla tre 
tidningarna. Ubl:s kritik av högern är ideologiskt betingad. Ubi prisar den kon
servativa idealstaten och är motståndare till varje förändring i demokratisk rikt
ning. VF:s kritik av vänstersocialistiska partiet ligger framför allt på det taktiska 
planet. VF och partiet har samma ideologiska mål, att genomföra socialismen, 
men de är oense om vägen. VF är i och för sig inte helt främmande för tanken 
att använda våld i klasskampen, som yttersta medel, men den vill för Sveriges 
del i första hand ha socialism genom allmän rösträtt. Det avgörande skälet är 
taktiskt: arbetarna vill inte ha revolution. Om VF:s agerande på denna punkt 
skall betecknas som ett avsteg från den marxistiska ideologin beror naturligtvis 
på hur man tolkar Marx' lära. VK är radikalare än liberala partiet av både kon
kreta och ideologiska skäl. Den har exempelvis i försvarsfrågan samma ideolo
giska grundsyn som liberala partiet, och den delar partiets uppfattning att ome
delbar avrustning är omöjligt av konkreta skäl. Men VK anser det möjligt att gå 
längre än partiet. Den stora konflikten kommer i nykterhetsfrågan. VK driver 
hårt krav på totalförbud. Skälet är i första hand konkret: med alkoholförsäljning 
följer missbruk och social nöd. Men här finns också ideologiska inslag. VK an
griper kulturradikalerna och anklagar dem för elittänkande. VK menar själv att 
folket skall bestämma. Den ömmar mer än liberala partiet för "de små" i sam
hället. Den närmar sig på en rad punkter socialdemokraterna. Den avgörande 
skillnaden är ideologisk: VK vill inte ha socialism. 

De politiska partierna var i många frågor splittrade i fraktioner. Ubi stöder 
förstakammarhögern, närmare bestämt gruppen kring Trygger. Den finner dock, 
som nämnts, ibland tom denna grupp för eftergiven. VF stöder minoritetsgrup
pen inom vänstersocialistiska partiet, gruppen kring Vennerström, och VK stöder 
de norrlandsfrisinnade inom liberala partiet. VF och VK är så kritiska mot 
vänstersocialisterna resp liberalerna att de hellre ser en partisprängning än att 
den fraktion de stöder skall foga sig i partiets villkor. Det finns dock en skillnad 
mellan dem. VF vill helst undvika en sprängning, men VK förordar en sådan 
och ser den som en befrielse. 

Tidningarna argumenterar ibland taktiskt. VF erkänner det öppet. Den säger 
ifrån att den ser allmän rösträtt och totalförbud som medel att införa socialismen. 
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VK erkänner det bara någon enda gång. Den säger exempelvis nej till lokalt 
veto i nykterhetsfrågan med motiveringen att det skulle fördröja ett totalförbud. 
Ubi förnekar direkt att den eller högern agerar taktiskt. Men det finns skäl att 
misstänka att Ubi och YK var mer taktiska än de ville erkänna. Ubi:s angrepp 
på förbudsliberalerna beror naturligtvis till en del på motsättningar i sakfrågan, 
men nog måste de ha fått ytterligare näring av att en av de mest fanatiska 
anhängarna till totalförbud fanns på lokalkonkurrenten YK. Lindberg på YF 
var visserligen också för totalförbud, men både vänstersocialisterna och YF var 
svaga och hotade därför inte högerns och Ubi:s ställning i lika hög grad som 
Rosén/YK. På samma sätt måste Finlandsfrågan ha gett YK ett utsökt tillfälle 
att komma åt Ubi. YK var säkert motståndare till aktivisterna i sak, men nog 
passade det bra att Ubi:s chefredaktör dessutom kunde avslöjas som en av de 
"värsta" aktivisterna. 

Både Ubi, YF och YK anklagar ofta motståndarna för taktiskt agerande. 
Dessa är dessutom vanligen moraliskt klandervärda. Motståndare är både andra 
politiska partier och grupperingar och andra tidningar. Man angriper inte bara 
konkurrerande lokaltidningar utan också rikspressen. Så är exempelvis YK:s 
huvudmotståndare i nykterhetsfrågan Dagens Nyheter. 

