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Abstract

Conflict archaeology is a newly emerged field in archaeology. My purpose with this study is to

examine what kind of information it actually can provide regarding history. The main focus are on

the World War II German soldiers in Tulliniemi transition camp in Hanko. My choice of subject is

based in the fact that there are, for understandably reasons, only little knowledge of the everyday

life of German soldiers in Finland. This is done by focusing on the objects found in Tulliniemi and

the possible stories behind them. My study of different objects is done by analyzing, theorizing and

identifying them. This study shows that an object is more than just a physical form. It can tell us

about soldiers enjoyments, what they do on their free time and the traces war leaves in everyday

objects. These objects are the key to a more detailed perspective of the different aspects in war.

Nyckelord: konfliktarkeologi, andra världskriget, militärläger, Wehrmacht, Hangö

Jag vill tacka arkeolog, FM Jan Fast för att han gjorde min uppsats möjlig genom att ge mig 

tillgången till alla fynd, gav mig böcker samt möjligheten att bekanta mig med konfliktarkeologiska 

utgrävningar. Jag vill även tacka min handledare Peter Holmblad för att han alltid läste noggrant 

igenom min uppsats och kom med förbättringar.

Ett stort tack går dessutom till Aleksi Rikkinen och Hangö museum för kartorna samt Romi 

Rancken för bilderna. Jag vill dessutom tacka mina föräldrar för att de stödde mig under mina 

svåraste perioder.
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Förord

Mitt  intresse  för  konfliktarkeologi  har  inte  varit  långvarigt.  Egentligen  visste  jag  inte  att  ett

forskningsområde med namnet konfliktarkeologi existerade när jag påbörjade mina studier. Dock

har  det  finska  vinterkriget  och  fortsättningskriget  alltid  intresserat  mig.  I  skolan  lyssnade  jag

intresserat när lärarna höll lektioner om andra världskriget. Jag ansåg att det var fascinerande hur

lilla Finland kunde kriga mot en stormakt som Sovjetunionen.

Först sommaren 2018 lärde jag mig att konfliktarkeologi är ett forskningsområde och att man kan

arkeologiskt  undersöka områden som varit  viktiga under kriget.  Jag lärde mig om detta  då jag

deltog i konfliktarkeologiska utgrävningar i Tulludden i Hangö i södra Finland som en del av min

praktik. 

Den första veckan av min praktik i Tulludden var jag osäker om vad arkeologin egentligen kunde

bidra med när  man undersöker  närhistoriska händelser.  Det  fanns redan mycket  fakta  om både

vinterkriget och fortsättningskriget från krigshistorisk forskning. 

Fyndmängden  bestod  av  allt  från  konservburkar  till  flaskor,  men  även  porslinsmuggar,

porslinstallrikar samt objekt som kunde relateras till hygien. De välbevarade fynden talade själv om

sin  användning  samt  kunde  innehålla  intressanta  berättelser  om  soldaternas  liv  på  lägret.  Jag

bestämde mig för att fördjupa mig mer på vad konfliktarkeologi kan ge oss och vad är dess uppgift. 

Jag började fundera ifall det är möjligt att konfliktarkeologi kan lära oss hur soldaternas liv såg ut,

inte bara på fronten utan även deras vardagliga liv i soldatläger. Därför bestämde jag mig för att

göra  min  uppsats  om  konfliktarkeologi.  Min  praktik,  tillgången  till  Tulluddens  fynd  samt

möjligheten att delta i repatrieringen av en stupad sovjetisk soldat i Tvärminne i Hangö, hade även

en stor roll i mitt val av uppsatsämne.
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1. Inledning

Karta 1. Hangös placering (karta: Google Maps)

1.1. Bakgrund

Denna uppsats fokuserar på en arkeologisk förgrening som kallas för konfliktarkeologi. Detta är ett

forskningsområde  som  fick  sin  början  i  mitten  av  1980-talet  då  man  gjorde  en  arkeologisk

dokumentation av ett slagfält i USA.1

Inom konfliktarkeologi undersöker man konkreta material som använts för militära ändamål. Till

detta material hör stora lämningar, såsom olika typer av byggnader och militära maskiner. Dock

tillhör även små objekt, såsom kammar, medicinska utrustningar eller flaskor till den arkeologiska

fyndkontexten. Det är oftast dessa små objekt som kan ge insyn på individuella soldaters hygien,

föda, bekvämligheter samt levnadssätt. I detta fall finns det likheter med traditionell arkeologi, då

de små fynden på boplatser från stenåldern ger insyn på stenåldersmänniskans levnadssätt  samt

föda.  Liknande  information  ger  även  fynd  från  bronsåldern,  järnåldern,  vikingatiden  och

medeltiden.

Trots likheter med traditionella arkeologin finns det också skillnader i konfliktarkeologin. I denna

forskningsgren fokuserar man på närhistorien, både på de negativa och positiva händelserna. Detta

1 Wijnen et al. 2016. Conflict Archaeology in the Netherlands: The Role of Communities in an Emerging 
Archaeological Discipline, s. 23
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orsakar stora avvikelser i allmänhetens förhållningssätt till konfliktarkeologiska undersökningar i

jämförelse med studier av det förflutna. Dessa avvikelser i förhållningssätt betonas tydligt i studier

av Nazityskland. Det finns människor som vill att dessa smärtsamma och otrevliga ämnen hellre

skulle gå i glömska.

Området jag valt ut till min forskning är Tulludden i Hangö. Hangö är Finlands sydligaste spets

(karta 1) och spelat en viktig samt komplex roll i Finlands krigshistoria. Staden var bland annat

mellan åren 1939 till 1941 arrenderat till Sovjetunionen och under åren 1942 till 1944 fanns det ett

tyskt soldatläger i Tulludden. Det tyska soldatlägret var ett transitläger varifrån man transporterade

tyska soldater till fronten i finska Lappland, men den användes även som ett permissionsläger för de

tyska soldater som av olika anledningar inte kunde återvända till sitt hemland. 

Denna arkeologiska forskning fokuserar på händelserna i Hangö under åren 1942 till  1944 med

fokus  på  Tulludden.  Området  uthyrdes  till  tyskarna  för  att  få  deras  stöd  i  Finlands  krig  mot

Sovjetunionen. Nazityskland byggde ett stort tyskt soldat- och transitläger i området som sträckte

sig ända till Tulludden sydligaste spets. När det gäller tidigare forskning har undersökningar om

tyska fångläger i finska Lappland bearbetats i uppsatsen, men dessa begränsas till perioden 1942-

1944 samt till Finland.

1.2. Syfte och problemformulering

Arkeologisk forskning om samtiden har nyligen etablerats internationellt som en förgrening av den

mer traditionella arkeologin. Studieområdet kan spåras tillbaka till USA i mitten av 1980-talet, där

bland annat arkeologen Douglas D. Scott har undersökt slagfältet Little Bighorn. En stor del av de

forskare  som fokuserar  på konfliktarkeologi  samtycker  att  det  är  här  som denna förgrening av

arkeologi  fick  sin  början.  De  nya  framstegen  inom  tekniken  hade  också  en  roll,  exempelvis

utvecklingen av metalldetektorer samt GPS.2

Konfliktarkeologin är ett underämne av den så kallade ”samtida arkeologin”3 och har blivit allt

populärare  bland  forskare.  Intresset  beror  på  att  det  existerar  gott  om  historiska  referat  och

recensioner,  historisk  geografi,  politik,  politisk  geografi  samt  socialhistorisk  forskning  från

krigstiden.4

2 Wijnen et al. 2016. Conflict Archaeology in the Netherlands: The Role of Communities in an Emerging 
Archaeological Discipline, s. 23

3 Seitsonen. 2018. Archaeologies and Heritage of the Second World War German Military Presence in Finnish 
Lapland, s. 20

4 Schofield. 2005. Combat Archaeology: Material culture and modern conflict, s. 13
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Syftet med min uppsats är att undersöka om man genom arkeologiska metoder kan besvara frågor

om tyska soldaternas vardagsliv. Vad gjorde de på Tulluddens soldatläger, som kunde inkvartera

3000 soldater?

Undersökningen av soldatlägret gjordes genom fyndanalyser. Liksom i traditionella arkeologin är

materialiteten  det  huvudsakliga  intresset  även  i  konfliktarkeologisk  forskning  på  grund av  den

suggestiva samt känslomässiga kraften i autentiska materiella lämningar.5 Man känner vördnad för

artefakterna som varit direkt kopplade till den tragiska och smärtsamma historien känd som krig. 

Enligt  min  åsikt  finns  det  förvånansvärt  lite  undersökningar  om soldaternas  vardagliga  liv  på

soldatläger. Åtminstone i Finland har intresset fokuserat mer på tyskarnas krigsfångar och deras

levnadsförhållanden istället för tyskarna själva. 

Intresset för de tyska soldaterna har dock börjat dra åt sig intresse. Den finska arkeologen, fil.dr

Oula Seitsonen har bland annat undersökt relationen mellan tyskarna och den civila befolkningen i

norr. Han har även skrivit om Finlands tyska fångläger, som han begränsat till finska Lappland.

Förutom  Seitsonens  studier  har  man  gjort  väldigt  lite  undersökningar  om tyskarnas  närvaro  i

Finland trots att dokumentationer av krigsområden har gjorts. Detta kan bero på att till skillnad från

de kända krigshistoriska områden, såsom exempelvis Salpalinjen samt slaget om ”Raatteen tie” i

Suomussalmi i nordöstra Finland förknippade med hjältedåd, är de tyska soldatlägren i både Hangö

och Lappland bevis på Finlands samarbete med Nazityskland, något Finland inte var stolt över.

Därför kallas undersökningar av sådana områden ”Dark Heritage”.6

Jag noterade att fast Seitsonen gjort mycket undersökningar i fånglägren i finska Lappland kunde

man fokusera mer på själva tyskarna. Jag tror att man genom fokus på de materiella lämningarna

kan lära sig mer om hur soldaterna levde sitt vardagliga liv och vad de gjorde under sin fritid.

Genom att undersöka detta hoppas jag att utveckla nya perspektiv på de olika aspekterna i kriget.

Konflikterna dominerar kriget, men bland vardagliga fynd kan man hitta svar på hur man bibehöll

andan samt tog hand om soldaterna.

5 Jasinski. 2018. Predicting the Past – Materiality of Nazi and Post-Nazi Camps: A Norwegian Perspective, s. 2
6 Seitsonen. 2011. Forgotten in the Wilderness: WWII German PoW camps in Finnish Lapland, s. 23
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1.3. Frågeställningarna

I Finland har andra världskriget spelat en stor roll. Som finländare har det naturligtvis inverkat på

mig indirekt, då jag lik flera andra haft släktingar som varit med i kriget. Dessutom har jag alltid

förundrat mig över hur vi lyckades strida mot en stormakt som Sovjetunionen i så många år.

En av de orsakerna till varför vi lyckades hålla stånd mot Sovjetunionen var på grund av att vi fick

vapen och annan stöd av Tyskland, samt allierades när fortsättningskriget bröt ut. Dock verkar det

faktum  att  finländarna  varit  vapenbröder  med  Nazityskland  vara  något  man  är  motvillig  att

diskutera. Detta är också en orsak varför jag behandlar tyskarnas soldatläger i Tulludden i Hangö i

mitt arbete.

