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Inledning 

”Glömska af historien, ja, jag vill t.o.m. säga historiska misstag äro en väsentlig 
faktor vid bildandet af en nation, och det är derför som de historiska studiernas 
framsteg äro en fara för nationaliteten.” 1 

Ernest Renan 

 

Den tidiga delen av 1900-talet präglades av det tidigare seklets konservativa 

idéströmningar och imperialistiska strävanden bland de europeiska nationerna. 

Konflikterna länderna emellan, utmynnade i den militära konflikt som vi idag 

betecknar som det första världskriget. De interna konflikterna som följde i olika länder, 

såsom den ryska revolutionen 1917, gav det delvis autonoma Finland en väg till 

självständighet. Utvecklingen till en självständig nation leddes främst av de 

inflytelserika borgerliga samhällsklasserna, vilket resulterade i missnöje från torparna 

och proletariatet. De påföljande händelserna efter Självständigheten är de som kallas 

för finska inbördeskriget år 1918. Var händelserna i Finland under 1918 en revolution, 

ett uppror, ett medborgarkrig, ett inbördeskrig, ett klasskrig, ett frihetskrig eller ett 

självständighetskrig? 

Perioden med de inre stridigheterna har länge varit en omstridd del av Finlands 

historia. Orsakerna är inte minst att grymheterna systematiskt nedtonades vilket nådde 

sin kulmen när de segrade vita tog makten. Det var så sent som på 1960-talet som de 

personliga berättelserna från kriget började samlas in och publiceras och blev 

allmänhetens kännedom. Skildringar från båda stridande parterna har behandlats i 

Väinö Linnas två första delar Högt bland Saarijärvis moar (1959) och Upp, trälar! 

(1960), i hans trilogi Här under polstjärnan. Boken följer en arbetarfamilj genom 

Finlands utveckling till självständighet från Ryssland, samtidigt som den behandlar 

den svensktalande vita sidans förtryck av lantarbetarna och torparna. Linnas berättelse 

behandlar den röda sidans kamp för ett skapligt liv för jordbrukare och torpare, vilket 

senare även ledde till inbördeskrigets utbrytande. En orsak till problematiken är det 

bristfälliga källmaterialet som präglat olika historiska arbeten inom ämnet. Det som jag 

har valt att studera är källmaterial i form av läroböcker avsedda för högstadie- och 

                                                           
1 Ernest Renan, Hvad är en nation? (Helsingfors, 1882), G. W. Edlunds förlag, 8. 
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gymnasieelever. Jag analyserar framställningarna av händelserna 1918 i olika 

läroböcker. 

De olika gruppernas kollektiva minnen från Finlands första år som självständigt, har 

nyttjats i det senare historiebruket i olika grenar. Berättelsena om det förflutna har som 

syfte att skapa premisser för att skapa en gemensam syn på händelserna 1918. Enligt 

historikern Benedict Anderson2 vilar den föreställda gemenskapen i ett samhälle på 

berättelser, vilka i sin tur stöds av ett gemensamt skriftspråk och en nationell 

historieskrivning. För Finland fungerade svenskan som statsspråk under 1700-talet och 

under den autonoma tiden ryskan. Det var under 1800-talet som de nationalistiska 

strömningarna nådde Finland vilket betecknas som fennomani. Den föreställda 

gemenskapen förs vidare genom främst undervisningsanstalter, men representeras även 

i museers montrar.  

Inbördeskriget 1918 har länge varit ett fenomen som inte förenat landet, utan det har 

snarare kännetecknats som ett nationellt trauma där både stridande röda och vita 

gardister som civila drabbats av oförrätter. Indelningen i segrare och besegrade har 

gjort det svårt att inkludera händelsen i ett historiebruk om den föreställda 

gemenskapen. Efter kriget följde officiella förklarande att kriget var ett så kallat 

frihetskrig från socialisterna och det ryska inflytandet i landet. Inkluderingen av de 

rödas perspektiv i den allmänna historieskrivningen har varit en långsam och svår 

process. Spåren av denna utveckling syns även idag i de källmaterial som har 

insamlats, fastän ett sekel passerat och landet firar 100 år av självständighet i år.  

 

Syfte och frågeställningar: 

Mitt syfte med denna uppsats är att analysera och jämföra finsk- och svenskspråkiga 

historieläroböcker kring ämnet inbördeskriget i Finland. Hur har inbördeskrigets olika 

skeenden framställts i läroböckerna och vilka motiv och drivkrafter fanns bakom 

händelserna enligt dessa läroböcker. 

                                                           
2 Benedict Anderson, Den föreställda gemenskapen – Reflextioner kring nationalismens ursprung och 
spridning sv. övers. Sven-Erik Torhell (Göteborg, 2005). 
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• Hur har historieskrivningen kring inbördeskriget förändrats i läroböckerna från 

1970-talet, tills de nyare? Vilka motiv och drivkrafter bakom kriget anges i 

dessa läroböcker? 

• Finns det påtagliga skillnader i hur de röda samt de vita framställs i de olika 

läroböckerna? 

• Vad inkluderas och vad utelämnas i läroböckernas redogörelser av händelser?  

 

Teori och metod: 

För att ge svar på mina frågeställningar börjar jag med att först studera professionell 

och sedan akademisk finländsk historieskrivning från 1930-talet till idag. Deras 

skildringar av inbördeskriget 1918 jämförs med hur inbördeskriget framställts i mitt 

urval av läroböcker. Genom att använda mig av Göran Boström och Kristina Boreús 

idé- och ideologianalys, kan jag analysera tendenser hos framställningarna i 

läroböckerna. Jag stöder mig på Nationalism (2006) av Sverker Sörlin och Den 

föreställda gemenskapen (1991) skriven av Benedict Anderson, för att få en 

uppfattning om den allmänna tidsandan och om nationalistisk historieskrivning. 

Historiebruk har en central funktion i historieskrivningen om inbördeskriget i 

läroböckerna. Anderson poängterar skriftspråkets betydelse för att skapa en föreställd 

gemenskap för en nation, vilket enligt Sörlin går att dateras tillbaka i Finland till den 

s.k. fennomain under 1800-talet. Dessa källor stöder jag mig på för att få en inblick i 

hur läroböckerna förhåller sig till de olika parterna och hur de framställs i 

läroböckerna.  

I läroböcker konstrueras olika föreställda gemenskaper eller nationella kollektiva 

minnen, genom att skildra ett urval av nationens olika historiska händelser. Den 

kritiska tänkaren Raymond Williams redogör i Problems in Materialism and Culture 

(1982) för innehållet i historieläroböcker vilket är resultatet av ett urval. Enligt den s.k. 

selektiva traditionen, där vissa händelser belyses som centrala för den nationella 

självförståelsen och andra händelser hamnar i skymundan, för att upprätthålla 

maktförhållandena i klassamhället3. Jag undersöker därmed hållningen och 

framställningen av röda och vita och händelseförloppen under inbördeskriget i 

                                                           
3 Raymond Williams, Problems in Materialism and Culture  (London, 1982), 39. 
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historieläroböckerna enligt dessa kriterier. Teorin om den föreställda gemenskapen 

enligt Anderson, om nationalismens grunder och dess inflytande på historiebruk är en 

analysmodell som varit en väsentlig del i min undersökning.  

Innehållslig idéanalys  

För att undersöka den finländska historieskrivningen på området, använder jag mig av 

Boström & Boréus idé- och ideologianalys4. Därpå jämför jag läroböckerna 

sinsemellan, och studerar hur de framställt olika centrala teman. Den innehållsliga 

idéanalysen tillämpar jag vid urskiljandet av idéer och föreställningar vilka kan 

återfinnas i de olika läroböckerna. Valen av begrepp och uttryck i läroböckernas texter 

påverkar framställningarna av de två stridande parterna under inbördeskriget 1918. 

Genom att applicera denna idéanalys, kan jag studera och analysera underliggande 

tendenser bakom de olika läroböckernas textuella uttryckssätt. Detta hjälper mig att 

förstå meningsskapandet i de olika framställningarna av inbördeskrigets aktörer.  

 

Källmaterial: 
Finska läroböcker:  De finska källorna består av läroböcker ägnade för finskpråkiga 

högstadieelever i ämnet historia. Harri Rinta-Aho, Marjaana Niemi, Päivi Siltala-

Keinänen, Olli Lehtonen, Historiens vindar 8 – Från Finlands självständighet till den 

Europeiska unionens grundlag5. Läroboken behandlar Finlands väg till självständighet 

och händelseförloppen med de växande kommunikationerna till andra länder, vilket 

leder fram till medlemskapet till Europeiska unionen och EU:s framtid.  

Jussi Hanska, Kimmo Jalonen, Juhapekka Rikala, Anu Waltari, Memo 8 – Historia 

(Keuru, 2015). Denna lärobok behandlar de centrala händelser, vändpunkter och 

förändringar under 1800- och 1900-talet, vilket ledde till dagens globaliserade värld. 

Sidantalet vilket behandlar inbördeskriget är av 5 sidor, ty läroboken inleds med 

vändpunkten från en autonom region till ett suveränt Finland.  