Mycket schematiskt kan bilden av tidningarnas utseende och innehåll sam
manfattas så här: Ubi är den äldsta av tidningarna. Den är typografiskt den 
modernaste. Den utkommer dagligen trots en mycket dålig ekonomi. Den beto
nar i sitt program nyheter och länsfrågor. Men den är ingalunda opolitisk. Den 
hör ideologiskt hemma i den extrema konservatismen, och den stöder den mest 
konservativa delen av högern, gruppen kring Trygger. 

YF är nystartad. Den är minst, och den har sämsta ekonomin. Den kan inte 
utkomma dagligen utan har ojämn periodicitet. Den har svårt att få annonser, 
och detta försämrar ekonomin ytterligare. Den kan/vill inte, med undantag för 
ett år, vara nyhetstidning, utan den är framför allt propagandatidning. Dess mål 
är att stärka socialismen i Yästerbotten. Detta avspeglas i innehållet på så sätt 
att YF har mer kommenterande och informativt material och mindre andel 
nyheter än Ubi och YK. Den är propagandistisk tomi sitt underhållnings
material. 

VK har största upplagan och bästa ekonomin. Den utkommer dagligen. Den 
har största andelen annonser. Den är nyhetstidning. Den har mindre internatio
nellt och något mer lokalt material än Ubi och YF. Den är också politiskt aktiv. 
Den ansluter sig ideologiskt till liberalismen. Den stöder den radikala falang 
inom liberala partiet som kallades norrlandsfrisinnet. Till de tongivande inom 
denna grupp hörde Gustav Rosén. 

Det är vanskligt att avgöra vilken betydelse tidningarna hade, bl a politiskt 
sett, och vad som låg bakom deras eventuella inflytande. Det råder knappast 
något tvivel om att YK starkt bidragit till liberalismens frammarsch i Yäster
botten, även om man inte kan hävda att den ensam banat vägen. Den propage
rade intensivt för större politisk medvetenhet hos gemene man, och den tog upp 
och förstärkte de tendenser till liberalism, framför allt frisinne, som redan fanns 
i Yästerbotten. Den blev på så sätt också en bidragande orsak till att socialismen 
slog igenom så sent i Yästerbotten. 
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En av orsakerna till VK:s betydelse var således att den verkade i en gynnsam 
politisk jordmån. Men säkert har chefredaktören också spelat en stor roll. Han 
lyckades göra den tidigare skandaltidningen till en respekterad tidning. Hans 
angrepp på det etablerade samhället måste ha lockat läsare. Upplagan steg, och 
VK blev Norrlands största dagstidning. Den fick många annonser, och därigenom 
bättre ekonomi än de övriga tidningarna. Den s k upplagespiralen verkade. Det 
blev allt svårare för Ubi att hålla ställningen, och upplagesiffrorna sjönk. Den 
primära orsaken till Ubl:s tillbakagång var dock troligen politisk; högern var på 
tillbakagång och därmed också de grupper som läste och stödde Ubi. 

VK:s starka ställning upplagemässigt och ekonomiskt gjorde det också utom
ordentligt svårt för den nya tidningen VF. Den kunde helt enkelt inte med sin 
dåliga ekonomi göra en bra nyhetstidning. Den satsade på att sprida propaganda. 
Den överskattade tydligen arbetarnas intresse för politiska frågor och underskat
tade deras traditionella bundenhet till tidningar de redan var vana vid. Till detta 
kom att VK:s politiska kurs var relativt radikal. VF:s läsekrets var i huvudsak ar
betare, och den kunde därför troligen inte få ekonomiska bidrag och stödprenu
merationer etc i samma utsträckning som Ubi. VF fick inte under den behandlade 
tidsperioden den betydelse politiskt sett som dess grundare hoppats på. VF bidrog 
visserligen till vänstersocialismens genombrott i länet, men den splittrade social
demokratin. VF:s målmedvetna kamp för arbetarnas fackliga strävanden hade 
större framgång. 