Det finns färsk forskning om tyska  fångläger i  finska Lappland (ex. Seitsonen & Herva. 2011.,

Seitsonen & Koskinen-Koivisto. 2018), men förutom undersökningarna i Tulludden i Hangö har de

tyska soldatlägren i Finland marginaliserats.

Tulluddens  huvudsakliga  användning  under  åren  1942  till  1944  kändes  till  redan  före  de

arkeologiska undersökningarna av området  ägde rum tack vare existerande historiska dokument

samt kartor.  Trots förekomst av bilder och först  år  2019 upphittade dokument,  om bland annat

utdelningen av matransoner samt annan utrustning, finns det ändå kunskapsluckor i hur de tyska

soldaterna levde på sitt läger. Med mina resultat vill jag, på basen av arkeologiska fynd, försöka

dokumentera de tyska soldaternas levnadssätt i Hangö.

Utifrån  min  vilja  att  med denna undersökning humanisera  enstaka  soldater  samt  att  lyfta  fram

konfliktarkeologins förmåga att hjälpa till i detta, har jag några frågeställningar att utgå från. Dessa

frågeställningar är:

Fråga 1. Vad kan klassificeringen av fynd från arkeologiskt dokumenterade områden bidra med till

kunskapen om soldaternas vardagliga liv och levnadssätt?

Fråga  2.  Vad  kan  fyndkontexten  lära  oss  om  krigsföringens  olika  aspekter,  såsom varifrån

Tulluddens soldatläger fick allt väsentligt material exempelvis matransoner samt utrustning?

1.4. Källkritik

Det är bra att minnas att skriftliga källor från krigstiden är ett känsligt ämne och kan därför vara

svårtillgängliga. Tack vare att flera länder har informationsfrihet, är det möjligt att få tillgång till ett
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antal  källor,  men  detta  är  inte  möjligt  i  alla  länder.7 Gällande  berättelser  om närhistorien  kan

människornas olika attityder samt politiska åsikter orsaka avvikelser i perspektiv. I Finland har man

fokuserat på områden med mycket hjältedåd medan områden förknippade med Nazityskland har

marginaliserats. År 2019 gjorde Finlands Nationalarkiv, på statens initiativ, en undersökning om den

frvilliga finska SS-bataljonen Wiking. Studiens uppgift var att besvara frågan ifall soldaterna hade

gjort  sig  skyldiga  till  krigsbrott  i  Tyskland  under  andra  världskriget.  Detta  bekräftades  av

undersökningen, men har orsakat protester bland de medborgare som haft  nära släktingar i  SS-

trupperna.

De viktigaste källorna jag utgått från har varit Antero Uittos och Carl-Fredrik Geusts bok Hangö i

andra världskriget, Jim Pools och Thomas Bocks bok Rations of the German Wehrmacht in World

War II, John Schofields bok Combat Archaeology: Material culture and modern conflict samt Oula

Seitsonens artiklar och avhandling Archaeologies and Heritage of the Second World War German

Military Presence in Finnish Lapland.

Hangö  i  andra  världskriget har  sammanställts  av  tolv  meriterade  krigshistoriska  forskare  från

Finland, Sverige och Ryssland. Boken är publicerad av Finlands Försvarshögskolan och Svenskt

Militärhistoriskt  Bibliotek.  Eftersom  boken  har  skrivits  både  av  militärer  och  forskare  av  de

ovannämnda länderna har olika aspekter behandlats och perspektiven har varit bred. På basen av

detta anser jag att historiebeskrivningarna är pålitliga.

Schofield är professor i York University där han är direktör över MA programmet om hantering av

kulturarv. Boken är skriven för att lyfta fram lämningarnas värde i den sociala kontexten. Detta gör

boken till en utmärkt källa i min uppsats om soldaternas vardagliga liv. Boken är dessutom väldigt

koncis då man lyfter fram de viktigaste aspekterna i arkeologin av konflikt och strider, men på

grund av detta har mer ingående detaljer om olika föremål lämnats bort.

Seitsonen igen har gått mer ingående in på konfliktarkeologi i sina artiklar samt avhandling. Genom

rumsliga analyser och arkeologiska dokumentationsmetoder från den traditionella arkeologin har

han samlat in fakta om livet på fångläger i finska Lappland. Detta har han gjort genom intervjuer,

studier  av  fyndföremål  samt  genomläsning  av  olika  historiska  dokument.  Han  är  dessutom

pionjären till konfliktarkeologi i Finland genom sina undersökningarna av de tyska fånglägren. I

sina artiklar försöker han lyfta fram dessa områdens historia och deras värde för bevarande. Han

funderar dessutom vad arkeologin bidrar med till forskningen. I sin avhandling Archaeologies and

7 Schofield. 2005. Combat Archaeology: Material culture and modern conflict, s. 35
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Heritage of the Second World War German Military Presence in Finnish Lapland dokumenterar han

bland annat olika metoder. Problemet är att han fokuserar på krigsfångarna medan jag undersöker

de  tyska  soldaternas  vardagliga  liv.  Dock  har  han  även  studerat  relationerna  mellan  de  tyska

soldaterna och de civila samt soldaterna och deras fångar.

Boken  Rations of the German Wehrmacht in World War II är  egentligen menad för samlare av

krigstida föremål. Boken påminner om ett uppslagsverk av olika krigstida föremål, men den har inte

gått  in  på  detaljer  om exempelvis  objektens  ursprung.  Den tar  inte  heller  upp  möjligheten  att

objekten  kunde  ha  haft  flera  olika  användningsändamål.  Trots  detta  är  den  till  stor  hjälp  i

identifieringen av fynd. Gällande närmare detaljer om föremålen har jag diskuterat med FM Jan

Fast och med Jose Botello som har båda gott om praktisk erfarenhet om krigstida objekt.

Klassificeringsmetoden som användes  i  denna uppsats  kommer  från  boken  A Shadow of  War:

Archaeological approaches to uncovering the darker sides of conflict from the 20th century skriven

av Claudia Theune. Metoden valdes ut, då den fungerar bäst i att prova min hypotes om att den

undersökta avfallsgropen är kopplad till soldathemmet belägen cirka 65 meter österut (se karta 2).

Det är dock värt nämna att klassificeringarna nämnda i boken är rätt stora. Kopplingarna mellan de

olika objekten i samma kategori kan i viss mån ifrågasättas, då man exempelvis klassificerat tobak i

kategorin hygien.

Jag har också läst dagböcker av finska soldater för att se krigslivet ur deras synvinkel. Utöver detta

har jag även läst Guido Knopps bok Wehrmacht för att se hur Nazitysklands perspektiv skiljde sig

från den finländska krigsföringen.

Seitsonen anser att mängden tillgängliga dokument gör tolkningen av fyndmaterial mer komplex.

Bilder,  kartor  och dokument gör  identifieringen och tolkningen av fynd enklare,  men mängden

material kan enligt honom producera besynnerliga problem och paradoxar. Ibland krävs en helt ny

genomläsning av dokumenten samt en ny tolkning av det utgrävda materialet. Seitsonen betonar att

det är  viktigt att  vara medveten om både fördelar och fallgropar i källorna.  Fyndmaterialet  kan

belysa diverse aspekter av soldaternas liv för att utmana de perspektiv människor har av soldater.

Genom arkeologi  kan man enligt  Seitsonen hitta  nya närmande till  gamla fördomar  samt  testa

antaganden om världen vi lever i.8

Det ursprungliga målet till arkeologiska undersökningar av området denna uppsats behandlar var att

hitta spår efter kvinnorna som arbetat i det tyska Röda Korset. Detta mål måste ändå överges då

8 Robertshaw & Kenyon. 2008. Digging the Trenches: The Archaeology of the Western Front, s. 59, 60
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inga spår som kunde kopplas till kvinnor kom fram. Schaktet som öppnades var relativt liten på

grund  av  begränsningar  av  platsens  status  som  ett  naturskyddsområde.  När  det  kommer  till

dokumentationen samt utgrävningsmetoden bestämdes de av Jan Fast och författaren kunde inte

inverka på detta. Dokumentationen av området gjordes huvudsakligen genom fotografering, men

även genom ritning. Utgrävningen skedde i lager samt i 1x1 meters kvadrater. Varje lager grävdes

till cirka 10 centimeters djup, även om avvikelser fanns ifall ett fynd låg på två skilda lager. Genom

att gräva i lager kan man möjligen se åldersskillnader i deponeringen om man utgår från faktumet

att fynd som ligger djupare är äldre. I detta fall började dock fyndkontexten komma fram först då

djupet närmade sig en halvmeter.

Området som undersöktes är relativt liten och är därför kanske inte lämpligast när det gäller att

besvara forskningsfrågan om fyndens ursprung. Området ligger cirka 300 meter nordväst respektive

cirka  en  kilometer  västerut  från  de  tre  järnvägarnas  ändhållplatserna.  På  grund  av  detta  är

sortimentet  av  olika  produkter  förmodligen  begränsad.  Dock  ligger  den  ungefär  65  meter  från

soldathemmet, vilket gör området till en bra källa när det gäller soldaternas vardagliga liv på lägret.

Placeringen nära soldathemmet gör avfallsgropen även användbar gällande informationen om vad

soldaten ätit samt hans dagliga underhållning.

Det är värt att nämna att trots att en stor mängd av fynden var välbevarade fanns det även små

fragment  av  pappersbitar  med  text,  förmodligen  från  tidningar  eller  böcker.  De  fanns  relativt

välbehållna cigarettaskar av specifika märken, men det fanns även små spår av askar som avviker

från dessa. I detta fall kan det ha funnits flera olika cigarettmärken som soldaterna använt, men

dessa har förstörts i marken. Skärvor från konservburkar fanns även i stora mängder, vilket betyder

att de hela konservburkarna som hittades bara är en del av det totala antalet.  Detta gäller även

flaskor, då det fanns gott om glasskärvor i marken.