                                                           
4 Göran Boström & Kristina Boréus, Textens mening och makt – Metodbok i samhällsvetenskaplig text 

och diskursanalys 3:4 uppl. (Stockholm, 2013), 139. 

5 Harri Rinta-Aho, Marjaana Niemi, Päivi Siltala-Keinänen, Olli Lehtonen , Historian tuulet 8 – Suomen 
itsenäistymisestä Euroopan unionin perustuslakiin (Keuru, 2005), min översättning. 
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Jag använder mig även av den för jubileumsåret Finland 100 år nyutgivna, Jag var där 

– livet under kriget 1918 (2017) av Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS). Denna 

källa riktar sig åt elever vilka går på högstadiet eller gymnasiet i 

historieundervisningen. Läroboken är uppbyggd av samlade arkivmaterial, vilket 

eleven själv får träna upp sin källkritiska förmåga på. Nelly Laitinen, som är första 

arkivarie på SLS arkiv, förklarar att de bifogade källkritiska råd i läroboken är viktiga 

p.g.a. ”arkivmaterial ofta är fragmentariskt, så måste det finnas en uppsättning av 

källkritiska råd för läsningen av arkivmaterialen, för de är enskilda människors 

subjektiva sanningar”6. Materialet används för att reflektera kring personliga 

mänskliga öden i form av foton, dagböcker, ransoneringskuponger, offentliga 

dokument och handskrivna brev från 1918. Eleverna får följa med personliga 

berättelser om hur landets invånare under svåra omständigheter blivit fiender för 

varandra i vardagen. SLS har försökt att samla en mångfald av olika människor i det 

församlade materialet; röda, vita, barn, vuxna, civila, soldater, fångar, sjuksköterskor 

har inkluderats. Boken fungerar som ett komplement till modersmålsundervisning 

(finska och svenska), historia, samhällslära och som lärobok i det andra inhemska 

språket i Finland. Laitinen förklarar ”att arkivmaterialet har främst bestått av material 

från den vita sidan” som svenska litteratursällskapet i Finland kunnat inkludera i den 

nya läroboken7. Då det varit svårt att hitta bevarade material från den röda sidan. De 

vitas officiella förklarande av historieskrivningen efter kriget satte sin prägel på de 

besegrades historia, och det tog ett par decennier innan forskning på de rödas 

berättelser utfördes.  

Finlandssvenska läroböcker: Finlands historia för gymnasiet (Borgå, 1977) av 

Walter von Koskull och Folke Nyberg är den äldsta läroboken som jag använt mig av. 

Skildringarna har inga direkt uttalade ställningstaganden gentemot de stridande 

sidorna. Återgivningarna vilka stöder sig på de militärhistoriska och ekonomiska 

aspekterna utgör tidiga exempel för senare läroböckers framställningar. 

Folke Nyberg, Skeden i Finlands historia (Borgå, 2010) är en lärobok från min egen 

gymnasietid vilket behandlar Finlands historiska från 1809 till 2000-talets första år. De 

politiska, ekonomiska, sociala och kulturella utvecklingarna skildras. Det ryska och 
                                                           
6 Intervju med Nelly Laitinen på Svenska littertursällskapet om ny tvåspråkig bok för unga. 05-04-2017, 
Vega Eftermiddag https://arenan.yle.fi/1-4108436 , 05-10-2017. 
7 Intervju med Nelly Laitinen på Svenska littertursällskapet om ny tvåspråkig bok för unga. 05-04-2017, 
Vega Eftermiddag https://arenan.yle.fi/1-4108436 , 05-10-2017. 

https://arenan.yle.fi/1-4108436
https://arenan.yle.fi/1-4108436
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svenska inflytandet redogörs ingående ur de tidigare nämnda perspektiv. Nyberg 

förhåller sig till inbördeskriget mer som en följd av utvecklingen i Ryssland, vilket 

orsakade intre stridigheter bland de vita ägande klasserna och icke-ägande röda.   

Genom att stöda mig på både Nyberg och Jag var där – livet under kriget 1918, har jag 

två svenskspråkiga källor att stöda mig på. Den senare källan är en tvåspråkig sådan. 

Jag kommer därmed att använda den för att se på hur mina frågeställningar korrelerar 

med mitt urval av källor. Mitt urval av läroböcker är utkomna 1977, 2005, 2010, 2015 

och 2017, vilket utgör en klar tidslinje med ett fokus på 2000-talet. Min uppsats 

ansluter till Jörgen Mattlars studie Inbördeskriget som historiedidaktiskt dilemma – en 

analys av gestaltningar av det finska inbördeskriget i finsk- och svenskspråkiga böcker 

1960-2011, genom att studera inbördeskrigets skildringar i läroböcker. Mattlar 

fokuserar på det didaktiska i hur inbördeskriget lärs ut på skolor och i läroböcker. Det 

läroplanshistoriska perspektivet i studien är inte relevant för mig, dock har analysen av 

läroböcker med tidsspannet 1960-2011 en relevans för mitt arbete.  

 

Forskningsöversikt 

För att kunna ge en bakgrundshistoria för inbördeskriget i Finland, har jag använt mig 

av olika typer av litteratur. Det är dels historiska verk i form av historiska antologier 

och personliga berättelser. För att bredda min analys inom mitt ämne har jag använt 

mig av sekundärlitteratur vilka behandlar inbördeskriget ur olika perspektiv. Jag har 

inkluderat dessa i mitt arbete för att studera hur framställningarna blivit influerade av 

den samtid då de publicerades.  

En studie vilket varit till stor hjälp under mitt arbete har varit kapitel 8, 

”Inbördeskriget som historiedidaktiskt dilemma – en analys av gestaltningar av det 

finska inbördeskriget i finsk- och svenskspråkiga historieläroböcker 1960-2011” av 

Jörgen Mattlar, ur Utbildningens revolutioner – Till studiet av utbildningshistorisk 

förändring av Anne Berg, Esbjörn Larsson, Madeleine Michaëlsson, Johannes 

Westberg & Andreas Åkerlund (red.)8. Denna källa har givit mig insikter om olika 

                                                           
8 Anne Berg, Esbjörn Larsson, Madeleine Michaëlsson, Johannes Westberg & Andreas Åkerlund (red.), 
”Inbördeskriget som historiedidaktiskt dilemma – en analys av gestaltningar av det finska 
inbördeskriget i finsk- och svenskspråkiga historieläroböcker 1960-2011” ur Utbildningens revolutioner 
– Till studiet av utbildningshistorisk förändring (Uppsala, 2017). 
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föreställningar och gestaltningar i läroböcker på ett tidsomfång av nästan 50 år. 

Studien är didaktisk i sin analys av hur inbördeskriget lärs ut i skolan. Samt i vilken 

utsträckning som den finsk- eller svenskpråkiga undervisningen om inbördeskriget 

baseras på historieläroböcker och/eller lärarens föreläsningar. Genom artikeln har jag 

kunnat fördjupa min egna analys av läroböcker från Finland vilka behandlar 

inbördeskriget. Jag har kunnat ta del av en del läroböcker genom denna studie, vilket 

jag i mitt arbete analyserat genom undersöka framställningar i form av laddade ord och 

uttryck. Mattlar riktar sin uppmärksamhet på didaktiken om inbördeskriget genom att 

bedriva en frekvensanalys av ord och illustrationer. 

I verket I bödlarnas fotspår – Massavrättningar och terror i finska inbördeskriget 

1918 (Stockholm, 2009) av Aapo Roselius, samt Slaget om Tammerfors – Ögonvittnen 

från finska inbördeskriget, sv. övers. Peggy Enbom, (Falun, 2009) av Timo Malmi och 

Ari Järvelä, har jag använt mig av för redogörelsen av inbördeskriget. Källorna håller 

en varierande ton i historieskrivningen och är enligt mig så neutralt som möjligt är i 

ställningstagandet till de två parterna; de röda och de vita.  

Röd och vit terror, Finlands nationella tragedi av Jaakko Paavolainen gavs ut 1982, 

vilket är en reviderad historisk studie över Paavolainens tidigare verk från mitten av 

1960-talet. Den baserar sig dels på författarens tidigare verk Politiska övergrepp i 

Finland 1918: Röd terror (1966) och Politiska övergrepp i Finland 1918: Vit terror 

(1967)9.  

Thure Svedlin, Frihetskriget i översikt (Helsingfors, 1938) använder jag mig av för att 

jämföra de politiska och militära bakgrunderna till inbördeskriget skrivna av 

finländska skribenter. Jag utgår även från Svedlin för de centrala riktlinjerna för 

inbördeskriget som t.ex. slaget vid Tammerfors. 

Folke Nyberg stöder sig på flera källor i sin lärobok. Matti Klinge, som är professor i 

historia vid Helsingfors universitet, är en av dem och i hans bok Blick på Finlands 

historia (Keuru, 2001) klargörs de centrala händelseförloppen för landets politiska, 

ekonomiska och kulturella historiska utveckling. Ett särskilt uppmärksammande har 

riktats åt händelserna efter 1808-1809 års krig och nationens utveckling efter 

självständighetsförklarandet.  