Min undersökning har metodiskt visat att en kvantitativ undersökning av 
tidningarnas totala material ger en allmän bild av tidningarnas innehåll och 
karaktär. Men denna allmänna bild måste tolkas med en viss försiktighet. Det 
har bl a visat sig att även äldre tidningar kan lägga in värderingar i material 
som i sig inte är värderande. En kvantitativ undersökning som bygger på ett 
slumpmässigt urval ger vidare ingen säker uppfattning om tidningarnas intresse 
för olika frågor och framför allt inte om deras uppfattning i en speciell fråga. 
För att komma åt detta måste man göra en kvalitativ granskning. Tidningarnas 
åsikter kan märkas i många olika typer av material, men de uttrycks i de här 
undersökta tidningarna klarast i ledarna. 

En undersökning av tidningar bör dessutom helst kompletteras med andra 
typer av material, t ex redaktionellt material. Men när det gäller äldre tidningar 
är möjligheterna därtill dessvärre begränsade. Man får normalt nöja sig med 
spridda och ofullständiga uppgifter. 

En kombination av kvantitativ och kvalitativ metod ger således den säkraste 
och mest fullständiga bilden av tidningarnas innehåll. 
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Summary 

The Swedish press expanded rapidly during the first decades of the 20th 
century. The number of newspapers increased, and politically the press under
went a great change. The majority of the newspapers were still Conservative and 
Liberal in politics, but their number was reduced. Instead newspapers appeared 
expressing the views of the Socialdemocratic Party, the Communist Party and 
the Farmers' parties. Most of these fresh newspapers were provincial papers with 
small circulations and covering a rather limited area. Even today little is known 
about the appearance, contents and importance of these newspapers, What did 
these provincial newspapers with limited circulations and probably limited 
resources look like? What did they write about? Mainly about local affairs? 
Were they above all politically partisan? Was the emphasis on news? Were they 
the mouthpieces of the trade unions? Or were they mainly used as an advertising 
medium? How independent were they? Was the political message they may have 
conveyed to their readers based on a well-defined and conscious ideology? Or was 
it perhaps adherent to a certain political party? If that was the case, how did 
the newspapers then act if their ideology did not coincide with the views of the 
party? Were the circulations large enough for the newspapers to convey their 
political message with any success. Were the political views of the editors of any 
importance? 

I have chosen to make these questions concrete by examining the Umeå 
press 1917—1922. Umeå is situated in the province of Västerbotten. During the 
above mentioned period of time (1917—1922) Västerbotten was strongly Liberal. 
It is not possible exactly to establish the reasons for that but there are a number 
of factors to point at. It is likely that the structure of the population and the 
structure of the commercial and industrial life played an important role. The 
birth rate was high, and the average age was low. The majority of the population 
consisted of peasant proprietors and their families. Västerbotten was also a strong
hold for both the low Church and the Free Churches. By tradition it was also 
a region very much in favour of temperance. The town of Umeå was, on the 
other hand, Conservative. Socially it was different from the rest of the province. 
Trade was the main source of livelihood. Umeå was the centre of administration 
as well as an educational centre. There were also two regiments in the town. 
The Liberals lost ground in Västerbotten after 1920. Socialism had its break
through. The Socialdemocrat Party had broken up in 1917, and it was the more 
radical line, the Left wing Socialists, which, to begin with, was the most success
ful in Västerbotten. But not until the two lines were brought together again in 
1923 did the real break-through come for the Socialdemocrats. 

During the period 1917—1922 there were three newspapers with different 
political colour in Umeå: Umebladet, which was Conservative, Västerbottens-
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Kuriren, which was Liberal, and Västerbottens Folkblad, which was a Socialist 
paper. The editors of two of these newspapers were distinguished national 
politicians. Elof Lindberg, editor of VF, was one of the leading members in a 
group of Left wing Socialists, who, inte 1921, were expelled from the Left Wing 
Socialist Party (after 1921 called The Swedish Communist Party) and then 
continued their work using the old name of the party. Gustav Rosén, editor of 
VK, was one of the leaders of the so called Norrland Liberalism, a radical 
phalanx within the Liberal Party. 

The main source of my research has been the three newspapers themselves, 
that is the text of the newspapers. The methodology used in this examination is 
a combination of qualitative and quantitive analyses. The qualitative analys is 
based on a sample of leading articles, or more exactly, on the leading articles 
dealing with foreign policy, defence, suffrage, and temperance. The quantitive 
analysis is based partly on all the leading articles, partly on the total contents 
of the newspapers. As tö the total contents I have made a randon sample of all 
the issues of the three newspapers. 