Analysen av  vissa  fynd visade  också  på  att  avfallsgropen  lämnats  öppen då  tyskarna  lämnade

Hangö år 1944. Denna vetskap kom från ett fynd som började tillverkas efter år 1945. Dessa var

bara ett fåtal och visar på att avfallsgropen inte varit i aktiv användning efter att tyskarna lämnat

Tulludden.
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Karta 2. Tyskarnas karta över Tulluddens soldatläger. Min uppsats fokuserar på område V. (karta: Hangö museum)
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2. Bakgrund till undersökta lokaler

2.1. Hangö i tid och rum

Vetskapen  om  Hangös  betydelse  som  en  viktig  strategisk  plats  för  militären  har  existerat  i

hundratals  år.  Hangös historia  som ett  militärt  intresseområde började redan under det Svenska

väldet. Under Finska kriget upphörde det svenska försvaret i Hangö och år 1808 erövrades området

av ryssarna.9

Under  det  finska  inbördeskriget  år  1918 ingick  fredsavtalet  mellan  Tyskland och Ryssland,  då

Ryssland i enlighet med det så kallade Hangöavtalet måste dra bort sina trupper från Finland.10

Det land som kontrollerar Hangö kan stänga hela Finska viken endast med kustartilleri. Detta var

bland annat orsaken bakom Sovjetunionens stora intresse för Hangö, eftersom Finska viken utgör en

viktig farled från S:t Petersburg (tidigare Leningrad) till världshaven. Finlands vägran att överlåta

Hangö till Sovjetunionen var en av centralpunkterna till att vinterkriget började den 30. november

1939 då den Röda armén anföll Finland.11

Figur 1. Fästningsruiner i Hangö från Svenska väldets tid. (SA-bild)

9 Uitto & Geust. 2013. Hangö i andra världskriget, s. 14
10 Ibid, s. 17
11 Ibid, s. 25, 26
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2.2. Hangö under åren 1940-1945

Karta 3. Luftbild av Tulludden från år 1941 

(karta: Aleksi Rikkinen)

När vinterkriget slutade den 13 mars 1940 tvingades Finland att utarrendera ett område på ungefär

115 km² till Sovjetunionen. Hit hörde förutom Hangö stad även cirka 400 öar samt Lappvik hamn. 12

Finland beslöt då att de nya gränserna skulle befästas. Den så kallade Hangölinjen byggdes.13 

Redan  före  december  1940  hade  ryssarna  transporterat  artillerister  och  infanteribrigaden  samt

byggnads- och ingenjörsbataljonen till Hangö. Sammanlagt hade 22 690 soldater samt officerare

flyttat till Hangö udd.14 Ryssland hade inte heller endast befäst Hangö udd, utan även de omgivande

öarna. Finlands försvarsledning hade tagit det allvarliga hotet som Hangö uppgjorde till tals våren

1941 vid  förhandlingarna  med tyskarna.  De hade  önskat  att  Hangö kunde erövras  av  de  tyska

trupperna, men tyskarna gick inte med på detta.15

12 Uitto & Geust. 2013. Hangö i andra världskriget, s. 39
13 Ibid, s. 63
14 Ibid, s. 60
15 Ibid, s. 64
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Figur 2. Ryska ”korsun” vid Hangö kust. (SA-bild)

 

 Figur 3. Spanare i Hangöfronten 20 juni 1941. (SA-bild)

Juli-augusti 1941 utförde Sovjetunionen landstigningsoperationer där de erövrade ett antal mindre

öar  i  skärgården  omkring  Hangö  udd.  När  fortsättningskriget  började  avfyrade  ryssarna  en
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artilleriattack från Hangö mot finska ön Morgonlandet. Den 16 juli 1941 erövrades ön av ryssarna,

men finländska försvaret lyckades slå ryssarna tillbaka.16

Hangöbasen var av strategisk vikt åt Sovjetunionen så länge de hade kontroll över de estniska öarna

på södra sidan av Finska viken. De tyska trupperna erövrade Tallinn den 28 augusti 194117 samt

senare den estniska ön Dagö. Den 22 oktober 1941 beslöt ledningen i Sovjetunionen att evakuera

Hangöbasen. Reträtten tog cirka två månader från 19 oktober till 2 december 1941.18

Den 6 december 1941, på Finlands självständighetsdag, hissades den blåvita flaggan upp i Hangö

och finska  Hangögruppens bemanning minskades.  Vetskapen om att  fienden lämnat  minor  och

försåt  försvårade  återerövringen  av  Hangö.19 Civilbefolkningen  beviljades  återflyttningstillstånd

från och med mars 1942 då området hade undersökt, röjts och städats samt staden reparerats till stor

del. Efter detta, våren 1942 uthyrdes Tulluddens frihamnsområde på Hangö udd till tyskarna som

transport- och etappcentral  20 (se karta 3, Tulludden innan tyskarnas ankomst). I slutet av år 1943

var befolkningsantalet  i Hangö upp i 4 000 personer,  vilket var ungefär hälften av den tidigare

befolkningen.21

Figur 4. Röjning pågår vid stadshuset ruiner i Hangö 18 augusti 1942. (SA-bild) Figur 5. Hangö simstrand 18 augusti 1942. (SA-bild)

16 Uitto & Geust. 2013. Hangö i andra världskriget, s. 113
17 Ibid, s. 97
18 Ibid, s. 209
19 Ibid, s. 233
20 Ibid, s. 238
21 Ibid, s. 233
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Figur 6. Röjning av mina utanför Hangö udd 2 augusti 1942. (SA-bild)

Efter det att Hangö tjänstgjorde som Sovjetunionens marinbas har där förutom tyskarnas transitläger

också funnits ett fångläger för sovjetiska krigsfångar samt ett mottagningsläger för ingermanländare

som flydde från Sovjetunionen. Härifrån transporterades också de estniska frivilliga tillbaka till

Estland. De i utlandet internerade finska medborgarna passerade Hangö udd innan de åkte vidare till

sina hemkommuner.  Hit  återvände SS-divisionen Wikings finländska frivilliga då deras tvååriga

avtal i Tyskland löpt ut. Hangö var dessutom ett transitläger för krigsfångar som var på väg till

Tyskland.22

Figur 7. Krigsfångar sorterar kläder i Hangö (SA-

bild)

22 Uitto & Geust. 2013. Hangö i andra världskriget, s. 236, 237
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Tyskarna hade ett läger där ända fram till 1944 då Finland och Tyskland vände sig mot varandra. I

oktober 1944 retirerade tyskarna från Hangö och Tulludden stod tom. Ett organ där man undersökte

de återvändande finländarnas hälsotillstånd inrättades. Inrikesministeriet bestämde i maj 1945 att

Tulludden  skulle  fungera  som  karantän  för  personer  som  återvänt  från  Norge,  Danmark  och

Tyskland. Slutligen tog statspolisen över ansvaret av lägret i maj 1945.23

Figur 8. General Steiner, befälhavare över SS-divisionen Wiking. (SA-bild)     Figur 9. Finländska SS-frivilliga återvänder till hemlandet 1 juni 

    1943. (SA-bild)

2.3. Spår efter kriget

Det finns fortfarande spår  i  Hangös natur  efter  vinter-  och fortsättningskriget.  Hit  hör allt  från

stridsbaser till bunkrar samt barrikad både för krigsvagnar och soldater. I landskapet finns dessutom

skytteställningar, löpgravar samt banvallar både från den sovjetiska arrendetiden 1940-1941, men

även från fortsättningskriget. I Tulludden finns fortfarande tågskenor efter tåget som förde tyskar

från och till fronten liksom baracker, som kan ha använts som sovplats för officerare samt soldater.

Där finns också kantin och byggnader där alla från fronten återvändande soldater måste gå igenom

en lusbehandling samt byte av kläder.

23 Uitto & Geust. 2013. Hangö i andra världskriget , s. 241
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Figur 10. En av de kvarstående barackerna i Tulludden. (bild: Fanny Fagerholm)

Idag används Tulludden som en frihamn för bilimport. I Tulluddens andra ända, bredvid staketet

som skiljer naturleden från bilimporthamnen, kan man idag se åtminstone fyra gropar. Dessa är

förmodligen spår efter tält, möjligen krigsfångarnas inkvarteringsområde. I marken kan man hitta

skräp från tiden då tyskarna hade sitt transitläger i Tulludden, men även spår från den tiden då

Hangö arrenderats åt Sovjetunionen. Sommaren år 2018 hittades bland annat en burk med enbart

rysk text.

När man går i skogarna i Hangö kan man ofta se gropar och diken av olika slag. Största delen av

dessa har koppling till striderna om Hangöudden 1941, men de kan också vara nyare. Redan när

man kör huvudvägen till  Hangö ser man minnesmärken, men även områden där man rest stora

stenblock.  Dessa  stenblock  tillhör  Harparskoglinjen,  alltså  Hangölinjen,  som  byggdes  efter

vinterkriget och fungerade som barrikad mot sovjetiska stridsvagnar. Denna fyra kilometer långa

barrikad, som slingrade sig tvärs igenom halvön, hör till stambefästningen tillsammans med betong-

och bergsbunkrar.24

Harparskoglinjen var Hangö udds huvudförsvarslinje, som byggdes tvärs över halvön och var en del

av  den  stora  Salpalinjen.25 Flera  bunkrar  som tillhörde  Harparskoglinjen  kan  fortfarande  ses  i

skogslandskapet. Man kan se både bunkrar av betong, men även sådana som är insprängda i berg

och som fungerade som förläggning, men användes även i strid genom att man försåg dem med

24 Uitto & Geust. 2013. Hangö i andra världskriget, s. 80, 88
25 Ibid, s. 80
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eldställningar och eldledningsplatser.26 I Hangö finns det även ryska bunkrar från arrendetiden och

bland  annat  sydöst  om  Hangö  Casino  finns  en  välbevarad  maskingevärsbunker.  Ryssarnas

fältbefästningar var bastanta jord- samt träkorsun, alltså bivack för långtidsbruk, och endast ett fåtal

av deras stambefästningar var betongbunkrar. Istället använde de sig av sparbetong, som bestod av

sten och sand man samlat från omgivningen.27 Dessa ”korsun” har en diameter på sju meter samt ett

djup på två meter,  men det finns även de med en storlek på 2 x 3 meter.28 Byggnadssättet  kan

förmodligen förklara varför det inte finns lika mycket ryska bunkrar som finska, eftersom de inte är

lika hållbara som bunkrar av betong. Naturligtvis är det även möjligt att finländarna förstörde dem

helt och hållet  när ryssarna retirerade från Hangö. Gällande olika skyttevärn kan man idag se i

landskapet gropar med en storlek på 5 x 7 meter. I botten hittar man sten samt jord. Diametern på

dessa gropar är 10-15 meter.29

I  naturen kan man ännu idag stöta på gamla hål i  berget eller  betongkonstruktioner som under

fortsättningskriget tjänstgjort som kanonställningar.30

Figur 10. En kanonställning (bild: Fanny Fagerholm) Figur 11. En rysk maskingevärsbunker (bild: Fanny 

Fagerholm)

26 Uitto & Geust. 2013. Hangö i andra världskriget, s. 85
27 Ibid, s. 196, 198
28 Lagerstedt & Laulumaa. 2016. Hanko Koverharin asemakaava-alueen arkeologinen inventointi, s. 14
29 Ibid, s. 12
30 Uitto & Geust. 2013. Hangö i andra världskriget, s. 92
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3. Material och metod

3.1. Den viktigaste konfliktarkeologiska empirin

Enligt Schofield tillhör byggnader till det konkreta källmaterialet om militär aktivitet som antingen

används fortfarande eller har använts för militära ändamål. Hit ingår baracker, lager, kontrolltorn

eller  -hallar,  verkstäder  och  fabriker.  De  berättar  åt  forskaren  under  hurdana  förhållanden

människorna levde och manövrerade. Tillika förser de oss med en tolkningsram för de aktiviteter

man  genomfört  i  byggnaden  och  även  assisterar  i  tolkningen  av  användningsmönster.31 Andra

användbara källmaterial är krigsmonument och begravningsplatser. Båda två har både signifikanta

kulturella samt sociala värden, exempelvis kan de visa hur minnesstilarna ändrats med åren, men de

kan också berätta om attityden allmänheten hade mot soldaterna.32

Militära fordon, fartyg och flygplan som hittas ger en typ av autenticitet till tidigare konflikter. De

inspirerar intresse och främjar engagemang hos besökare. Dock har de också ett akademiskt värde

som  primär  information  om  hur  de  monterats  och  utrustats,  liksom  om  deras  färgscheman,

behandlingstekniker,  fältändringar,  reparationer samt anpassningar.  All  information talar om den

operationella  användningen  hos  militära  flygplan,  fordon  och  fartyg.33 Artefakterna  man  hittar

spelar istället sin mest signifikanta roll i museum. De bidrar till generaliserat krigsmaterial, framför

specifika och politiska berättelser eller väcker stolthet, äganderätt samt arv i regimental museum.34

De kan också tjänstgöra som ett  viktigt  memento i släkten och koppla familjen med soldaten i

kriget.  Sammanfattat  har  artefakter  olika  personliga  värden,  men  även  kommersiella  och

pedagogiska betydelser.