                                                           
9 Jaakko Paavolainen, Poliittiset väkivaltaisuudet Suomessa 1918: Punainen terrori (1966) , Poliittiset 
väkivaltaisuudet Suomessa 1918: Valkoinen terrori (1967), min översättning. 
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Historikern Aapo Roselius lyfter fram belägg för att de vita var ansvariga för 

avrättningarna av de röda under inbördeskriget. Roselius granskar de olika sätt som de 

röda försökte anmäla de skyldiga till den vita terrorn efter kriget till myndigheterna, 

vilka avslogs av det vita styret. Problemet är dock att den vita terrorn aldrig utreddes 

officiellt, vilket enligt Roselius orsakat att källmaterialet blivit politiskt laddat10. En del 

av Roselius källor, är personliga berättelser och minnesskildringar från anhöriga eller 

vänner till offren. Berättelserna från samtliga källor inom ämnet inte går att tillförlitligt 

spåra. Den källkritiska hållningen till de källor som belagt historiska händelser under 

inbördeskriget är en avgörande diskussion inom forskningen. Förhållningen till 

bakgrunden för den vita terrorn i verket, bildar en effektiv föreställning om 

inbördeskrigets aktörer och sociala dynamik. 

Antologin The Finnish Civil War 1918 – History, Memory, Legacy  i ”History of 

Warfare” volym 101, är en av de senaste forskningar kring inbördeskriget ur olika 

infallsvinklar. Alltsedan mitten av 1990-talet har historigrafin för inbördeskriget 1918 

berikats med olika humanistiska studier.11 Under 2000-talet har även nya inriktningar 

inom forskningen tillämpats utöver militärhistoriska perspektiv. Genushistoria och 

sociokulturella perspektiv har tillämpats för att undersöka de kvinnor på den röda sidan 

som deltog i striderna under inbördeskriget. Ett annat område har varit religionens 

betydelse och den lutherska kyrkans inflytande på den vita sidans krigsinsatser och 

retorik12, vilket återfinns i bl.a.  Det bibliska kriget: Bibelns användning och påverkan 

i inbördeskriget 1918 tolkningar13 av Niko  Huttunen.  

 

 

 

 

 

                                                           
10 Aapo Roselius, I bödlarnas fotspår – Massavrättningar och terror I finska inbördeskriget 1918 
(Stockholm, 2009), 10. 
11 Tuomas Tepora, Aapo Roselius, The Finnish Civil War 1918 – History, Memory, Legacy (Brill, 
2014), 15. 
12 Ibid, 16. 
13 Niko Huttunen, Raamatullinen sota: Raamatun käyttö ja vaikutus vuoden 1918 sisällissodan 
tulkinnoissa (2010), min översättning. 
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Disposition 
Jag inleder min uppsats med att redogöra för bakgrunderna vilka ledde fram till 1918 

års inbördeskrig i Finland. På grund av krigets karaktär är en genomgång av krigets 

händelseförlopp och effekter på samhället och individen nödvändig. Jag ger därmed 

bakgrundsinformation om kriget vilket är relevant för min analys.  Kapitel tre ägnar sig 

åt en redogörelse för nationalistisk historieskrivning och dess relevans för historiebruk. 

I det fjärde kapitlet går jag vidare i min analys och undersöker den nationalistiska 

historieskrivningens effekter på läroböckernas formuleringar. De finsk- och 

svenskspråkiga läroböckernas framställningar jämförs sinsemellan och tendenserna för 

dessa skildringar undersöks. Den avslutande diskussionen problematiserar kring temat 

historieskrivning och händelserna under 1918. 

 

Bakgrund till kriget 

Finland hade som land varit ett storfurstendöme inom det ryska riket alltsedan 1809. 

Landet styrdes autonomt, med egna lagar som hämtats från 1734 års lag inrättade av 

Sverige, vilka kontrollerades av den ryske Tsaren. De ekonomiska ojämlikheterna 

mellan sociala klasserna och ståndssamhällets strukturer under 1800-talet gav prägel 

till början för arbetarrörelsens verksamhet.14 Den snabba industrialiseringen och 

moderniseringen under sekelskiftet 1900 bidrog till en förbättrad levnadsstandard i 

Finland. Dock levde en del av befolkningen med små resurser och endast en liten del 

var förmögna. Under storstrejken 1905 mönstrades grupperingarna av vita och röda 

garden, när de tillfälligt grundats för att vidmakthålla ordningen. Den växande 

arbetarrörelsen gjorde anspråk för att förbättra omständigheterna för arbetarna som 

levde i torftighet. En lösning av problematiken var lantdagsreformen 1906, vilket 

medförde en allmän rösträtt som även tog i beaktande arbetarnas, torparnas och 

kvinnornas rättigheter att rösta i statliga val.  

                                                           
14 Timo Malmi, Ari Järvelä, Slaget om Tammerfors – Ögonvittnen från finska inbördeskriget, sv. övers. 

Peggy Enbom, (Falun, 2009), 11. 
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År 1917 abdikerade Nikolaj II p.g.a. februarirevolutionen, och bolsjevikerna gjorde 

uppror och tog makten i november samma år. Detta möjliggjorde Finlands förklarande 

av sin självständighet den 6 december 1917, då det inte längre fanns någon styrande 

tsar. Därmed uppstod oenigheter om vem som skulle styra landet mellan borgerliga 

grupperingar och arbetarklassen. De bakomliggande orsakerna var dels att lantdagen 

inte erhöll den största makten p.g.a. de ryska överheternas styre kvarstod än i Finland. 

Viktiga nyordningar som allmän läroplikt, rättigheter för torpares jord och 

religionsfrihet uteblev. Motsättningarna växte i det osäkra maktläget i landet och 

stämningen blev laddad mellan befolkningen. I de borgerliga grupperingarna 

bedömdes en eventuell koppling mellan ryska revolutionärer och finska vänsterkretsar 

som en hotbild. En del av de ryska trupperna stannade kvar i landet efter 

självständigheten, för att förhindra revolutionära verksamheter, trupper som i 

Österbotten beordrades att avväpnas i ett beslut av regeringen i januari 1918.15 I 

samma veva initierade de röda sin omvälvning genom att kommendera att städer i 

södra Finland skulle tas i besittning. Inbördeskriget inleddes 28 januari 1918 då de 

röda intog bl.a. Helsingfors, Åbo och Tammerfors. I Tammerfors hade det gamla 

klassämhällets skapat åtskiljaktigheter och andelen fattig landsbygdsbefolkning var 

störst vilka fick stöd av arbetarklassen i staden.   

 

Krigets förlopp & krigets effekter 

Arbetarrörelsen hade krav på reformer före kriget, vilka förverkligades efter kriget 

genom försoningspolitiken genomförd av de vita segrarna. Till dessa reformer hörde 

rättigheter för jordbrukare enligt jordanskaffningslagen, vilket gav övriga jordlösa 

rätten att lösa in en bit jord. Torpare fick rätten att lösa in torp till självständiga 

jordbruk., kommunallagar om allmän rösträtt och allmän skolundervisning.  

I januari 1918, när inbördeskriget inletts, flydde senaten upp till Vasa i Österbotten 

efter de rödas intåg i Helsingfors. Den av senaten inkallade tyska divisionen hjälpte till 

att återinta städer såsom bl.a. Helsingfors, åt de vita, medan den röda sidan fick 

vapenleveranser från Ryssland. Detta enligt historikern Matti Klinge, tyder på att 

kriget inte endast var en intern finsk affär utan att det även påverkades av de dåtida 

                                                           
15 Malmi & Järvelä, 12. 
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stormakternas intressen.16 Ett par år tidigare vid första världskrigets utbrott hade 

Tyskland redan iordningsställt möjligheter för ett finskt uppror genom att skola unga 

finska frivilliga till lätt infanteri d.v.s. jägare. 

Under lantdagen efter inbördeskriget beslöts 9 oktober 1918 att den tyske Prins Fredrik 

Karl av Hessen skulle bli det nya landets kung. Tyskland ännu inte förlorat första 

världskriget, tankar fanns kring att Finland skulle bli ett tyskt skyddsområde 

(protektorat). Både världskrigets nederlag för Tyskland, det politiska läget och 

Finlands sökande av erkännande för sin självständighet, bidrog att prinsen av Hessen 

aldrig tillträdde tilltänkta position. Istället utsågs generallöjtnant Carl Gustaf 

Mannerheim till riksföreståndare, som den 17 juli 1919 fastställde den republikanska 

regeringsformen i landet.  