An outline of the results of my research looks like this: Umebladet is the 
oldest of the three papers. Its layout is the most modern. It is published daily 
in spite of its bad finances. It emphasizes news and matters of regional interest. 
But it is, by no means, non-political. Its ideology is extremely Conservative, and 
it supports the Right wing of the Conservative Party, the group around Trygger. 
Västerbottens Folkblad has just been founded. It has the smallest circulation and 
the worst economy. Because of that it is not published every day but has an 
irregular periodicity. It is difficult to make people advertise in VF and therefore 
the finances of the newspaper are made even worse. Except one year VF 
cannot/or will not be a medium for presenting news — it prefers being an organ 
of propaganda. Its aim is to strengthen Socialism in Västerbotten. This is for 
example apparent in the contents, which have more commenting and informative 
material and less news than the other two newspaper, Umebladet and Väster-
bottens-Kuriren. Even its entertainment material serves as propaganda. It is also 
the least provincially orientated of the three newspapers. Västerbottens-Kuriren 
has the largest circulation and the best economy. It is published daily. It has the 
major part of the advertisements. Its main object is to present news. It has less 
international and somewhat more provincial material than Ubi and VF. It is also 
politically active. Its ideology is Liberal. It supports the radical phalanx within 
the Liberal Party, the "Norrland Liberalism". 

It is difficult to estimate the influence of the newspapers, for example their 
political impact, and it is also difficult to decide what reasons there were behind 
their possible influence. VK has without any doubt contributed to the advance
ment of Liberalism in Västerbotten. One of the reasons for that was that the 
newspaper worked in a favourable political climate. But certainly the editor also 
played an important part. His attacks on the established society attracted many 
readers. The circulation grew. The newspaper got more advertisements and 
thanks to that better economy. The so called circulation spiral worked. It 
became more and more difficult for Ubi to compete with VK and its circulation 
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decreased. The main reason, though, why Ubi declined was probably political. 
The Conservative Party was declining which meant that the number of people 
reading and supporting Ubi was reduced. 

The strong position of VK also made it difficult for the newly founded YF. 
This newspaper could not, because of its bad economy, concentrate on presen
ting news. Instead it turned to spreading propaganda. But evidenty it overestima
ted the workers' interest in political matters and underestimated their traditional 
attachment to the newspapers they were used to reading. Besides, the political 
course of VK was fairly radical. The readers of VF were chiefly workers, and 
therefore the newspaper could not receive economic support and subscriptions 
to the same extent as Ubi. So to begin with VF did not got the political influence 
its founders had hoped for. It certainly contributed to the break-through of Left 
wing Socialism in Västerbotten, but it split the Socialdemocrats. VF was more 
successful in its purposeful struggle for trade union work. 

My research has shown that a quantitive examination of the total material 
of the newspapers gives a general picture of the contents and character of the 
newspapers. This general picture, however, must be interpreted with certain care. 
It appears, among other things, that even fairly old newspapers tend to express 
their views in material, which in itself is not subjective. Furthermore, a quanti
tive examination based on a random sample does not give a clear conception 
of a newspaper's interest in different matters and, above all, not of its views 
of a specific question. In order to receive such information it is necessary to 
make a qualitative examination. The views of at newspaper are noticeable in 
many different kinds of material, but in the three newspapers I have studied 
they are most clearly expressed in the leading articles. 

An examination of newspapers should also be completed with other sorts 
of material, for example material written by the editorial staff. The possibilities 
to do so are, however, limited as far as old newspapers are concerned. Thus a 
combination of quantitive and qualitative methods gives the most reliable and 
complete picture of the contents of newspapers. 