Under utgrävningarna i Tulludden hittades främst små militärföremål. Dessa föremål var kopplade

till soldaternas vardagliga behov istället för arméns viktigaste utrustningar. Dock, liksom jag nämt

tidigare,  finns det spår i  lägret efter  baracker samt fördjupningar i marken orsakade av möjliga

tältplaceringar. Mängden signaler från metalldetektorerna samt den stora mängden utgrävda fynd

tyder också på ett stort militärläger.

31 Schofield. 2005. Combat Archaeology: Material culture and modern conflict, s. 51
32 Ibid, s. 61, 62
33 Ibid, s. 65
34 Ibid, s. 66
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3.2. Konfliktarkeologisk synvinkel

Området i Tulludden kände man till från olika historiska dokument samt kartor. Detta skiljer sig

från exempelvis stenåldersboplatser där man utifrån landskapshöjning och studier av omgivningen

kan peka ut var boplatsen möjligen är belägen. Detta görs genom att lära sig ifall området varit för

4500 år sedan varit nära vattendrag eller på platser beskyddade från direkt solljus samt hårda vindar.

Samtida arkeologiska undersökningsområden för sin del, bland annat i Tulludden, bygger på antalet

signaler man fått genom metalldetektorer samt existerande kartor, dokument och genom studierna

av kvarstående byggnader.

Enligt  Schofield  kan  konfliktarkeologins  materiella  kultur  samt  arkeologiska  och  rumsliga

undersökningsmetoderna  öppna  dörren  till  icke-undersökta  och  potentiellt  oväntade  perspektiv.

Detta beror på att fyndmaterialet kan skilja sig betydligt från de perspektiv som är tillgängliga i

skriftliga dokument samt muntliga vittnesmål. Fynden kan ge en glimt av både soldaternas och

krigsfångarnas materialitet samt mentalitet,  liksom relationen mellan människan och miljön som

reflekteras i anläggningarna samt omgivningen.35

Seitsonen har noterat att genom att se och röra fynd från krigstiden kommer människan öga mot öga

med krigshistorien, något som inte är möjligt enbart genom skriftliga dokument. Enligt Seitsonen är

det också viktigt att komma ihåg hur studier av komplexa, politiskt laddade och smärtsamma ämnen

oftast  går  hand  i  hand  med  negativa  och  otrevliga  upplevelser.  Då  är  det  bra  att  göra

konfliktarkeologiska utgrävningar,  eftersom dessa otrevliga händelser  kan ha gått  igenom ett  så

kallat selektivt bortglömmande i ett försök att göra historien mer estetisk. Därför har den samtida

arkeologin en omfattande potential  att  förse forskare med färsk insyn om lite  diskuterade eller

ignorerade  berättelser.  Fyndmaterialet  kan  lyfta  fram  försummade,  osagda  och  nedtystade

perspektiv frånvarande i skriftliga och muntliga källor. Den kan exempelvis lyfta fram syner och

erfarenheter hos vanliga soldater, krigsfångar, slavar samt civilfolk.36

Enligt  Seitsonen  gör  forskningen  samt  undersökningen  av  den  materiella  kulturen,  genom

arkeologisk  metodologi  och  tänkesätt,  möjligt  att  utmana  ofta  etablerade  samt  accepterade

samhällssyner. Han anser att människor ibland är lite väl villiga att motta visdom från officiella

historier eller auktoriteter av olika typer.37 Enligt honom borde fokus sättas på människornas, den

materiella kulturens och de rådande omständigheternas relationer med varandra. Dessa relationer

35 Seitsonen. 2018. Archaeologies and Heritage of the Second World War German Military Presence in Finnish 
Lapland, s. 18

36 Ibid, s. 22
37 Schofield. 2005. Combat Archaeology: Material culture and modern conflict, s. 29
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kan sedan sättas in i den särskilda historiska kontexten och miljön38 för senare jämförelser med

exempelvis soldatläger eller fångläger i andra delar av landet. Detta närmande kan öppna vägar till

nya perspektiv av en bekant historia och berätta hur människornas unika rådande omständigheter

påverkar  deras  levnadssätt.  På  så  sätt  blir  det  bekanta  obekant,  men  samtidigt  kan  den  förse

forskarna med möjligheten att ge en röst åt de som samhället nedtystat.

Soldatlägret i Tulludden är ett exempel på en smärtsam och politiskt laddad historisk period. I dessa

arkeologiska undersökningar  är  målet  att  ge en röst  åt  enskilda  soldater  som blivit  nedtystade.

Genom objekten kan man lära sig hur de levde på soldatlägret, vad de gjorde och vad de gillade.

3.3. Vad kan konfliktarkeologin svara på?

Historiska  och andra  skriftliga  dokument  är  en omfattande källa  som kan förse  forskarna  med

nationella  och  strategiska  kontexter  av  ett  område,  detaljerade  redovisningar  om  olika

konstruktioner  i  området  samt  information  om  tillförsel  av  både  soldater  och  militära

förnödenheter.39

Genom konfliktarkeologiska utgrävningar kan man lära sig om vad soldater äter, deras hygien samt

deras bekvämligheter. Soldaternas personliga ägodelar kan ge arkeologen en berättelse om ägaren

eller trupper.40 Fyndkontexten är oftast numerär och bland annat i Tulludden hittades både soldaters

personliga ägodelar samt utrustning väsentliga för överlevnad.

Konfliktarkeologins utgrävningsprocess och metoderna inom fyndklassificering avviker inte från

studier av det förflutna. Man skapar också ett register, tolkar det och ifrågasätter resultaten. När det

gäller  samtiden, förser skriftliga källor forskaren med mycket information gällande den sociala,

politiska och ekonomiska kontexten, men ju mer dokument man har desto mer frågor kan uppstå.

Schofield (2005, s. 34) anser att detaljerade frågor är vad arkeologin besvarar bäst. Trots att området

man gräver inte handlar om forntiden är tekniken samt kompetensen liknande i konfliktarkeologin

som i  den traditionella  arkeologin.  Detta  betyder  ändå inte  att  undersökningen av forntida och

samtida  perioder  är  identiska.  Till  skillnad  från  exempelvis  stenåldern  kan  man  inom

konfliktarkeologin  ha  tillgång  till  muntliga  vittnesmål.  Vissa  utgrävningar  genomförs  dessutom

specifikt för att re-etablera minnet av en händelse eller människa genom materiella fynd.41

38 Seitsonen. 2011. Forgotten in the Wilderness: WWII German PoW camps in Finnish Lapland, s. 9
39 Schofield. 2005. Combat Archaeology: Material culture and modern conflict, s. 38
40 Ibid, s. 111
41 Ibid, s. 34
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4. Konfliktarkeologisk forskning i Lappland, Finland

4.1. Inledning

Intresset för studier av krig och konflikter har ökat under 2000-talet. Fil.dr Oula Seitsonen har gjort

arkeologiska undersökningar av tyska fångläger i finska Lappland innan sin doktorsavhandling år

2018. Dessa är bland annat lägret vid Peltojoki, som även är den första arkeologiskt dokumenterade

samlingen av fynd från andra världskriget i Finland.42 Det andra arkeologiskt dokumenterade tyska

fånglägret  är  i  Vuotso.  Studien i  Vuotso valde jag eftersom Seitsonens och Koskinen-Koivistos

undersökning om närmare relationer mellan den finska civila befolkningen i Lappland och de tyska

soldaterna har en koppling med mitt ämne. Soldaterna avbildas inte enbart som antagonister, utan

även som människor, eftersom samerna kunde berätta om deras vänskapliga relationer med de tyska

soldaterna. Det var även tack vare Seitsonens artiklar som jag började ana att det kunde ha varit ett

soldathem på området som undersöktes i Tulludden.

Befolkningen i Lappland har enligt Seitsonen haft komplexa relationer med tyskarna. Sedan kriget

slutade  har  befolkningen  påträffat  lämningar  samt  engagerat  sig  med  artefakter  från  andra

världskriget. Inget större intresse utvecklades dock hos resten av finska samhället för områden med

kopplingar till  tyskarna.  Istället  ignorerades områdena och enligt  Thomas, Seitsonen och Herva

glömdes  området  bort  avsiktligt  ända  till  2000-talet.  Intresset  för  områden  väcktes  först  då  en

miljöorganisation år 2005 påbörjade ett projekt att rengöra vildmarken från allt krigsskräp.43

Följande år 2006 initierade Seitsonen konfliktarkeologiska undersökningar av ett flertal områden i

Lappland kopplade till tyskarnas närvaro i Finland under andra världskriget. Sammanlagt adderas

dessa områden upp till 100 fångläger och arbetsläger i Lappland, där cirka 30 000 ryska soldater

hölls i fångenskap. Deras uppgift var att bygga och förbättra den svaga infrastrukturen i Lappland,

såsom vägar och broar.44

42 Seitsonen & Herva. 2011. Forgotten in the Wilderness: WWII German PoW camps in Finnish Lapland, s. 15
43 Thomas et al. 2016. Nazi memorabilia, dark heritage and treasure hunting as “alternative” tourism: 

Understanding the fascination with the material remains of World War II I Northern Finland, s. 5
44 Seitsonen & Herva. 2011. Forgotten in the Wilderness: WWII German PoW camps in Finnish Lapland, s. 1
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Figur 12. Brobygge vid Petsamovägen, Lappland. (SA-bild)

4.2. Peltojoki, Muotkan Ruoktu, Enare

Uppgiften med denna utgrävning var att få en större förståelse om vad arkeologin kan bidra med till

studier och läran om militärområden från den samtida historien.  Speciellt  intresse sattes på den

materiella kulturen och vad den kan berätta om dynamiken samt växelverkan mellan människa och

objekt i Lapplands vildmark. Undersökningarna visade att lägret var oorganiserat i jämförelse med

andra  tyska  läger.  Oftast  var  tyska  läger  byggda  i  en  rätlinjig  struktur,  men  i  detta  läger  var

byggnaderna skingrade och mer anpassade till den rådande topografin i området.45 Dock var lägret

ett temporärt fångläger, vilket kunde förklara dess oorganiserade uppbyggnad. Trots sin ställning

som ett temporärt fångläger hade de en särskild ordning på de avfallsgropar där soldater och fångar

skulle deponera sitt skräp.46 Detta stärker synen på att lägret hade fler byggnader, men de kan inte

längre  identifieras  på  marken.  Trots  detta  har  man  identifierat  44  strukturer  i  området,  såsom

jordkällare,  utedass,  avfallsgropar,  skyttevärn,  lämningar  efter  köket,  möjliga  baracker  och

tältplaceringar  samt  djurhus.  Det  finns  även  en  byggnad  som  möjligen  tjänstgjort  som

avlusningsplats.47

45 Seitsonen & Herva. 2011. Forgotten in the Wilderness: WWII German PoW camps in Finnish Lapland, s. 13
46 Ibid, s. 14
47 Ibid, s. 10
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Förutom byggnader hittades även bränt material. De hittade artefakterna var allt från gasmaskar,

delar  av  kablar  till  skidor.  Där  hittades  även  hushållsmaterial,  såsom konservburkar,  glas  och

alkoholflaskor.  På  marken  hittades  en  liten  mängd  porslin.  Undersökningen  av  dem visade  att

största delen var tillverkade av den finska fabriken Arabia, med endast ett fåtal kärl tillverkade i

tyska fabriker.48 Seitsonen och Herva (2011, s. 15) förvånades av detta resultat då man i Kaamanen,

som inte är långt från fånglägret, hittat ett lager fyllt av tyskt porslin.