 

Historiebruk och nationalistisk historieskrivning 

Historiebruk har en central roll i formandet av meningsskapande helheter. Enligt 

historikern Peter Aronsson formar den s.k. historiekulturen (bl.a. källor och artefakter) 

vilka kommer till uttryck i historiebruket, ett historiemedvetande. Detta 

historiemedvetande inbegriper uppfattningar av kontexten mellan dåtid, nutid och 

framtid.17 Aronsson delar upp historiekulturen i två delar; människans medvetna och 

omedvetna historiebruk. Derättelser om det förflutna bildar erfarenhetsrum vilket 

innefattar presumtiva föreställningar för framtiden. Dessa förhoppningar vilka skapas i 

samtiden påverkar i sin tur organiserandet av omständigheterna mellan minne och 

glömska. Som en följd av 1950-talet och den franska Annales-skolans introducerande 

av inräknandet av människans mentala, sociala och ekononomiska mönster, blev 

studier om symboler och ritualer för gemensamma nationella minnen ett växande 

studieområde.18 Den nationella betydelsen för ett lands historieskrivning har sin grund 

i nationalismens uppkomst. Krigen har en betydande roll för skillnaderna mellan 

nationella rörelserna och därmed har uppmärksamhet riktats mot minnen av krig och 

trauman inom forskningen. Inbördeskriget i Finland år 1918 har utgjort en grund i 

nationella trauman och omdanandet till kulturella trauman inom historieforskningen 
                                                           
16 Matti Klinge, Blick på Finlands historia (Keuru, 2001), 119. 
17 Peter Aronsson, Historiebruk – att använda det förflutna (Lund, 2004), 17. 
18 Aronsson, 47. 
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under den senare delen av 1900-talet. Den uppdelning inom kulturproduktionen   i 

Finland som ägde rumm före sekelskiftet 1900, är enligt Aronsson ett exempel på hur 

komplicerat det är att konstruera kulturarv. Uppdelningen mellan de svekomanerna 

och fennomanerna skapade det komplexa inbördeskriget i.o.m. frigörelsen från 

Ryssland. Inbördeskriget och anknytningarna till både Tyskland och Ryssland, där 

alliansen med Tyskland kvarstod under andra världskriget, är enligt Aronsson orsaken 

till varför formandet av landets konstruktion av ett nationellt förflutet har varit 

problematiskt.19 Den modernistiska skolan inom nationalismforskningen, har sedan 

1980-talet en kritisk syn på tidigare nationalistiska föreställningar om nationer som 

naturenliga historiska produkter.20 Skolan kan även kallas för konstruktivistisk, 

företrädare har lagt stor vikt vid politiska och ideologiska konstruktionen av nationella 

gemenskaper.21 En av företrädarna inom denna inriktning var antropologen Benedict 

Anderson.  

Enligt Andersons konstruktivistiska nationalism, utgör samspelet mellan 

ödebestämdhet, teknologi och kapitalismen en grund. Precis som andra nationalistiska 

teoretiker, menar att språkanvändningen kopplade till olika territoriella områden, 

utgjorde en grund för det nationella medvetandet. Anderson preciserar dock att 

kapitalismens framväxt ur reformationen, frambringade bokförsäljningen och ett 

skapande av teckensystem för ljud. Det är dessa tryckspråk som enligt Anderson är 

fundamentala för det nationella medvetandet. Genom de tryckta böckerna kunde 

talande av de diverse typerna av spanska, engelska eller franska nu förstå varandra 

med skriftspråk baserade på det skrivna latinet.22 Den läsande populationen växte och 

utgjorde den osynliga grunden för den nationellt föreställda gemenskapen i.o.m. att de 

läsande blev insatta att just de läsande utgjorde en intern enhet.23 Under 1700-talet var 

statsspråket i Finland svenska och under den autonoma tiden från år 1809, var det 

officiella språket i landet ryska. Idéhistorikern Sverker Sörlin redogör i Nationalism att 

det nationella medvetandet i Finland går att spåra tillbaks till den finskpråkiga 

fennomanin under 1800-talet. Det dåtida geografiska området Finland hade inte några 

iordningsställda nationalmedvetanden än, förrän den fennomanistiska rörelsen.24 Läget 

                                                           
19 Aronsson, 192. 
20 Sverker Sörlin, Nationalism (Stockholm, 2006),  30. 
21 Sörlin, 31. 
22 Anderson, 53. 
23 Anderson, 55. 
24 Sörlin, 37. 
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i Finland representeras enligt Anderson i den s.k. modernistiska kornologin. Den 

finska historikern Aira Kemiläinen förklarar i Nationalism: Problems Concering the 

World, the Concept and Classification (1964) att ett vaknande engagemang för det 

finska språket och finskhetens historia, som till en början yttrades genom latinska och 

svenska texter i slutet av 1700-talet, och som manifesterades under 1820-talet på 

landets inhemska språk.25 De verksamma för den tidiga nationalistiska rörelsen i 

Finland var bl.a. Elias Lönnroth, Zacharias Topelius, Johan Ludvig Runeberg och Jean 

Sibelius. Dessa strömningarna sträcker sig till år 1918 och händelserna i Finland.  

Utgångsläget med två språk och ett land skapade oenigheter emellan landets 

befolkning. De olika benämningarna över kriget, vilka nämnts i tidigare avsnitt, ger en 

idé över inbördeskrigets utsträckning i det dåtida samhället. I historieböcker såsom i 

läroböcker vilka behandlar händelseförloppet för 1918, studerar jag mönstren för den 

nationellt föreställda gemenskapen. Genom att applicera Aronssons definition av 

historiebruk och Andersons modell för den föreställda gemenskapen, kan jag närma 

mig både finskspråkiga och svenskspråkiga källor i min analys.  

 

Inbördeskriget i Finland: Skildrat i läroböcker 

I urvalet av läroböcker vilka behandlar inbördeskriget i Finland har nedanstående 

källmaterial använts. Samtid spelar förvisso en roll i på vilket sätt författarna framställt 

de två parterna; röda och vita. I mitt urval av läroböcker har jag valt att fokusera på hur 

parterna framställts och ifall det finns skillnader i dessa framställningar i olika 

läroböcker. Har läroböckerna haft inflytande på senare läroböcker? Har läroböckerna 

influerats av den samtida politiska förhållningen till inbördeskriget från slutet av 1960-

talet till 2000-talet? En relevant fråga inom detta område är ifall några 

ställningstaganden till respektive sida gjorts medvetet eller inte under presentationerna 

av inbördeskriget. Hur kan man hålla en neutral ton för historieskrivning vilket 

behandlar inbördeskrig? 

 

                                                           
25 Aira Kemiläinen, Nationalism: Problems Concerning the World, the Concept and Classification, 
Kustantajat (Jyväskylä, 1964), 210. 
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Finlandssvenska böcker 

Den för jubileumsåret Finland 100 års utgivna lärobok Jag var där – livet under kriget 

1918 utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, presenterar inbördeskriget 

genom arkivmaterial insamlade från händelserna 1918. Läroboken ger en redovisning 

av händelseförloppet vilket skaparna (SLS) medvetet säger sig ha strävat för att 

förhålla sig neutralt i syfte att träna elever i källkritisk hållning. Läroboken är skriven 

på både finska såsom svenska och inleds med instruktioner för källkritiskt tänkande för 

läsaren. Sidantalet uppgår till 82 sidor, med ett stort urval av fotografin, inskannade 

dokument och handskrivna brev. Lärboken inleds med en grundlig inledning med en 

historisk överblick och en historisk tidslinje med de centralaste händelserna under 

kriget gång. En liten lista på krigets olika namn dyker upp i denna del, vilka är 

följande: Kriget 1918, Händelserna 1918, Inbördeskriget, Medborgarkriget, 

Revolutionen, Frihetskriget, Klasskriget, Upproret, Det röda upproret, Torparupproret 

och Brödrakriget.26 Några av dessa beteckningar har nämnts tidigare i uppsatsen. Dock 

är beteckningarna brödrakriget, torparupproret och det röda upproret nya varianter. 

Dessa beteckningar signalerar om de rödas sida, arbetarna och bönderna, vilket återför 

till utvecklingen inom historieskrivningen om kriget och inkluderingen av de röda. 

Berättelserna tar upp personliga historier om händelserna under 1918, vilket ger eleven 

en djupare förståelse om den dåtida vardagen. Det har funnits ett tydligt fokus på ett 

mångfaldsperspektiv i det källmaterial som inkluderats i boken. Barn, kvinnor och män 

från olika samhällsklasser har en plats i bl.a. kapitlet Krigets vardag. Varje kapitel 

inleds med en inledande historik för varje enskilt tema.  

Den 8-åriga Johan K. Harju från Helsingfors, bodde under krigstiden tillsammans med 

sin arbetarfamilj i Kristinestad och fick ta del av händelser. År 1966 skrev han ner och 

skissade om händelserna i staden ur medelsvenssons liv, vilka han donerade till SLS.27  

I läroboken beskriver Harju hur han under sin barndom uppfattade att ryssen skulle 

förvisas ur staden. Föräldrarna viskade om den förmögne Lenni Penttilä, som tillhörde 

skyddskåren, som skulle erövra Kristinestad. Johans bror var medlem i den röda 

garden i Helsingfors, och några av hans kusiner förmåddes stupa senare i Tammerfors. 