141 



Bilaga 1 

Tabell 1:1 

Sammanställning av antalet utgivningsdagar för Umebladet, Västerbottens Folk
blad och Västerbottens-Kuriren 1917—1922 

År Ubi VF VK 

1917 305 27 307 
1918 303 107 303 
1919 302 187 300 
1920 305 276 304 
1921 304 151 303 
1922 303 2361) 303 

S:a 1.822 984 1.820 

Tabell 1:2 

Sammanställning av antalet utgivningsdagar, då ledare finns i Umebladet, Väster
bottens Folkblad och Västerbottens-Kuriren 1917—1922. Siffrorna kan inte be
traktas som absolut exakta, då det ibland är svårt att avgöra om det är ledare. 

År Antal dagar då ledare finns % av utgivningsdagar 
Ubi VF VK Ubi VF VK 

1917 272 26 150 89,2 96,3 48,9 
1918 212 97 118 70 90,6 38,9 
1919 143 145 54 47,3 77,5 18 
1920 119 123 95 39 44,6 31,2 
1921 137 104 83 45 68,9 27,4 
1922 150 68 86 49,5 28,8 28,4 

S:a 1.014 563 586 55,6 57,2 32,2 

9/5 1922 kom ett meddelande från. VF att tidningen ej skulle utkomma den dagen. 
Detta meddelande är ej medräknat. 
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Bilaga 1 

Tabell 1:3 

Sammanställning av antalet ledare som behandlar Norrlandsfrågor och lokalt 
material i Umebladet, Västerbottens Folkblad och Västerbottens-Kuriren 1917— 
1922 (förklaring av kat se kap III). Siffrorna kan inte betraktas som absolut 
exakta, då det ibland är svårt att avgöra om det är ledare. 

Förkortningar: al = andraledare, ti = tredjeledare. (De har medtagits endast för 
Ubi. De är få i VF och VK). 

Procentsiffran avser procent av antalet dagar då ledare finns. 

Ubi 

År N orrlandsf rågor °Jo Lokalt material % 

1917 2 0,7 10 + 1 al 3,7 + 0,4 
1918 1 0,5 7 + 1 al 3,3 + 0,5 
1919 3 2,1 13 + 3 al + 1 ti 9,1 + 1,4 + 0,7 
1920 5 4,2 11 + 1 al 9,2 + 0,8 
1921 0 0 7 + 2 al 5,1 + 1,5 
1922 0 0 13 8,7 

S:a 11 1,1 67 + 7 al + 1 ti 6,6 + 0,7 + 0,1 

VF 

År Norrlandsfrågor % Lokalt material % 

1917 1 3,8 5 19,2 
1918 0 0 22 22,7 
1919 0 0 18 12,4 
1920 0 0 10 8,1 
1921 0 0 13 12,5 
1922 1 1,5 5 7,4 
S:a 2 0,4 73 13 

VK 

År Norrlandsfrågor % Lokalt material % 

1917 4 2,7 7 4,7 
1918 9 7,6 7 5,9 
1919 5 9,3 9 16,7 
1920 0 0 8 8,4 
1921 3 3,6 8 9,6 
1922 9 10,5 8 9,3 

S:a 30 5,1 47 8 
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Tabell 1:4 

Sammanställning av antalet ledare med internationellt material i Umebladet, Väster
bottens Folkblad och Västerbottens-Kuriren 1917—1922. 

Siffrorna kan inte betraktas som absolut exakta då det ibland är svårt att avgöra om 
det är ledare. Procentsiffrorna avser x) procent av antalet utgivningsdagar då ledare 
finns resp. 2) procent av antalet ledare med internationellt material. I det senare fallet 
har endast procent av förstaledarna uträknats. 

Ubi 

År Tot %!) Fvk %!) %2) Ff %!) %2) 

1917 70+9 al 25,7 + 3,3 50 + 4 al 18,4+1,5 71,4 1+2 al 0,4 + 0,7 1,4 
1918 76+4 al 35,8 + 1,9 25 11,8 32,9 22 10,4 31,4 
1919 13 + 3 al 9,1+2,1 7 4,9 53,9 1 al 0 + 0,7 0 
1920 10+1 al 8,4 + 0,8 5 + 1 al 4,2 + 0,8 50 0 0 0 
1921 7 5,1 2 1,5 28,6 0 0 0 
1922 14 9,3 8 5,3 57,1 0 0 0 

S:a 190+17 al 18,7 + 1,7 97 + 5 al 9,6 + 0,5 51,1 23 + 3 al 2,3+0,3 i 12,1 

VF 

År Tot %!) Fvk %!) %2) Ff !%!) %2) 