I undersökningen visades det att största delen av porslinet kastats i ån som rann nära köksstrukturen,

medan  vanligare  husgeråd,  såsom  konservburkar,  kastats  i  en  liten  avfallsgrop  bredvid  köket.

Kökets  placering  kändes  till  från  kvarstående  lämningar  samt  utifrån  berättelser  av  en  lokal

informatör.49

Karta 4. Röda cirkeln visar var 

Muotkan Ruoktu är belägen (karta: 

Google Maps)

4.3. Vuotso, Sodankylä

Seitsonen samt Erika Koskinen-Koivisto har även undersökt ett tyskt fångläger i Vuotso. Det finns

en rik historia från andra världskriget i  Vuotso och ett  rikt  materiellt  arv kopplat till  den tyska

militärens närvaro i Lappland. Orsaken till denna rika historia och materiella kultur kommer från

det att tyskarna etablerade ett stort militärt komplex i området år 1941.50 

48 Seitsonen. 2011. Forgotten in the Wilderness: WWII German PoW camps in Finnish Lapland, s. 14
49 Ibid, s. 14
50 Ibid, s. 2
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Studien gjordes genom intervjuer av den äldre generationen i trakten för att illustrera lokala och

distinktiva perspektiv på andra världskriget. Tanken var att perspektiven besvarar hur de påverkat

tolkningen av tyska materiella lämningar. Intervjuer med lokalbefolkningen berättar om komplexa

men vänskapliga grannskapsrelationer som samerna hade med de tyska soldaterna. Då daglig rädsla

för ryska partisaner existerade i den samiska lokalbefolkningen sågs både tyska och finska soldater

som beskyddare som räddade lokalbefolkningen från de katastrofala sovjetiska attackerna.51 

Enligt undersökningen hade lokalbefolkningen även efter kriget personliga och familjära band med

de  tyska  militärruinerna.  Det  höga  värdet  som befolkningen  sätter  på  dessa  ruiner  kan  enligt

Seitsonen vara kopplad till nostalgi.52 Ovannämnda ruinerna tjänstgör som ett minne från den tiden

då samerna var självständiga och hade sin traditionella samiska livsstil, innan staten integrerade

dem kraftigt in i det finska samhället.53

Relationen  som  existerade  mellan  tyskarna  och  lokalbefolkningen  i  Vuotso  är  Seitsonens  och

Koskinen-Koivistos  fokus  i  undersökningen  av  fånglägret.  De  forskar  om hur  Lapplandskriget

formade  och  formar  sättet  som  människorna  kommer  ihåg  och  engagerar  sig  med  andra

världskrigets materiella kultur. Forskarna ville även jämföra den lokala befolkningens upplevelser

med finska nationella berättelser där lapplandsbefolkningens syn på händelser marginaliserats.54

I Finland har man starkt bedömt tyskarna, eftersom de brände ner Lappland och denna förstörelse

erinrades som andra världskrigets tydligaste närvaro i norra Finland. Denna fördömelse hittas dock

inte hos Vuotsos äldre generation som hellre ihågkommer tyskarna som behagliga grannar som

skyddade  dem från  ryska  partisaner.  Enligt  Seitsonen  beror  dessa  fördomar  i  stort  sätt  på  att

majoriteten av den finska befolkningen har en kontroversiell syn på tyskarnas närvaro i landet. Den

beror inte bara på revan som uppstod mellan tyskarna och finländarna, utan även skammen över att

ha allierat sig med Nazityskland.55

Fast  den  äldre  generationen  inte  bedömde  tyskarna  betonades  ändå  det  omänskliga  sättet  som

tyskarna  behandlade  sina  krigsfångar  i  den  äldre  befolkningens  narrativ.56 Den  abrupta  och

våldsamma evakueringen av samerna från sina hemtrakter gjordes på grund av den överhängande

faran av ett nytt krig (Lapplandskriget), orsakad av spänningen mellan tyskarna och finländarna,

51 Seitsonen. 2011. Forgotten in the Wilderness: WWII German PoW camps in Finnish Lapland, s. 7
52 Seitsonen & Koskinen-Koivisto. 2017. “Where the F… is Vuotso?”: heritage of Second World War forced 

movement and destruction in a Sámi reindeer herding community in Finnish Lapland, s. 18
53 Ibid, s. 4
54 Ibid, s. 4
55 Ibid, s. 12
56 Ibid, s. 18

29



kan   ha  inverkat  på  skillnaderna  i  perspektiv.  Denna  evakuering  kan  ha  orsakat  trauman,

minnesförlust och psykisk skada hos de drabbade människorna.57

I detta fall bevisade intervjuerna värdet i att höra lokalbefolkningens röster i läran om hur konflikter

påverkat dem, som är viktigt i konfliktarkeologisk forskning. Deras perspektiv på händelser visar att

de nationella berättelserna om Lapplandskriget kan dölja subtila och mer lokalt viktiga teman.58

Figur 13. Samer och finska soldater i Vuotso. (SA-bild)

57 Seitsonen & Koskinen-Koivisto. 2017. “Where the F… is Vuotso?”: heritage of Second World War forced 
movement and destruction in a Sámi reindeer herding community in Finnish Lapland, s. 12

58 Ibid, s. 17
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5. Konfliktarkeologisk forskning i Hangö, S. Finland

5.1. Inledning

Utgrävningarna i Tulludden påbörjades redan år 2014 och slutade år 2019. Avfallsgropen denna

forskning fokuserar på undersöktes i hopp om spår efter kvinnorna i tyska Röda Korset. Området

valdes  ut  då  de  närmaste  byggnaderna  tjänstgjort  som inkvartering  för  kvinnor  och  benämnts

”Schwesternunterkunfte” (sv. ”Systerboende”). Trots detta hittades inga objekt som kunde kopplas

till  kvinnor,  utan  majoriteten  av  objekten  tillhörde  hushåll  samt  underhållning,  såsom  flaskor,

korkar och smältostpaket. Detta tyder på att avfallsgropen var kopplad till ett närliggande kök som

inte märkts ut på kartan (se karta 2) eller så var det hit avfallet från det närliggande soldathemmets

kök deponerades. Denna möjlighet började ge upphov till en hypotes om att avfallsgropen tillhört

soldathemmet 65 meter österut. I detta fall hjälpte även Oula Seitsonens undersökning av det tyska

fånglägret  vid  Peltojoki  i  Muotkan  Ruoktu.  Han  noterade  bland  annat  att  en  stor  del  av

porslinskärlen tillhörande köket vid åkanten hade kastats i ån. Det fanns rätt mycket porslinskärl i

avfallsgropen, dessutom var den placerad nära havskanten, vilket kunde tyda på att det varit ett kök

där. Ifall det funnits ett kök, betyder det även att soldathemmet är i närheten.

Avfallsgropens koppling till soldathemmet gjorde den ideal i studien av soldaternas vardagliga liv

på  lägret.  Soldathemmet  är  en  plats  för  soldaterna  att  umgås,  fika,  spela  spel  och  slappna av.

Området borde i så fall innehålla mycket information om vad soldaterna hållit på med när de inte

var ute på fronten.

Utgrävningsområdet  låg precis intill  Tulluddens naturstig omringad av naturskyddsområden och

gamla  krokiga  tallar  (bilaga  2  och  3).  Naturskyddsområdet  begränsade  storleken  på  gropen,

eftersom den inte fick sträcka sig alltför långt.  Havsstranden som vette till  det öppna havet låg

dessutom endast några meter från avfallsgropen. Då gropen låg så nära havet var sanden väldigt

grov,  vilket  försvårade  bland  annat  sållningen  av  sanden  i  hinkarna.  Dock  var

utgrävningsförhållandena goda då den friska havsvinden höll både hettan, insekterna och dammen

borta.

Positionen nära saltvatten gjorde att förvaringen av konservburkarna var dålig, då järnet rostade

svårt  och  snabbt.  Dock  var  den  fuktiga  marken  utmärkt  för  förvaring  av  papper.  Från

cigarettpaketen samt fragment från böcker eller tidningar kunde man fortfarande se relativt tydligt

texten.  Själva  undersökningen  gjordes  i  lager.  Varje  lager  var  runt  10  centimeter  djup,  men
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avvikelser fanns. Ibland låg större objekt mellan två olika lager. I dessa fall kunde ett lager bli

djupare än de andra, eftersom objektet grävdes fram. Över hälften av objektet måste ändå tillhöra

det utgrävda lagret.  Ifall  så inte var fallet  lämnades objektet  till  nästa lager.  Schaktet indelades

dessutom i 1x1 meters kvadrater. Varje kvadrat utdelades åt en hobbyarkeolog för undersökning,

under övervakningen av arkeologer eller arkeologistuderande. Dokumentation skedde till största del

med bilder,  men avritning av schaktet  gjordes  också.  All  sand samlades in  i  ämbar som sedan

sållades vid sidan om utgrävningsområdet för att inte missa de minsta fynden. Ifall fyndkontexten

fortsatte in i en profil utvidgades schaktet, så att även dessa kunde undersökas. De minsta fynden

samlades  in i  påsar  per  lager,  medan hela  flaskor  samt konservburkar  samlades  i  skilda högar.

Oidentifierbara järnfragment, oftast skärvor från söndriga konservburkar, samlades in i ämbar och

kastades. Väldigt små glasskärvor kastades också.