                                                           
26 Svenska litteratursällskapet, Jag var där – livet under kriget 1918 (Helsingfors, 2017), 10. 
27 Svenska litteratursällskapet, 24. 
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Historien redogör för krigets effekter på ett personligt plan och hur en av de flera 

familjer flyttade ut till landsbygden för att undgå städernas ödslighet.  

Ransoneringstiden infördes p.g.a. det aktuella världsläget, upphörandet av den ryska 

importen, samt den höjda arbetslösheten.28 Fördelningen av livsmedel fungerade 

osedligt vilket i sin tur ledde till en ökade olagliga handelsverksamheter. De större 

städerna drabbades hårdast som t.ex. Helsingfors och Tammerfors. Till skillnad från de 

andra läroböckerna i min analys, så nämns civilbefolkningens läge fler gånger i denna 

lärobok. Den civila befolkningen drabbades av de våldsdåd från motståndarens sida. 

Slumpen avgjorde vem som hade makten på hemorterna, och fastän befolkningen inte 

ville välja sida så tvingades folket anpassa sig till förhållandena. Läroboken redogör att 

de båda stridande sidorna begick våldsdåd och mord på de civila i.o.m. de 

soldatpatrullerna som beslagtog nyttosamma föremål för krigsföring av befolkningen 

på landsbygden.29  

Den för kriget utmärkande terrorn, där båda sidorna ville hämnas på motståndaren och 

sprida skräck. I läroboken förklaras hur hatretorik, lögner och rykten provocerade de 

stridande sidorna till hemska våldshandlingar. Den icke-existerande maktapparaten i 

landet kunde inte stabilisera läget och stoppa terrorn, och detta resulterade i att våld 

födde mer våld. Mellan april och maj 1918 ägde den värsta terrorn rum då de vita 

segrarna avrättade tusentals röda.30 Det största fånglägret under denna tid blev det 

tillfälliga lägret i Lahtis, där även kvinnor och barn fängslades. Enligt läroboken 

frigavs de sista röda fångarna år 1927 från Ekenäs tvångsinrättning, och de vita som 

gjort sig skyldiga för terorrbrott befriades från straff genom en speciallag.  

Lärobokens insamlade personliga berättelserna, dagböckerna, breven och intervjuerna 

utmanar det tidigare historiebruket kring inbördeskriget. Materialet, det som Aronsson 

kallar historiekultur, har omdefinierat de tidigare källornas historiemedvetande. Detta 

beror givetvis på det ökade intresset och utvecklingen inom historieforskningen 

alltsedan 1990-talet. SLS nämner att källorna dels blivit framställda efter händelserna 

1918, baserade på berättelser ur människors minnen i efterhand. I uppgiftsdelarna i 

läroboken dyker frågor upp kring samtidens innebörd på när källmaterialet 

sammanställdes. Det är svårt att ge direkta svar på huruvida sammanställda källor från 

                                                           
28 Svenska litteratursällskapet, 18. 
29 Svenska litteratursällskapet, 18. 
30 Svenska litteratursällskapet, 54. 
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1960-talet kan ge ett tillförlitligt material för historiekulturen för läroböcker. 

Lärobokens källmaterial är brett och ger uttryck för tiden kring Finland inbördeskrig 

och de samtida medborgarnas kollektiva minnen i Finland. Läroboken tar även 

ställning till den vita sidans officiellt uppmärksammade historieskrivning om 

inbördeskriget och det förklaras hur de vitas segerdag, 16 maj, firades mer än 

självständighetsdagen. Detta avtog dock efterhand under 1960-talet i.o.m. Väinö 

Linnas romanserie och uppmärsammandet av den röda sidans upplevelser.  

 

Walter von Koskull och Folke Nybergs lärobok Finlands historia för gymnasiet 

(Borgå, 1977) behandlar inbördeskriget på ett detaljerat sätt. Dock håller författaren en 

traditionell militärhistorisk hållning till texten, vilket synns i de olika redogörelser av 

olika slag, offensiver och uppräkning av soldater. Sidantalet uppgår till 9 sidor för 

inbördeskriget. Bildmaterialet är inte stort och den märkvärdigaste bilden är ett 

fotografi av ryska soldater i Helsingfors från somaren 1917. 11 sidor ägnas åt ämnet i 

läroboken, vilka 2 av dessa enbart behandlar frihetskriget-inbördeskriget. 

Förhållningen till beskrivningarna håller en någorlunda neutral ton inför de två olika 

parterna i inbördeskriget. Läroboken beskriver de röda kritiskt i bakgrunden för kriget. 

Lantdagsreformen och de vita borgerligas majoritet används som utgångspunkt, medan 

socialisterna och det ryska inflytandet utgör en del av oordningen vilket ledde fram till 

inbördeskriget.  

De händelser vilka följde på det första världskrigets händelser orsakade bl.a. 

avbrutna handelsförbindelser till väst och öst för Finland. Landets exportvaror (trä, 

papper och smör) kunde inte längre trygga ekonomin för import av produkter. Det 

finska näringslivet drabbades år 1917 och bristen på livsmedel växte, vilket resulterade 

i höjda priser och en ökad arbetslöshet. I sin tur ledde detta till strejker vilka enligt von 

Koskull & Nyberg fick en alltmer våldsammare prägel. Orsakerna till strejkerna  var 

förhållandena i Ryssland och de ryska legotrupperna (eller soldatesken, vilket står i 

läroboken) vilka slöt sig till de röda i landet.31 Oroligheterna och den samtida icke-

existerande organiserade ordningsmakten i landet ledde till att frivilliga 

ordningsstyrkor uppkom inom både borgerliga som socialistiska sidorna.  

                                                           
31 Walter von Koskull, Folke Nyberg, Finlands historia för gymnasiet (Borgå, 1977), 189. 
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Redogörelsen för bakgrunderna vilka ledde fram till inbördeskriget 1918 förhåller sig 

neutralt till både socialisterna som borgarna. Texten har en reflekterande karaktär där 

orsakssammanhang förklaras mellan de två stridande parterna. Lantdagsvalen på 

hösten 1917 och socialisternas nederlag nämns att ha en avgörande betydelse för det 

växande missnöjet. Von Koskull & Nyberg hävdar i läroboken att ifall en lantdag med 

socialistisk majoritet skulle ha iordningsställts skulle den lantdagen genomdrivit 

reformer på ett fredligt sätt. Det är inressant att scenariot för lantdagen och 

socialisterna beskrivs på detta sätt utan hänvisningar till andra källor.  Istället blev 

valnederlagets besvikelse av en mer våldsam karaktär och de ”moderatare ledarna 

förlorade greppet om massorna och inflytandet gled över till de radikala”32.  Ifall 

lantdagen skulle haft en socialistisk majoritet, kunde de hoppats på att fredligt 

genomdriva reformer. Den ryska oktoberrevolutionen verkade som en modell över det 

som inte kunde uppnås genom majoritetsbeslut kunde genomföras med våld och 

därmed blev arbetarrörelsen mer revolutionär.  

Storstrejken i November 1917, vilket tog intryck från oktoberrevolutionen och våldets 

väg istället för majoritetsbeslut, resulterade i plundringar och omkring 40 mord från de 

rödas sida. De radikala röda övertog makten vid sociademokraternas partiråd den 12 

januari 1918. En motreaktion från borgarnas sida var bildandet av militärkommitté, där 

generallöjtnant Mannerheim blev överbefälhavare den 25 januari 1918. I samband med 

Mannerheims besök till Österbotten, beskrivs de vita skyddskårerna som bäst 

beväpnade och organiserade33. Vid jämförelse med de röda gardena. 

Senatsmedlemmar förflyttade sig till Vasa p.g.a. det osäkra läget i Helsingfors. 

Socialisterna beskrivs som upprörda över detta och uppfattade händelsen som en 

krigsförklaring.34  

I läroboken inleds avsnittet om inbördeskriget med att förklara hur de ryska 

truppernas närvaro i landet utgjorde ett hot för borgarna. I läroboken beskrivs hur 

ryssarna ansågs vara oförenliga med den nyss erkända självständigheten och som en 

farlig uppmuntran för de revolutionära dragen i det samtida Finland. De ryska 

truppernas avlägsnande ur landet, vilket sågs som en förutsättning för att återställa 

ordningen i landet. Rubriken för avsnittet är ”FRIHETSKRIGET – 

                                                           
32 Von Koskull & Nyberg, 189. 
33 Von Koskull & Nyberg, 190. 
34 Von Koskull & Nyberg, 190. 
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INBÖRDESKRIGET (28 januari – 16 maj 1918)”, vilket kan visa på en outtalad 

ställning i von Koskull & Nybergs skrivande om den vita sidans kamp för att befria 

Finland från det socialistiska och ryska.    

Utbrytandet av inbördeskriget beskrivs som de vitas överrumplande av de ryska 

garnisonerna i Österbotten, samtidigt som de röda gardena tog makten i Helsingfors. 