1917 4 15,4 2 7,7 50 2 7,7 50 
1918 32 33 12 12,4 37,5 15 15,5 46,9 
1919 16 11 12 8,3 75 0 0 0 
1920 20 16,3 9 7,3 45 0 0 0 
1921 7 6,7 3 2,9 42,9 0 0 0 
1922 2 2,9 1 1,5 50 0 0 0 

S:a 81 14,4 39 6,9 48,1 17 3 21 

YK 

År Tot %i) Fvk %!) %2) Ff i^1) %2) 

1917 17 11,3 10 6,7 58,8 0 0 0 
1918 29 24,6 7 5,9 24,1 14 11,9 48,3 
1919 1 1,9 1 1,9 100 0 0 0 
1920 1 1,1 1 1,1 100 0 0 0 
1921 0 0 0 0 0 0 0 0 
1922 1 1,2 0 

1 
0 0 0 0 0 

49 8,4 19 3,2 38,8 14 2,4 28,6 
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Bilaga 1 

al = andraledare. (De har medtagits endast för Ubi. De är få i VF och VK) 
Fvk = Första världskriget och NF 
Ff = Finlandsfrågan 
Åf = Ålandsfrågan 
Hp = Handelspolitik 
Tot = Totala antalet ledare med internationellt material 

Åf %!) %2) Hp %!) %2) Övrigt %2) 

2 +1 al 0,7 + 0,4 2,9 11 + 1 al 4 + 0,4 15,7 6+1 al 
1 

2,2 + 0,4 8,6 
12 5,7 17,1 16 + 4 al 7,5+1,9 22,9 1 0,5 1,4 
3 + 1 al 2,1+0,7 23,1 0 0 0 3 + 1 al 2,1 + 0,7 23,1 
4 3,4 40 0 0 0 1 0,8 10 
3 2,2 42,9 0 0 0 2 1,5 28,6 
0 0 0 3 2 21,4 3 2 21,4 

24 + 2 al 2,4 + 0,2 12,6 30+5 al 3 + 0,5 15,8 16+2 al 1,6+0,2 8,4 

Åf %!) %2) Hp %!) %2) Övrigt %2) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 3,1 1 1 3,1 3 3,1 9,4 
0 0 0 0 0 0 4 2,8 25 
1 0,8 5 3 2,4 15 7 5,7 35 
1 1 14,3 1 1 14,3 2 1,9 28,6 
0 0 0 0 0 0 1 1,5 50 

3 0,5 3,7 5 0,9 6,2 17 3 21 

Åf %1) %2) Hp %!) %2) Övrigt %2) 

0 0 0 7 4,7 41,2 0 0 0 
1 0,8 3,5 7 5,9 24,1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 1,2 100 0 0 0 

1 0,2 2 15 2,6 30,6 0 0 0 

145 

10 



Bilaga 1 
Tabell 1:5 

Sammanställning av antalet ledare om försvarsfrågan i Umebladet, Västerbottens 
Folkblad och Västerbottens-Kuriren 1917—1922. Siffrorna kan inte betraktas 
som absolut exakta, då det ibland är svårt att avgöra om det är ledare. 

Procentsiffrorna avser procent av antalet utgivningsdagar då ledare finns, 
al = andraledare. (De har medtagits endast för Ubi. De är få i VF och VK). 

År 
Ubi 
Antal % 

VF 
Antal % 

VK 
Antal % 

1917 21+4 al 7,7 + 1,5 1 3,8 20 13,3 
1918 4 1,9 5 5,2 10 8,5 
1919 0 0 12 8,3 7 13 
1920 1 0,8 6 4,9 3 3,2 
1921 6 4,4 11 10,6 6 7,2 
1922 6+1 al 4 + 0,7 6 8,8 1 1,2 

S:a 38 + 5 al 3,7+0,5 41 7,3 47 8 

Tabell 1:6 

Sammanställning av antalet ledare om rösträttsfrågan i Umebladet, Västerbottens 
Folkblad och Västerbottens-Kuriren 1917—1922. 