5.2. Analys av fyndkontexten i Tulludden

Karta 6. Röda pricken visar avfallsgropen (karta: Hangö

museum)
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Figur 19. Avfallsgropen uppifrån. (bild: Romi Rancken)

Figur 20. Omgivningen runt avfallsgropen. (bild: Romi Rancken)

I  min fyndkontext  har  jag analyserat  838 stycken fynd av olika typer.  Majoriteten  av dessa är

kapsyler och smältostpaket, men ett flertal kammar samt knappar hittades också. Det som hittades

minst var ammunition, pipskaft, skokräm och bestick. Till uppsatsen valde jag sedan ut de fynd som

var mest relevanta med min uppsats. Identifieringen av fynden gick ut på det att jag hade både
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förkunskap och en tanke om vad de olika objekten var. Sedan skrev jag in nyckelorden för att hitta

webbsidor som antingen berättar om det specifika fyndet eller har bilder som jag kunde jämföra den

med.  Bilder  hittades  oftast  på webbsidor  som säljer  krigstida föremål.  Information av specifika

detaljer fick jag av arkeolog, FM Jan Fast och av Jose Botello, som båda har studerat krigsföremål

och kan därför hjälpa till i identifieringen. Dessutom läste jag igenom artiklar, undersökte fynden i

boken Rations of the German Wehrmacht in World War II (Pool & Bock) samt läste böcker där man

beskrivit tidigare fyndkontexter i liknande områden.

I den kommande analysen är majoriteten hushållsföremål från andra världskriget,  men det finns

även föremål som tillkommit efter att tyskarna lämnat Tulludden. Detta skulle betyda att de inte

täckt över avfallsgropen när de lämnade Hangö och att området använts som en avfallsplats även då

finländarna tog över Tulludden. Detta vore dock väldigt olikt tyskarna att lämna lägret utan att täcka

över sina avfallsgropar.59

59 Muntlig uppgift av Jan Fast
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6. Ett försök till klassificering av fynd

6.1. Om klassificeringsmetoden

Klassificeringsmetoden  baseras  på  boken  A  Shadow  of  War:  Archaeological  approaches  to

uncovering the darker sides of conflict from the 20th century (s. 126) skriven av Claudia Theune.

Enligt klassificeringsmetoden finns det nio skilda grupper.  Dessa är infrastruktur och faciliteter,

medicin,  hygien  och  beroendeframkallande  medel,  hushåll,  underhållning,  accessoarer,

kontormaterial, kläder och militära föremål. Mer specifikt kan jag säga att till infrastrukturer och

faciliteter tillhör bland annat taggtråd, lås, ficklampor och elektricitet. Till medicin ingår exempelvis

ampuller  och  små  flaskor.  Till  hygien  och  beroendeframkallande  medel  medräknas  inte  bara

kammar och rakhyvlar eller rakknivar, utan även cigaretter, glasögon och pipor. Den största gruppen

är  hushåll  dit  alla  köksredskap och förvaringsbehållare  tillhör,  men även olika  inredningar.  De

mindre grupperna är underhållning, accessoarer, kontormaterial, kläder och militära objekt, vilka

jag anser talar tämligen tydligt om vad de inkluderar. Dock kan jag klargöra att militära föremål inte

bara innehåller ammunition och vapen, utan även specifika kokkärl, alltså sådana som soldaten får

med  sig  till  fält.  I  accessoarer  medräknar  man  förutom  hårdekorationer  och  smycken  även

fickknivar.

I  området  jag  undersökte  inkluderar  kategorin  hushåll  mest  objekt.  Därför  är  denna

klassificeringsmetod mest användbar då jag testar min hypotes om att avfallsgropen varit kopplad

till  soldathemmet,  som  enligt  kartan  (Karta  2)  är  belägen  cirka  65  meter  öster  om

utgrävningsområdet. Med soldathem syftar man på en fritidslokal för soldater. De kunde gå hit för

att umgås, spela spel, fika, lyssna på musik och helt enkelt få en andningspaus från allt kaos.

 Hypotesen om att avfallsgropen var kopplad till soldathemmet fick sin början då jag diskuterade

om området med Jan Fast, men slog rot då jag läste Seitsonens artikel om fånglägret vid Peltojoki i

Muotkan  Ruoktu  i  Enare  samt  fick  tillgång  till  den  tyska  kartan  över  genomgångslägret.  I

Seitsonens artikel nämndes bland annat att köket var belägen bredvid åkanten där mycket porslin

från Arabia hittades. Det ät ändå värt att notera att i Peltojokis å rinner sötvatten, medan det möjliga

soldathemmet  i  Tulludden  är  belägen  bredvid  havsstranden  med  saltvatten.  I  detta  fall  har

människorna exempelvis inte kunnat ta vatten från havet. Dock anser jag att kartan fungerar bra

som bevis att avfallsgropen tillhört soldathemmet, då de ligger runt 65 meter från varandra.
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Den  stora  mängden  flaskor  identifierar  jag  utifrån  vad  man  beskrivit  tidigare.  I  boken  Ruin

Memories:  Materialities,  Aesthetics  and  the  Archaeology  of  the  Recent  Past (s.  182-186)  har

Bjørnar Olsen beskrivit  fynden hittade i  ett  fångläger i Sværholt.  Han har även beskrivit  flertal

flaskor som hittades i lägret med mått samt skillnader i färger. Olika alkoholflaskor kan även skiljas

åt  med form samt närvarandet  eller  saknaden av  punt  i  botten.  Vinflaskor  finns  exempel  i  två

former, de med smäckra flaskskuldror samt de med en mer definierade flaskskuldra. Den tidigare

saknar punt till skillnad från den senare. De är dessutom 33 centimeter respektive 29 centimeter i

höjd. Flaskmynningen i båda är cirka 1,8 centimeter i diameter, vilket gör dem perfekta för korkar.

Ölflaskorna igen är runt 23,5 centimeter höga med långa flaskhalsar. De saknar dessutom punt. Det

är från dessa mått jag utgår från i min identifiering av flaskor. I vissa flaskor kan man dessutom

hitta texter som kan ge en mer detaljerad berättelse bakom flaskan.

I fyndkontexten fanns det också tjocka flaskhalsar. Dessa är utifrån boken Archaeology in Practice:

A Student Guide to Archaeological Analyses (Balme & Paterson) identifierade som flaskor som

innehöll  olika kökskryddor. Möjligen kunde de ha innehållit  exempelvis tomatsås.  Enligt  boken

Rations of the German Wehrmacht in World War II (Pool & Bock) kan tjocka flaskhalsar också

vara mjölkflaskor. Dock ansåg jag att deras exempel på en mjölkflaska var annorlunda än de som

jag hittat i min fyndkontext.

Figur 21. Hushållsföremålen dominerar tydligt 

fyndkontexten

6.2. Objekt kopplade till hygien samt fragment av beroendeframkallande medel

6.2.1. Kammar

En av de vanligaste fynden i konfliktarkeologiska grävningar på soldatläger är kammar. Detta beror

i  stor grad på det  att  stor fokus sattes  på den tyska soldatens  utseende samt allmänhygien.  Ett
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prydligt  utseende kopplades  till  en bra allmänhygien.60 I  min fyndkontext  fanns det 51 stycken

kammar.

Kammarna fanns i flera olika former och färger. Det finns svarta, vita, bruna, beige, en blå samt en

kamouflage-färgad i den fyndkontexten jag undersökt. De flesta var enkla och raka, men några hade

en vågformad undre kamrand där tänderna var fästa. Kammarna var dessutom indelade i två delar:

tänder med väldigt smala mellanrum samt tänder med normala mellanrum.

Figur 22 & 23. Olika typer av kammar (bilder: Fanny Fagerholm)

På bilderna ovanför kan man se hur kammarna oftast såg ut då de hittades. De var oftast av eller

saknande antingen de smala eller breda tänderna. På kamranden kunde man dessutom se svaga spår

av repor.  Jag tyckte de såg tämligen onaturliga  ut,  som om soldaterna  avsiktligt  skrapat  dem i

kammen. De hela kammarna var oftast runt 15 centimeter långa och tillverkade av bakelit, alltså

plast.

Majoriteten av kammarna var svarta med relativt korta tänder. De hade dessutom enkla designer,

utan särskilda karaktärer.  Dock finns det de kammar som sticker fram från kontexten med sina

unika karaktärer. Jag hittade bland annat en kam man kunde kalla för elfenbensvit, en ljusblå samt

en kamouflage-färgad. Möjligen hade soldaterna köpt dem från en affär utanför lägret eller tagit

dem med sig hemifrån. Intressantaste var kanske en svart kam med vågformad kamrand med texten

Garantie REX Gummi ingraverad på randen.

60 Weindling. 1997. Purity and Epidemic Danger in German Occupied Poland during the First World War, s. 3
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Figur 24. Garantie REX Gummi (bild: Fanny Fagerholm)

Jag spårade upp fabriken som ingraverats på kammens rand. Fabriken heter Rex Gummitechniken

GmbH & Co KG och är en kemisk anläggning i Pfungstadt i Hesse i sydvästra Tyskland. Fabriken

säljer kemiska skyddsutrustningar, bland annat gummihandskar. Fabriken har existerat länge, så det

är  möjligt  att  Rex  Gummitechnik  är  en  av  fabrikerna  därifrån  den  tyska  armén  köpte  sina

skyddsutrustningar.

6.2.2. Rakhyvlar

Vi vet att tyska soldater rakade sig i armén, eftersom det inte finns bilder på tyska soldater med

helskägg. Därför är rakhyvlar eller rakknivar ett självklart fynd. Bland mina fynd hittade jag inte

hela  rakhyvlar,  men  jag  hittade  ett  skaft  som  jag  identifierade  till  en  rakhyvel.  Den  är  lite

annorlunda än rakhyvlarna brukar vara,  då den inte är lika kompakt,  men den är uppbyggd på

samma sätt som ett skaft till en rakhyvel. Materialet är någon typ av metall och längden är som man

ser i bilden, cirka 7,5 centimeter.

Ett annat avvikande fynd var ett fragment av bakelit med texten ”Rubie” och ”Made in England”.

Mitt tack går till Jose Botello för att han lyckades spåra upp produkten och berättade för mig att

”Rubie” tillverkade rakhyvlar. Detta fragment är förmodligen en bit av paketet där rakbladen varit

fästa.

Figur 25. Skaftet till en rakhyvel (bild: Fanny Fagerholm)
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Figur 26. Behållaren av bakelit där rakbladen suttit fast. (bild: Fanny Fagerholm)

6.2.3. Cigarettaskar

Det  hittades  fragmenterade,  ibland  hela,  cigarettaskar  under  utgrävningarna  i  Tulludden.  Det

vanligaste märkena som soldaterna använde var definitivt Reemtsma Cigarettenfabriken. Fragment

efter detta märke kan antingen ha varit  en etikett  till  en metallask för cigaretter  eller en vanlig

cigarettask av papper.  I  dessa två fall  finns det  några små variationer  i  märket.  I  etiketter  från

metallaskar står det Reemtsma Cigarettenfabriken G.M.B.H. Altona-Bahrenfeld. På cigarettaskar av

papper står det istället H.F. & PH.F. Reemtsma+Cigarettenfabriken+Hamburg+Bahrenfeld. Bland

mina fynd är den senare versionen vanligare. På denna version brukar fabrikens logo också vara

med liksom orden Reemtsma Sorte >>R6<<  O/M. Förmodligen skiljer orden den från andra sorter

av cigaretter som tillverkades av samma fabrik.