En s.k. folkregering utropades i.o.m. den röda revolutionen där Kullervo Manner tog 

makten. I läroboken beskrivs att de första veckorna av kriget, för vardera sida, ägnades 

till att befästa sina positioner i det tudelade landet.  Von Koskull & Nyberg nämner att 

båda sidorna var till en början ungefär jämnstarka, tills efter förstärkningarna räknades 

såväl vita och röda till 100 000 man per sida. De vitas överlägsenhet förklaras utifrån 

den av Vasasenatens 1878 års värnpliktslag och andelen skolade befäl. Till dessa hörde 

officerare vilka tjänat i den tidigare inhemska armén, i de kejserliga trupperna och 

frivilliga rikssvenska befäl från Svenska brigaden.35 En betydande roll för de vitas sida 

var den jägarbataljon som kom till Vasa i februari 1918 bestående av finska soldater 

som utbildats i Tyskland. Dessa jägare fördelades som befäl och underbefäl i de  nya 

truppförbanden för den vita sidan.   

En intressant detalj i avsnittet är skildrandet av den ryska regeringens uttalade 

neutrala förhållning till kampen mellan vita och röda under början av inbördeskriget. 

Dock beskrivs det att den ryska regeringen sympatiserade med de röda och erbjöd stöd 

i form av ryska frivilliga och rådgivare.36  De ryska truppernas donationer i form av 

vapen till de röda garden möjliggjorde en tidig militärverksamhet och de röda beskrivs 

som bättre beväpnade i början, förrän Mannerheim gjort klart sina förberedelser.37  

Dock påpekar texten att de vitas läge snabbt förbättrades med de vapenköp från 

Tyskland. Inbördeskriget och den röde offensiven upptog en förändrad inriktning när 

den tyska expeditionsstyrkan Östersjö-division på 12 000 man landsattes på sydkusten 

i april 1918.38 

Motiven för denna divions inblandande var en anhållan från den finska senatens 

representant i Berlin, som skakats av de rödas välde i södra delen av Finland. En 

förklarning varför den tyska hjälpen var så villig, var att bilda en kontrast till de 

                                                           
35 Von Koskull & Nyberg, 190. 
36 Von Koskull & Nyberg, 190. 
37 Von Koskull & Nyberg, 191. 
38 Von Koskull & Nyberg, 191. 
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engelska landsatta trupperna vid Ishavet. Tyskarna krävde samtidigt politiskt och 

ekonomiskt inflytande i Finland i gengäld. Inre stridigheter inom ledningen av de vita 

följde, dock erhöll Mannerheim ledningen genom sitt villkor att kampen för befrielsen 

skulle göras med egna krafter och inte med tyska. Mannerheim såg till att de vita 

trupperna gjorde de mest avgörande framgångarna i striderna såsom Tammerfors, före 

de tyska truppernas insats. Tyskarna var i sin tur med vid intagandet av Helsingfors, 

vilket åstadkom en omringning av de röda som betvingades att kapitulera.39 Slutet för 

avsnittet förhåller sig mer till den vita sidan och Mannerheims ställningstagande till 

den tyska hjälpen som avvärjandet av de röda i landet. Slutet av kriget representeras i 

den vita arméns högtidliga intåg i Helsingfors den 16 maj 1918.  

Självständighetsprocessen för 1917-1918 summeras i avslutningen för kapitlet: 

”Finlands självständighet var sålunda förverkligad, men till ett ytterst högt pris: 

tusentals döda, stor förödelse och folket splittrat i segrare och besegrade.”40 

Splittringen av folket var ett faktum, vilket synns i de senare läroböckerna. 1977 var 

ännu en känslig tid för behandlandet av det nationella traumat under händelserna 1918. 

 

I Finlands historia – Vändpunkter, utvecklingslinjer, skriven av Folke Nyberg, 

skildras inbördeskriget ur en mer politisk historisk inriktning. I sin helhet tillägnas 15 

sidor till inbördeskriget och dess bakgrund och effekter. I denna lärobok består 

bilderna främst av röda och vita, med en majoritet av de vita skyddskårerna och 

Mannerheim på Vasa och Helsingfors torg.   Rysslands politiska stridigheter inleder 

kapitlet, vilket sedan övergår till Finland och de interna stridigheterna om vem som 

skall styra landet. Kapitlet inleds med ett fotografi från Mannerheim på Vasa torg i 

februari 1918 och ett fotografi från Tammerfors ruiner 1918. Över dessa två bilder 

finns en ruta med en märkvärdig text: ”Självständigheten vanns inte utan strid, och 

kriget 1918 skapade en nation delad i segrare och besegrade.”41 Detta tycks blicka 

tillbaka på det citat från Von Koskull & Nyberg, där självständighetsprocessen kostade 

ett djupt sår för landets befolkning. Efter ett tidslopp på cirka 40 år har beskrivningen 

av det höga priset förändrats och antalet döda och förödelsen fallit bort. Denna 

                                                           
39 Von Koskull & Nyberg, 192. 
40 Von Koskull & Nyberg, 193. 
41 Folke Nyberg, Finlands historia – Utvecklingslinjer, vändpunkter (Borgå, 2010), 81. 
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avskalade variant får läsaren (eleven) att bli intresserad av vilken typ av strid som 

bedrevs år 1918 och varför landets folk blev delat. 

Det ryska inflytandet skildras som en direkt effekt för det finska läget och 

motsättningarna mellan socialdemokraterna och de konservativa. Nyberg redogör för 

ekonomiska och politiska händelser vilket utgjorde grunden för splittrandet av folket i 

två läger. I och med oron och  laglösheten år 1917 i samband med socialdemokraternas 

valnederlag på hösten, skriver Nyberg att ”socialdemokraterna såg sina reformplaner 

uppskjutna på obestämd tid”42. Denna formulering liknar den tidigare från von Koskull 

& Nyberg (1977). Vidare beskriver Nyberg att det fanns en moderat riktning inom 

socialdemokraterna, vilka ville fortsätta inom parlamentarismen, och en radikal vilka 

förespråkade en klasskampslinje med modell från bolsjevikrevolutionen. Vid 

jämförelse med nyss nämnda källa, är Nyberg mer kritisk mot socialdemokraternas 

grupperingar under tiden före inbördeskriget år 1917. Dock beskriver Nyberg att 

borgarna reagerade på våldsdåden och laglösheten, och såg med en ovilja på 

förbrödringen mellan de röda och ryska soldaterna och ett eventuellt ryskt anfall av 

dessa trupper.  

När Mannerheims militärkommité förklarade den 25 januari 1918 att skyddskårerna 

var regeringstrupper, uppfattade socialisterna detta som en krigsförklaring. I läroboken 

beskrivs att utvecklingen av stridigheterna gått så långt vid detta läge, att det inte fanns 

några kontaker mellan de borgerliga och socialisterna.43 I von Koskull & Nyberg 

beskrivs att senatens förflyttning till Vasa uppfattades som en krigsförklaring av 

socialisterna. Denna lärobok tar mer fasta på de vita skyddskårerna vilka förklarades 

vara landets legala armé som en krigsförklaring för socialisterna. Det här är ett av de 

flera exemplen på historieskrivning och signifikansen i hur historiska händelser 

presenteras.  

Läroboken beskriver att de röda och vita var jämnstarka i början av kriget, samt att de 

vita var överlägsen i fråga om utbildat befäl. De röda var till början bättre rustade 

p.g.a. de donationer av vapen från de ryska soldaterna, precis som i von Koskull & 

Nyberg. I von Koskull & Nyberg beskrivs de vita i början av inbördeskriget som bäst 

beväpnade och organiserade. Som nyss nämnda exempel, har en utveckling skett för 

                                                           
42 Nyberg, 87. 
43 Nyberg, 88. 
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historieskrivningen och en mer utförlig beskrivning har getts för händelsen. I en 

kortfattad redogivning över faktan för inbördeskriget beskrivs att processen för 

självständigheten  tolkats på olika sätt. Nyberg förklarar att T ysklands inflytande till 

en början betonades, och att den tyska hjälpen sågs som en del av Tysklands 

välsinnade politik för att bryta gemenskapen med Ryssland.44 I avsnittet förklaras att 

senare forskning visat på att denna syn varit för ensidig, och istället betraktat skeendet 

som en följd av utvecklingen i Ryssland.  