Siffrorna kan inte betraktas som absolut exakta, då det ibland är svårt att avgöra 
om det är ledare. Procentsiffrorna avser procent av antalet utgivningsdagar då 
ledare finns. 

Ubi VF VK 
År Antal % Antal % Antal % 

1917 13 4,8 1 3,8 9 6 
1918 26 12,3 4 4,1 14 11,9 
1919 2 1,4 2 1,4 1 1,9 
1920 0 0 0 0 0 0 
1921 2 1,5 4 3,8 2 2,4 
1922 0 0 0 0 0 0 

S:a 43 4,2 11 2 26 4,4 
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Bilaga 1 
Tabell 1:7 

Sammanställning av antalet ledare om nykterhetsfrågan i Umebladet, Västerbot
tens Folkblad och Västerbottens-Kuriren 1917—1922. 

Siffrorna kan inte betraktas som absolut exakta, då det ibland är svårt att avgöra 
om det är ledare. Procentsiffrorna avser procent av antalet utgivningsdagar, då 
ledare finns. 

År 
Ubi 
Antal % 

VF 
Antal % 

VK 
Antal % 

1917 2 0,7 0 0 10 6,7 
1918 1 0,5 2 2,1 2 1,7 
1919 3 2,1 5 3,4 6 11,1 
1920 4 3,4 7 5,7 9 9,5 
1921 1 0,7 3 2,9 9 10,8 
1922 19 12,7 7 10,3 23 26,7 

S:a 30 3 24 4,3 59 10,1 

Tabell 1:8 

Sammanställning av procentuella andelen ledare om utrikespolitik, försvar, röst
rätt, nykterhet, Norrlandsfrågor, lokala frågor och rikspolitiska frågor i Ume
bladet, Västerbottens Folkblad och Västerbottens-Kuriren 1917—1922 (sett över 
hela perioden). Endast förstaledare. 

Siffrorna kan inte betraktas som absolut exakta, då det ibland är svårt att avgöra 
om det är ledare. Procentsiffrorna avser procent av antalet utgivningsdagar då 
ledare finns. 

Utr = utrikespolitik, F = försvar, R = rösträtt, N = nykterhet, No = Norr
landsfrågor, Lok = lokalt material, Riks = riksmaterial. 

Utr F R N No Lok Riks 

Ubi 18,7 3,7 4,2 3 1,1 6,6 62,7 
VF 14,4 7,3 2 4,3 0,4 13 58,6 
VK 8,4 8 4,4 10,1 5,1 8 56 
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Källor och lit teratur 

Otryckta källor 
Arbetarrörelsens arkiv, Stockholm: 
Svenska sågverksindustriarbetareförbundet, styrelsens protokoll 
Sveriges socialdemokratiska vänsterparti, arbetsutskottets protokoll 

Kungliga biblioteket, Stockholm: 
Frisinnade landsföreningen. Förteckning över småskrifter och politiska dagsfrågor 
Frisinnade landsföreningen, protokoll 

Patent- och registreringsverket, Stockholm: 
AB Umebladets Tryckeri, inregistrering hos Patent- och registreringsverket 22/11 
1922 
AB Umebladets Tryckeri, styrelsens förvaltningsberättelse 1922 
AB Umeå Tryckerier, styrelsens förvaltningsberättelser 1917—1921 
Yästerbottens-Kurirens aktiebolag, styrelsens förvaltningsberättelser 1916—1922 

Riksarkivet, Stockholm: 
Allmänna valmansförbundet, verkställande utskottets berättelse 1916—1917 
Allmänna valmansförbundet, arbetsutskottets protokoll 
Allmänna valmansförbundet, verkställande utskottets protokoll 