Figur 27. Reemtsma Cigarettenfabriken (bild: Fanny Fagerholm)

39



6.2.4. Skolack

Ett  annat  fynd man stötte  på i  utgrävningarna  är  skolack.  Om man tänker  på hur  hög kvalitet

soldatskor eller stövlar är kan jag inte säga att det är förvånande. De var i aktiv användning och bra

skor kunde dessutom rädda livet på en soldat när han strider. Det är inte förvånande att det var

viktigt att hålla soldatskornas läder i bra skick, så att de behöll sin mjukhet och smidighet.

När det gäller  märken av skolack,  verkar det som om det populäraste märket var Nigrolin och

Viking. Åtminstone är det endast de två jag stött på Tulludden. Nigrolin är ett finskt märke, medan

Viking är svenskt. De har antagligen innehållit vax eller salva för skorna, förmodligen salva när

man studerar burkens form samt en reklam från 1940-talet (bilaga 3).

Finska märket Nigrolin hjälper också till i dateringen av områden, då märket började tillverkas på

1900-talet.61

Bild 28 & 29. Skolack av märket Viking och Nigrolin (bild: Fanny Fagerholm)

6.2.5. Tvålkoppar

Fynd som hittades i relativt stora mängder, men inget i jämförelse med kammar eller speglar, var

tvålkoppar  av  bakelit.  Dessa  bruna  behållare  var  i  resestorlek  och  var  en  del  av  soldaternas

utrustning.62 De är personliga hygieniska ägodelar, så på vissa koppar kan man hitta initialer, ett

namn  eller  soldatnumret  ingraverat.  Detta  vet  jag  på  grund  av  att  sådana  tvålkoppar  hittats  i

Tulludden. Dock fanns det inget ingraverat bland mina tvålkoppar.

61 Lumme & Koskinen. 2014. Kuka tappoi jättiläiskäärmeen Lahden torilla 1900-luvun alkupuolella? Yle Uutiset. 
https://yle.fi/uutiset/3-7033221

62 Muntlig uppgift av Jan Fast
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I dessa burkar fanns det förmodligen tvål för kroppen eller händerna. Tvål för rakning är oftast

cylinderformat, medan dessa tvålkoppar verkar vara designade för rektangulära tvål, som oftast är

menade till kroppshygienen. Tvålkopparna kunde vara bemärkta Seife, men jag hittade inga märken

på  tvålkopparna  jag  undersökte.  Detta  kan  bero  på  att  soldaterna  inte  använde  tvålen  i  de

ursprungliga behållarna. Istället satte de in den i tvålkoppen som var en del av soldatens utrustning.

Märket var förmodligen på tvålen som försvunnit för länge sedan.

6.2.6. Övrigt

Övriga fynd som jag identifierat har varit speglar, pipor, rakknivar och hårkräm. Bland fynden jag

arbetade fanns cirka 20 fragmenterade speglar, men eftersom de är fragmenterade lär man sig inte

mycket från dem. Fragmenten berättar att spegeln fungerade genom att rada två skikt av spegelglas

på varandra, eftersom den då reflektera omgivningen. Bottenskivan har oftast ett tunt aluminium-

eller silverhölje. I vissa speglar kan man se skuggan av en teckning på baksidan. En spegel som

hittades i Tulludden, men från ett annat område hade en skämtteckning tecknad på baksidan av en

tysk soldat som ropar efter sin öl. Majoriteten av speglarna är i samma storlek som ett spelkort,

eftersom de är i resestorlek och då jag räknat dem har jag utgått från denna information, men det

finns även större.

Figur 30 & 31. Till största delen såg spegelskärvorna

ut som bilden till vänster. Bilden till höger är ett

exempel på hur speglarna också kunde se ut. Det är

alltså en reklam för det tyska ölmärket Engelhardt

Brau Berlin. (bild: Fanny Fagerholm & Jan Fast)

Pipor, eller rättare sagt pipskaft fanns det 7 stycken. De är ett till fascinerande fynd. Ifall man hittar

tandmärken på dem kan det berätta lite om soldaternas särdrag. De flesta pipor var kompakta, men

det fanns ett pipskaft som avvek från majoriteten genom att vara smäckrare. Pipskålen var oftast

polygonal eller rund och tillverkades av antingen bakelit eller trä.63 Bland mina fynd fanns endast av

bakelit i samma storlek som bilden under texten, alltså 6 centimeter. Inga skålar hittades bland mina

fynd, utan endast skaftar.  På två pipskaft  hittade jag ändå tandmärken,  både väldefinierade och

63 Miller. 2005. German Pipe Usage. http://www.dererstezug.com/GermanPipes.htm
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svaga. De väldefinierade tandmärkena var utspridda över hälften av skaftet, tydligen hade soldaten

tuggat och lekte med den i munnen relativt mycket. Kunde det bero på att han var uttråkad eller var

han en frontsoldat? Det påminner mig om en nervös vana hos en soldat som inväntar en strid.

Figur 32. Ett pipskaft. Tandmärkena är väldefinierade. (bild: Fanny Fagerholm)

Hårkräm  har  tydligen  också  använts  av  soldater  då  de  stylade  håret  till  den  karaktäriserande

hårstilen som tyska soldater hade. Dock kunde det också vara någon typ av pomada menad för

skalpen. Den som jag hittade bland mina fynd var en burk av porslin som möjligen hade lite av

själva krämet kvar inuti  sig. Jag hittade åtminstone två stycken, men från den andra var enbart

locket kvar. Det lösa locket hade samma karaktärer med den som fanns inne i burken av porslin.

Underligt nog kunde jag inte hitta någon fakta om den typen av hårkräm på internet, det fanns inte

heller något produktmärke på burken. Det är en möjlighet att på grund av burkens fina kvalitet

återanvändes de istället och därför finns det inte mycket information. I min tolkning kan jag endast

utgå från det som Jan Fast och Jose Botello berättade åt mig.
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 Figur 33. Burken som möjligen innehållit hårkräm. (bild: Fanny Fagerholm)

Jag  hittade  även  en  liten  flaska  som var  vågig  till  formen  samt  en  liten  parfymflaska.  I  den

vågformade flaskans botten fanns orden Auxol Haarpflege, som är en typ av hårvård. Förmodligen

användes det som en doftolja för skalpen eller för att styla håret.

Figur 34. Till vänster: Auxol Haarpflege. Till höger: en liten 

parfymflaska med en del av etiketten kvar (bild: Fanny Fagerholm)

6.3. Fragment eller objekt kopplade till hushåll

6.3.1. Flaskor

Enligt min åsikt hörde flaskorna definitivt till  de intressantaste fynden tillsammans med kärl av

porslin. Flaskorna dominerar fyndkontexten och tolkningen av dem var lätt, eftersom man kunde
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hitta mycket information om dem. Sammanlagt fanns det 64 stycken flaskor i min fyndkontext,

både hela och fragmenterade.

Vinflaskor är definitivt de vanligaste flaskorna bland mina fynd. Största delen är möjligen vitvin av

märket Riesling som man känner igen från flaskans form. Flaskorna har ofta tämligen breda axlar,

men glaset brukar vara färgat. I detta fall var dock alla Riesling-flaskorna tillverkade av färglöst

glas.  En olivgrön  vinflaska  med  smala  axlar  och  lång hals  som brukar  vara  av  märket  Mosel

hittades. Mosel- och Riesling-flaskor skiljs inte endast åt av färgen, utan även basen. Flaskorna av

typen Mosel har en platt bas, medan Riesling-flaskorna har en punt.64 Förseglingen verkar ha varit

med  kork,  då  ett  antal  korkar  hittades  inuti  Riesling-flaskor.  Flaskmynningen  passar  dessutom

perfekt till en kork.

Bland  flaskfynden  fanns  också  flaskor  gjorda  av  keramik,  en  hel  och  orange  samt  några

fragmenterade ljusa keramikflaskor. Dessa ljusa keramikflaskor kunde möjligen ha innehållit gin av

märket  Urquell  Steinhäger  König,  då  drycken  brukar  finnas  i  liknande  behållare.  Den  hela

keramikflaskan som är orange till färgen brukar vara Bols Genever.

Figur 35. Från vänster till höger: Mosel, Genever,   

Champagne och Riesling. (bild: Fanny Fagerholm)

Det  fanns  relativt  mycket  mindre  flaskor  i  olika  färger,  som kunde  vara  öl-  eller  spritflaskor.

Ölflaskorna  kan  identifieras  från  det  att  de  är  mindre  än  vinflaskor,  men  också  från  att  deras

flaskmunnar avviker från Riesling eller Mosel. Istället för korkar har man använt kapsyler eller

bygelkorkar i förseglingen. Det fanns även en flaska där flaskmunnen designats för en skruvkork.

64 Ylioja, Tero. 2016. Hangon massiivinen saksalaisleiri toimi ihmiskohtaloiden suppilona sodan aikana – nyt salat 
paljastuvat man alta. Yle Uutiset. https://yle.fi/uutiset/3-9010321
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Från en av flaskorna lyckades jag få mer information om då det stod Tampere Pyynikki på den.

Dock är det svårt att säga av formen ifall det är en ölflaska eller en läskedryck.

Två stycken champagne-flaskor tillverkat av mörkt färgat glas fanns också bland mina fynd. De

hade lite av etiketten kvar, men inte tillräckligt för att urskilja text. Flaskorna var lätta att identifiera,

eftersom formen inte avviker från nutida champagne-flaskor.

Figur 36. En mindre vinflaska, möjligen en mindre variant av 

Riesling samt två ölflaskor. (bild: Fanny Fagerholm)

6.3.2. Korkar, kapsyler och bygelkorkar

I min fyndkontext hittade jag tre olika typer av förseglingar: korkar, kapsyler och bygelkorkar. Den

definitiva majoriteten var definitivt  kapsyler,  då det  fanns 293 stycken av dem, mycket  mer än

flaskor. Ingen av kapsylerna är böjda, såsom de brukar när man använder en öppnare, men rester av

kork kan påträffas inuti dem. Detta tyder på att kapsylerna skruvats upp för hand och flasköppnare

inte  använts.  Förutom kapsyler  fanns  det  9  korkar  samt  en bygelkork  tillverkad  av porslin.  På

bygelkorken  fanns  en  svartvit  Aura-stämpel  och  tillhörde  antagligen  Bavaria-öl,  pilsner  eller

bocköl, men kunde även vara förseglingen till en läskflaska.65

65 Enkvist, Liisa. 2004. Satavuotiaan Auran lopettamisesta tuli maansuru. Turun Sanomat. 
https://www.ts.fi/uutiset/talous/1073962791/Satavuotiaan+Auran+lopettamisesta+tuli+maansuru
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Figur 37. Några kapsyler (bild: Fanny Fagerholm)

Figur 38 & 39. Ovanför: korkar för vin, öl och champagne. Till höger: bygelkork från

Aura-bryggeriet (bild: Fanny Fagerholm)

6.3.3. Smältost

Ett annat fynd som dominerade fyndkontexten var tuber som innehållit smältost av typen Tilsiter

Bona.  Sammanlagt  fanns  det  116  stycken.  De  var  oftast  tillverkade  av  aluminium,  som  var

tillräckligt hård för bevarande, men tillräckligt mjuk för att den kunde öppnas med en kniv och

sedan vikas ihop då den var tom.