I samband med de olika synsätten på process för självständigheten presenteras ett 

betydelsefullt citat från historikern Seppo Zetterbergs verk Finland efter 1917:  

”Varför godkände Rådryssland Finlands frigörelse?[---] Bakom den ryska regeringens 

beslut att godkänna Finlands självständighetsdeklaration låg ingalunda osjälvisk idealism 

utan det var snarare ett taktiskt beslut. Man antog att självständigheten skulle öka 

socialisternas och rådsregeringens popularitet i Finland och att en revolution på så sätt 

lättare skulle kunna genomföras även i Finland. Man antog att det socialistiska Finland 

som skulle uppstå efter en revolution skulle vara berett att återansluta sig till Sovjet-

Ryssland. Eller som rådsregeringens exper i nationalitetsfrågor J.V. Stalin sade så var det 

fråga om en skilsmässa som skulle leda till återförening.”45 

Andra synsätt på inbördeskriget vilka nämns är bl.a. benämningen frihetskriget från de 

borgerliga segrarnas sida, vilket gemenskapen med Ryssland bröts. Beteckningarna 

medborgarkrig, inbördeskrig, klasskrig och uppror nämns att ha använts inom senare 

historisk forskning, samt den neutrala benämningen som händelserna 1918. Stycket tar 

även upp de sociala faktorerna och redogör för dess forskning. De tydliga skillnaderna 

för grupptillhörigheterna mellan de röda och vita presenteras. Från den röda sidan 

fanns det människor som inte hörde till de ägande klasserna, medan den vita sidan 

bestod av människor från dessa klasser. Den geografiska indelningen i det 

industrialiserade södra Finland och det mellersta och norra delen av landet vilket 

idkade mycket jordbruk.  
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Finska böcker 

I Historiens vindar 8 – Från Finlands självständighet till den Europeiska unionens 

grundlag46 ägnas 6 sidor åt själva inbördeskriget – frihetskriget och 13 sidor redogör 

bakgrunden och inbördeskrigets effekter. Förutom redogörelserna i textformat, 

illustreras även inbördeskriget med fotografi av stridande män, Mannerheim eller 

arkebuseringar av röda. I läroboken inleds avsnittet om Finlands väg till 

självständighet med beskrivningar om det ryska styrets förfall, åren före 

självständigheten. Den främsta bakomliggande orsaken är Rysslands förluster i det 

första världskriget. På grund av nekandet av hjälp för självständigheten från den 

rikssvenska sidan, riktades uppmärksamheten till tyskarna. Tyskarna såg i samband 

med hjälpen till landets självständighet, även en erbjudan att samtidigt utöva en tysk 

offensiv mot Ryssland.  

 Undergången av tsarväldet  i Ryssland gav möjligheten för Finland att bli 

självständigt. I boken ges dock exempel på negativa konsekvenser av händelsen för 

Finland. Importen av varor från grannlandet i öster upphörde och priset på livsmedel 

ökade. Allmänheten trodde att detta berodde på bedragare som gömt undan livsmedel 

för att skapa inflation och erhålla större vinst.47 Dessa bakomliggande orsaker, 

hungersbrist, är en av orsakerna till krigets utbrott. På landsbygden växte torparnas 

missnöje om bristen på uthyran av gårdar. Rysslands minskade förtryck möjliggjorde 

en öppen intern diskussion och kritik riktades mot makthavarna. Dessa gruppmöten, 

vilka lätt kunde övergå i aggressivitet p.g.a. den knappa polisen och armén, beskrivs 

även i denna lärobok. En allmän oordning och kaos i samhället rådde under dessa tider. 

Läroboken behandlar tvisterna mellan borgarna och socialisterna i landet inför 

utnämnandet av självständigheten 1917. Lenins bolsjeviker som tagit makten i 

Ryssland skapade en rädsla hos den borgerliga riksdagen i Finland. Inflytandet från 

den socialistiska revolutionen skulle sprida sig, och styret ville säkra självständigheten. 

Socialisterna i landet ville dock ha ett närmare samarbete med de ryska 

bolsjevikerna.48 När Evind Svinhufvuds borgerliga senat fick uppgiften i november 

1917 att förbereda landets självständighet, ville socialisterna förhandla saken med 
                                                           
46 Harri Rinta-Aho, Marjaana Niemi, Päivi Siltala-Keinänen, Olli Lehtonen, Historian tuulet 8 – Suomen 
itsenäistymisestä Euroopan unionin perustuslakiin (Keuru, 2005). 
47 Ibid, 12. 
48 Ibid. 8. 
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Ryssland. Riksdagen var tvungen att rösta om självständighetens formulering, och den 

borgerliga självständighetsförklaringen erhöll vinsten med 100-88 röster 6.12.1917.  

Läroboken presenterar det finska inbördeskriget som amatörernas krig. Både de 

röda som vita blev skyldiga till grymheter och det var inte vanligt att bödlarna kände 

till offren. De flesta hade inte gått någon militärutbildning. Det enda 

igenkänningsmärket för de två parterna var armbindeln. Jägarutbildade vita hade 

inflytade på grupperingarna bestående av bönder i Vasa, och det vanliga manskapet 

betraktade medgillande deras soldatmässighet.49  

Den vita sidan beskrivs som att de var nöjda nog att avvärja de röda anfallen i början 

av inbördeskriget. Tyskland tillskrivs en viktig roll i den första tiden under 

inbördeskriget med vapenexporten till de vita. De unga finska som blivit utbildade till 

jägare i Tyskland skolade de övriga i de vita skyddskårerna. De vitas militära 

färdigheter kulminerade i slaget om Tammerfors under sommaren. Staden kapitulerade 

för de vita. 

Socialisternas etablerade de röda gardena för att skydda arbetarna från borgarnas våld, 

varpå borgarna bildade vita skyddskårer för att skydda sig själva från de röda. 

Jordbrukarna förenade sig med industriarbetarna under Storstrejken och ställde krav på 

8 timmars arbetsdagar och rösträtt i kommunalval. Under strejken mördades flera 

personer och socialisterna tog istället modell från bolsjevikerna och använde våld för 

att bringa revolution. I detta fall anges inte antalet omkomna, vilket jämförelsevis 

Koskull & Nyberg summerar till 40 mördade. 

Den vita sidan introduceras med Mannerheims ledande av den nationella armén, 

bestående av vita skyddskårer, för att befria landet från kvarvarande ryska trupper. I 

läroboken beskrivs de vitas förståelse av sitt uppdrag som att besegra de rödas riktade 

uppror mot regeringen. Socialisterna och de röda gardena ges mest utrymme i 

redogörelsen av inbördeskriget. Utvecklingen av krigets händelseförlopp förklaras 

genom de vitas manövrar och det tyska inflytandet, tills de röda grupperingarna 

kapitulerade.  

                                                           
49 Harri Rinta-Aho, Marjaana Niemi, Päivi Siltala-Keinänen, Olli Lehtonen, Historian tuulet 8 – Suomen 
itsenäistymisestä Euroopan unionin perustuslakiin (Keuru, 2005), 15. 
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Benämningen medborgarkriget för händelserna år 1918 diskuteras i boken. 

Samtidigt som det handlade om ett inbördeskrig med tyska och ryska inblandade, 

handlade det i huvudsak om finska interna uppgörelser.50 I avsnittet redogörs 

avslutningsvis att endast det spanska inbördeskriget 1936-1939 var blodigare än det 

finska inbördeskriget. Ehuru påpekar texten att den nyblivna nationen splittrades för en 

lång tid och arbetarrörelsen och dess verksamheter, tidningar och folkets hus lamslogs.  

De röda mördade sina fångar medan de drog sig undan under slutet av kriget. Den s.k. 

vita terrorn beskrivs i boken som en bister hämnd51. De vitas grymheter under och 

efter inbördeskriget lades i skymundan av de segrande, vita. Ett påtagligt exempel som 

läroboken tar upp är de kvinnor som deltog i de röda skyddskårerna vilka avrättades 

utan någon rättegång. Orsaken för dessa kvinnor kunde i stort sätt vara att de beklädde 

sig i manliga kläder.52 Detta är den enda läroboken som tar ställning till de stridande 

kvinnorna under inbördeskriget. I Jag var där – Livet under kriget 1918 återberättas 

sjuksystern Edith Sjöstens insatser vid de vita skyttelinjerna genom personliga 

berättelser. I Historiens vindar 8 får läsaren en insikt i andelen kvinnliga soldater vilka 

var verksamma för den röda sidan.  

I Memo 8 – Historia är utgångspunkten för inbördeskriget det ryska läget år 1917 

efter förlusterna från det första världskriget. Denna ställning utgjorde en väg till 

självständighet för Finland. Läroboken utgår från den politiska uppdelningen i 

vänstern och högern, vilka ersätts av röda och vita när inbördeskriget initierats. 

Sidantalet sträcker sig till 8 sidor och bildmaterialet är representerade av återskapade 

scenarion eller teman kring uppbyggnaden av landet.  

 Socialdemokraterna, vilka erhöll en majoritet i den finska lantdagen, hoppades på att 

förverkliga reformer för att förnya landet i mars 1917. Högern reagerade på detta och 

uppmanade den ryska regeringen att den tillfälliga finska lantdagen skulle ersättas med 

en ny. Begäran lyckades och ett nytt riksdagsval erhölls och högern vann. I läroboken 

förklaras att socialdemokraterna tappade hoppet för lantdagen och slöt sig till 

bolsjevikernas modell för stödjandet av en revolution.53 Å andra sidan ville högern 

                                                           
50 Harri Rinta-Aho, Marjaana Niemi, Päivi Siltala-Keinänen, Olli Lehtonen, Historian tuulet 8 – Suomen 
itsenäistymisestä Euroopan unionin perustuslakiin (Keuru, 2005), 15. 
51 Ibid, 17. 
52 Ibid, 17. 
53 Ibid, 11. 
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exkludera sig från Ryssland och lantdagen proklamerade landet självständigt 

6.12.1917. 