Folkrörelsearkivet, Umeå: 
Bureå socialdemokratiska förening, protokoll 
Dorotea socialdemokratiska förening, protokoll 
Holmsunds socialdemokratiska förening, protokoll 
Moderata samlingspartiet i Västerbotten, protokoll 
Obbola socialdemokratiska förening, protokoll 
Svenska hamnarbetarförbundets avd 80 Holmsund, protokoll 
Svenska murareförbundet avd 248 Umeå, protokoll 
Svenska sågverksarbetareförbundet avd 228 Renholmen, protokoll 
Svenska sågverksindustriarbetareförbundet avd 467 Norrbyskär, protokoll 
Svenska träarbetareförbundet avd 85 Umeå, protokoll 
Svenska telegraf- och telefonmannaförbundet avd 12 Umeå, protokoll 
Träindustriarbetareförbundets lokalavd 127 Holmsund, protokoll 
Träindustriarbetareförbundets lokalavd 84 Sandvik, protokoll 
Umeå socialdemokratiska förening, protokoll 
Umeå typografförening, protokoll 
Västerbottens socialdemokratiska partidistrikt, historiker 
Västerbottens socialdemokratiska partidistrikt, korrespondens 
Västerbottens socialdemokratiska partidistrikt, protokoll 
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Tryckta källor 

Officiellt tryck: 

Riksdagstrycket 
Sveriges officiella statistik 

Befolkningsrörelsen 1917—1923 
Befolkningsrörelsen. Översikt för åren 1911—1920, 1921—1930 
Folkräkningen 1920 
Historisk statistik för Sverige II 
Industri 1918—1922 
Kommunala valen 1919—1935 
Landstingsmannavalen 1912, 1916 
Riksdagsmannavalen 1909—1921 

Statistisk årsbok 1925 

Annonstaxor: 

Annonstaxan 1924. Utg av Svenska Tidningsutgivareföreningen och annonsbyråer
nas ekonomiska förening. Stockholm 1924 

Björstedt, P Th, Svensk annons- o prenumerationstaxa, l:a uppl. Stockholm 1913 
Svensk annons- och prenumerationstaxa, 2:a uppl. Utg av Pressens korrespondens-
och annonsbyrå. Stockholm 1922 

Tidningar: 

Aftonbladet 
Barometern 
Dagens Nyheter 
Eskilstuna-Kuriren 
Falu-Kuriren 
Folkets Dagblad Politiken 
Göteborgs Morgonpost 
Helsingborgs-Posten 
Härnösands-Posten 
Jämtlands Tidning 
Norra Västerbotten 
Norrskensflamman 
Nya Dagligt Allehanda 
Nya Norrland 
Pressens Tidning 
Social-Demokraten 
Stockholms Dagblad 
Umebladet 
Västerbottens Folkblad 
Västerbottens-Kuriren 
Östgota-Correspondenten 
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Intervjuer 
Dufvenberg, Elon 
Ledamot av Umeå stadsfullmäktige 1931—1964. Stadsfullmäktiges ordförande 
1943—1964. Andre redaktör på Västerbottens Folkblad 1922—1959. 
När vänstersocialistiska partiet splittrades 1921 flyttade det nya vänstersocialis
tiska partiet, minoritetsgruppen kring Vennerström, sitt partisekretariat till Bor
länge och året därpå, 1922, till Umeå. Elon Dufvenberg, Elof Lindberg och Otto 
Nygren utgjorde då partiets arbetsutskott. 

Nordin, Elna 
Gift med framlidne Joel Nordin. Han var bl a ordförande i Västerbottens social
demokratiska ungdomsdistrikt 1923—1924 och ordförande i Umeå arbetarekom
mun 1924—1938. Han var redaktör på Västerbottens Folkblad 1919—1938, redak
tionssekreterare 1922—1938 och chefredaktör 1943—1965. 

Nordlander, Alfons 
Verkställande direktör och ekonomichef på Umebladet 1947—1951. 

Petersson, Valdemar 
Suppleant i Umeå drätselkammare 1928—1933. Ledamot i drätselkammaren 
1934—1955. Typograf på Västerbottens Folkblad 1919 och 1921—1960. Typograf 
på Umebladet 1919—1921 (1,5 år). 

Rosén, Stellan 
Ansvarig utgivare för Västerbottens-Kuriren 1926—1967. Chefredaktör 1927— 
1967. Son till Gustav Rosén. 

Förkortningar 
Riksdagstrycket, gängse förkortningar 

Ubi 
VbPD 

Umebladet 
Västerbottens socialdemokratiska partidistrikt 
Västerbottens Folkblad 
V ästerbottens-Kuriren 

VF 
VK 

Förkortningar som avser endast tabellerna återfinns i respektive tabell. 
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