 Som i Nyberg (2010), redogörs den nya nationen som uppdelad i de två stridande 

lägren; höger och vänstern. Osämjan existerade redan före självständigheten och 

kapprustningen ökade på båda sidorna. I läroboken presenteras föreställningarna om 

vänsterns grupperingar (röda garden) och högerns grupperingar (skyddskårer). Enligt 

läroboken legitimerades de vita skyddskårerna av staten som verksamma för 

lantdagens styrkor (eller landets legala armé) i inbördeskriget som efter ett par 

månaders lopp resulterade i ett nederlag för den röda sidan. Tiotusentals röda fick lida 

i de dåliga förhållandena på fånglägren. De frigjorda fångarna dömdes allmängiltigt till 

förlusten av sina medborgerliga rättigheter.  Det nya Finland skulle byggas upp och det 

var inte en enkel sak p.g.a. det splittrade folket och de illasinnade och misstänksamma 

förhållningen till varandra. De ekonomiska resurserna i landet var föga p.g.a det 

avslutande världskriget och det minskade tillgången av livsmedel i hela Europa. 

Finland under den senare delen av 1918, enligt läroboken, kunde jämföras med dagens 

utvecklingsland. 
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Sammanfattning 

I mitt arbete har jag utgått ifrån både svenskpråkiga som finskspråkiga läroböcker 

vilka behandlar självständighetsprocessen och inbördeskriget åren 1917 och 1918. 

Genom att använda mig av Bergström & Boréus innehållsliga idéanalys. I dessa källor 

har jag undersökt begrepp och uttryck i hur föreställningarna av det finska 

inbördeskriget och dess aktörer framställts. 

Skildringar och föreställningar för det finska inbördeskriget 1918 har under senare tid 

blivit ett växande område inom den finländska historiska forskningen. De sätt att 

resonera kring de båda stridande sidorna som används frekvent i de olika läroböckerna 

vilka jag valt att analysera. Vid analyserandet av läroböcker dyker det upp tendenser 

vilka förhåller sig till antingen Ryssland eller Tyskland som boven bakom utbrytandet 

av kriget. De röda och Ryssland grupperas samman och de vita och Tyskland bildar en 

enhet. Neutralare uppfattningar räknar in inbördeskriget till övriga världen och första 

världskrigets slutstadium. Den finländska historiska forskningen inom området har haft 

en långsam och ensidig början. Det var inte förrän på 1960-talet som det politiska 

klimatet i landet svalnat och initiativen för undersökningar satte igång. Forskningen 

inom den nationalistiska historieskrivningen, såsom Anderson (1991) & Williams 

(1980), har möjliggjort denna utveckling för historiebruket kring inbördeskriget 1918. 

För att närma sig historieskrivningen om nationers ursprung och nationella trauman 

(inbördeskriget), har Aronsson (2004) en framträdande roll i hur historiebruket 

konstrueras. Erfarenheter och berättelser om den passerade tiden skapar 

erfarenhetsrum vilka skapar potential för vissa föreställningar om framtiden. Detta 

samband mellan erfarenhetsrummet och framtiden har en inverkan på hur människan 

bearbetar relationen mellan minne och glömska. 

Historieskrivningen för inbördeskriget har förändrats både inom den professionella 

historieskrivningen såsom i läroböckerna. Motiven och drivkrafterna bakom de 

historiska framställningarna återfinns i det källmaterial som varit åtkomligt under den 

tid då verken skrivits. Samtiden när en lärobok har blivit skriven, har en betydande roll 

för hur historieskrivningen och framställningar för röda och vita artar sig. De tidigare 

verk har en tendens att förhålla sig till den vita historieskrivningens version av 

inbördeskriget. De senare läroböckerna har kunnat ta del av ett större källmaterial och 

därmed även ett inkluderande av s.k. röd historieskrivning. Skillnader i 
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ställningstaganden synns när äldre och nyare läroböcker sätts i jämförelse med 

varandra. När de finskspråkiga läroböckerna jämförs med de svenskpråkiga, påträffas 

skiljaktigheter i vad som inkluderats i historieskrivningen om händelserna 1918. Dessa 

tendenser går att undersökas vid studiet av de olika beteckningarna som använts för att 

beteckna kriget. Frihetskriget har en tydlig koppling till den vita historieskrivningen, 

medan det röda upproret eller brödrakriget signalerar om en röd historieskrivning.   

Det finns tydliga skillnader men även likheter när von Koskull & Nygren (1977) 

jämförs med Nyberg (2010). Jag var där – livet under kriget 1918 har tillgängliggjort 

källmaterial från de nationella arkiven som elever får ta del av och studera källkritiskt i 

undervisningen. Som de tidigare moment, 1960- och 1990-talet, har Finlands 

jubileumsår 100 även gjort avtryck i det historiska dilemma i efterspelen av 

inbördeskriget 1918.   

 

 

Avslutande diskussion 

Ett oenat folk, strävan att bli ett självständigt land och det världsliga läget under 1918, 

är faktorer vilka präglade händelseförloppet för det finska inbördeskriget. Den 

nationella identiteten uttrycktes i litteratur och poesi på landets båda inhemska språk 

under 1800-talets senare del. Det ryska styret och Finlands autonoma tid satte igång de 

fennomanska nationalistiska tankarna om ett finskt land bland folket i socknarna på 

landsbygden. Krigets karaktär fick en mer politisk sådan där Tyskland och Ryssland 

fick centrala roller bakom kulisserna för det interna inbördeskriget. Det är i detta 

sammanhang som de olika benämningarna på kriget får sin relevans. Hur dessa 

benämningar används och i vilka sammanhang de träder fram inom historieskrivningen 

och läroböcker, har en avgörande roll för meningsskapandet av historia. De senare 

beteckningarna för kriget; det röda upproret, brödrakriget och torparupproret, vilka 

nämns i Jag var där – livet under kriget 1918, visar på den förändring inom 

historieskrivningen för kriget. Benämningen frihetskriget har en viss tendens att 

användas för den vita sidans avvisande av vänster och det ryska inflytandet.  

Historiebruk inbegriper de sätt som historia används i olika syften. Läroböcker inom 

ämnet historia vilka ungdomar får ta del av under sin skoltid har en viktig relevans för 
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konstruerandet av historiemedvetande. I detta fall handlar det om en komplicerad inre 

osämja i landet, där såren tagit länge att läka under en tid av tystlåtenheten. Det 

nationella traumat som följde efter självständighetsförklarandet för Finland hjälper en 

att förstå balansen i hur svårt och känsligt det är att definiera nationella kulturarv. Det 

är en stor skillnad på historiska verk från 1930-talet och från sekelskiftet 2000. De 

olika urval för vad som ansetts vara väsentligt för konstruktionen av historien 

förändras med tidens gång. Segrarna av inbördeskriget och avståndstagandet från 

terrorn under 1918 har format historieskrivningen kring inbördeskriget. Detta pågick 

tills Väinö Linnas romanserie Här under polstjärnan på 1960-talet skapade en allmän 

debatt kring det tabubelagda inbördeskriget. I läroböckerna vilka behandlar 

inbördeskriget, så finns det tendenser i de olika historiska föreställningarna. Den s.k. 

vita historieskrivningen har varit dominerande för historieskrivningen om 

inbördeskriget ända in på 1960-talet, vartefter nya berättelser och material från civila 

och röda samlats in för att bredda det historiska perspektivet.  

Landets förbindningar till Tyskland och Ryssland går inte att undgå inom 

historieskrivningen. I läroböckernas konstruktioner av 1918 finns det kvantitativa 

skillnader vilka synns när de finskspråkiga böckerna jämförs med de svenskspråkiga. 

Fastän källmaterialet för de svenska läroböckerna har ett längre tidsspann, tenderar de 

att förhålla sig till Ryssland på liknande sätt som de finska källorna. Likt historikern 

Seppo Zetterbergs citat om självständighetsprocessen som en möjlighet för att en 

socialistisk revolution skulle äga rum, förhåller sig både finsk- som svenskspråkiga 

källorna med att peka på Ryssland som orsaken till inbördeskrigets utbrott. Tiden efter 

kriget har kategoriserats som en tillgjord period där det nationella förflutna förnekats 

med den vita historieskrivningen.Vartefter den offentliga debatten möjliggjort 

diskussion om landets förflutna, vad som förenar finska medborgare och försök att 

definiera den nationella identiteten. Läroböckerna vilka är ägnade åt elever i högstadiet 

förhåller sig till hotet från öst, som en förklaringsmodell för den nationella identiteten.  

Likt övriga västerländska länder, återfinns en skeptisk förhållning till Ryssland. 

Orsakerna till denna förhållning är omöjliga att sätta svar på. Dock anser jag att 

historiemedvetandet har en relevans i hur vi människor skapar föreställningar om oss 

själva och om andra. Läroböckerna torde vara de första historiska källorna under 

uppväxttiden som formar våra föreställningar om världen och har en betydelsefull roll 

för historieskrivningen i framtiden. 
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