Majoriteten av smältostarna var från år 1941, men det fanns även några från år 1942 och 1943.

Textens färg var oftast klargrön, men det fanns även blåa. Dock tror jag att den gröna färgen kan ha

bleknat under  de åren tuben varit  i  marken och att  de ursprungligen varit  klargröna.  Osten har

innehållit 20 procent fett med en nettovikt på 125 gram.
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Förutom toppen av tuben har man också skurit smältosten upp längs längden med en kniv. Möjligen

har man velat skrapa det sista i tuben som inte kom ut när man klämde den.

Figur 40. Smältostpaket. Den längst till höger är från år 1943 (bild: Fanny Fagerholm)

6.3.4. Muggar och tallrikar av porslin

Tillsammans  med  flaskorna  hördes  porslinet,  som  hittades  i  Tulludden,  definitivt  till  de

intressantaste fynden att analysera. Detta beror på mängden källmaterial om Arabia-porslin, allt från

stämpelkataloger  på  Arabias  egna  sidor  till  digital  material  som  hittades  i  det  finska

nationalbiblioteket. En prislista på tyska är ett bevis på att Arabia gjorde handel med Tyskland.66

I mina fynd fanns det låga tallrikar, djupa tallrikar, assietter, brödtallrikar och muggar. Sammanlagt

adderade de upp till 34 stycken. Alla förutom en hade stämpeln från åren 1932-1949 där Arabias

första tunnelugn hade tecknats. Från en brödtallrik hittade jag en Arabia-stämpel från åren 1949-

1964 där man skrivit namnet Arabia med en krona ovanför, som användes på inhemska produkter.

Dessutom stod  det  -45,  vilket  betyder  att  tallriken  tillverkats  år  1945,  året  då  Lapplandskriget

slutade och inga tyskar fanns längre kvar på Tulludden. Detta kärl har alltså deponerats senare i

avfallsgropen.

Muggarna var cirka 8 centimeter i diameter med en höjd på cirka 10 centimeter. Assietterna var runt

15 centimeter  i  diameter.  De hade  en  rand runt  kanten  och var  tillverkade  av  fajans.  Den var

antagligen av blå färg då de var nyinköpta. Dekorationen kallades för Pekka och var kändast under

åren 1934-1956. Dock när jag undersökte Arabias prislista från 1940-talet sålde de inte dekorerade

66 Preisliste. https://digi.kansalliskirjasto.fi/pienpainate/binding/339704?page=1
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muggar av mallen FQ, istället  var odekorerade till  salu.67 Brödtallrikarna var odekorerade,  men

tillverkats av vit porslin. Modellen påminde om en odekorerad AB som designades av Reinhard

Richter. De flata och djupa tallrikarna påminde om brödtallrikarna, dessutom var de tillverkade av

vitt porslin. Tallrikar av modellen AB kunde ha en diameter omkring 24 eller 20 centimeter.68 I detta

fall  skulle  jag  säga  att  de  djupa  tallrikarna  var  runt  20  centimeter  i  diameter  medan  de  flata

tallrikarna var cirka 24 centimeter i diameter. När det kommer till assietterna hittade jag inte något

liknande i Arabias prislista, men de hittades nog i Arabias söksida där man kunde se alla modeller

tillverkade år 1932 till 1949.

Det fanns också ett fynd jag antar att kan vara från en porslinkanna. Det fanns inga märken som

kunde  berätta  något,  men  utifrån  det  faktum  att  Pekka  dekorationen  designades  av  Reinhard

Richter, som tydligen favoriserades av tyskarna, antar jag att den är av modellen FQ. Ifall man

tänker att området är ett möjligt soldathem borde den möjliga kannan vara runt en till en och en halv

liter. Priset var då mellan 20,50 och 24,50 finsk mark.69

Det fanns inga hela kärl bland mina fynd, utan alla var fragmenterade. Kanske de fallit i golvet på

grund av brådska eller klumpighet?

Arabia-märket är en av Finlands kändaste och mest älskade varumärke som existerat i över 140 år.

Den etablerades år 1873 och de första byggnaderna steg upp i norra Helsingfors år 1874.

Figur 41. Stämpeln under kärlen. (Fanny Fagerholm)

67 Arabia prislista, s. 56. https://digi.kansalliskirjasto.fi/pienpainate/binding/339707?page=3
68 Arabia prislista, s. 19. https://digi.kansalliskirjasto.fi/pienpainate/binding/339705?page=1
69 Arabia prislista, s. 70. https://digi.kansalliskirjasto.fi/pienpainate/binding/339707?page=3
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6.3.5. Övrigt

Andra fynd var bland annat en sked, en möjlig kastrull, konservburkar och ett söndrigt ägg. Skeden

var  svårt  rostad,  men annars hel och cirka 20 centimeter  lång. Utifrån formen kan det vara en

Luftwaffe serveringssked, Waffen SS sked eller  så har skeden tillhört  en Wehrmacht officerare.

Dock är skedar som tillhört tyska officerare oftast kompaktare, medan denna var tämligen smäcker.

Jag tror mer att det är en Luftwaffe serveringssked eller så har den tillhört en soldat från Waffen SS.

Dock hindrar rosten från att se ifall det finns en stämpel på baksidan av skedens ända.

Figur 42. En sked. Väldigt rostad (bild: Fanny Fagerholm)

Den möjliga kastrullen är väldigt rostig och fragmenterad, vilket gör det omöjligt  att dra några

slutsatser av den. Det enda som bevisar att det kunde vara en kastrull är spåret av ett handtag på en

av skärvorna. 

De konservburkarna som hittades var också väldigt rostiga och man kunde inte lära sig mycket av

dem.  Dock  varierade  konservburkarna  i  storleken:  såsom  höjd  11,5  centimeter,  diameter  10

centimeter,  höjd  7  centimeter,  diameter  10,5  centimeter  samt  höjd  6,5  centimeter,  diameter  7

centimeter.  De  större  burkarna  brukade  innehålla  köttprodukter,  medan  de  burkar  som  var  7

centimeter till höjden innehöll nödproviant. De små burkarna innehöll grönsaker, såsom exempelvis

ärter.70 Bland konservburkarna fanns dessutom avlånga och låga burkar som varierade mellan en

längd på 15,5 centimeter och höjd på 3 centimeter eller en längd på 10 centimeter och höjd på 2

centimeter. Dessa var oftast behållare för fisk. De mindre burkarna innehöll bland annat sardiner

medan de större kunde innehålla fisk av annan typ, men var oftast tillverkade i Norge.71 Oftast hade

alla typer av konservburkar en kod i botten som berättade exakt vad den innehållit, men dessa var

alltför  rostiga  för  att  urskiljas.  Dock  kunde  man  se  bokstaven  B  under  den  större  fiskburken.

Sammanlagt fanns det 17 stycken konservburkar.

70 Muntlig uppgift av Jan Fast
71 Muntlig uppgift av Jan Fast
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Figur 43. Konservburkar. De var så sköra att jag inte vågade rengöra dem så mycket. (bild: Fanny Fagerholm)

Ett  par  tjocka  flaskhalsar  hittades  som  antagligen  innehållit  tjockare  såser,  såsom  exempelvis

tomatsås. På kapsylen som bevarats på en av flaskhalsarna kunde man se spår av etiketten eller

papper, men det var så slitet att inget kunde urskiljas. Möjligheten att det är en mjölkflaska finns,

men formen på halsen stämde inte riktigt ihop med exemplet jag utgick från.

Ägget var väldigt bräckligt och det var omöjligt att putsa den. Jag kan inte heller säga ifall det är ett

hönsägg eller från en sjöfågel. De tyska soldaterna jagade också djur, en slutsats som man kan dra

från det att hjortben, fiskben och ben efter fåglar hittats på Tulludden.

Figur 44. Ett möjligt ägg (bild: Fanny Fagerholm)
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6.4. Objekt kopplade till soldatens underhållning i lägret

6.4.1. Vinylskivor

Det  fanns  mycket  fragment  från  vinylskivor.  Från  dem  lyckades  jag  pussla  ihop  tre  stycken

vinylskivor. Dock är det mycket möjligt att det funnits fler skivor, eftersom några fragment inte

passade in riktigt någonstans. Vinylskivan som blev mest komplett berättade att skivorna har varit

runt 20 centimeter i diameter.

I mitten av vinylskivorna kunde man se spåren samt färgen av etiketten som beskrivit vad skivorna

innehållit. De flesta verkade vara ljust brunaktiga eller ljusröda till färgen, vilket kan vara spåren av

en röd etikett. På en av skivorna var etiketten definitivt röd och man kunde svagt se konturerna efter

någon form av ritning.

På ett böjt litet fragment kunde man se en beige etikettfärg och röda ränder. Utifrån detta kunde den

möjligen  vara  en  bit  av  en  Voice-O-Graph.72 Denna  typ  av  skiva  är  en  inspelningsskiva  som

introducerades på 1940-talet. Soldaten kunde gå in i en bås, sätta in mynt och sedan hade de 65

sekunder på sig att spela in en sång eller en hälsning till nära och kära hemma.73 Dessa var oftast

runt 15 centimeter i diameter, men eftersom det fanns endast två hoppassande skärvor av denna typ

är  det  omöjligt  att  säga hur  stor själva skivan är.  Dock passade de inte  ihop med några andra

fragment.

Figur 45. Fragmenterad vinylskiva. (bild: Fanny Fagerholm)

72 Cooke, Lisa. 2017. Voice-O-Graph Brings this Listener’s Grandfather’s Voice Back from the Past. 
https://lisalouisecooke.com/2017/05/03/voice-o-graph/

73 Museum of Obsolete Media. Voice-O-Graph (1940s-1960s). https://obsoletemedia.org/voice-o-graph/ 
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6.4.2. Pennor och suddgummi

Bly, fragment av pennor, suddgummin och spår av bläckpenna hittades också bland fynden. Blyet

var välbevarat, men fragmenten efter pennorna var oklara och sköra. Från några fragment kunde

man ännu urskilja den ursprungliga gula färgen på pennan. Pennans märke har kunnat vara J.W.

Staedtler, Van Dyke eller Mikado, åtminstone enligt olika webbsidor där man säljer tyska pennor

från andra världskriget åt samlare. Suddgummina hade hårdnat och från en fanns endast en liten bit

av suddet kvar.  Dock hittade jag ett  helt  sudd, ursprungligen ljusröd till  färgen. Formen avvek

knappt alls från sudden vi använder nuförtiden. Märket på den hade försvunnit under de senaste 80

åren, så jag kunde inte urskilja den. Möjligen är det av märket Korrektor.

När jag pratar om spår efter bläckpennor menar jag att en liten bläckbehållare av märket Kaweco

hittades. Dessutom fanns det några burkar som möjligen innehållit bläck.

Figur 46. Bly, fragment efter pennor, suddgummi och 

Kaweco bläckbehållare. (bild: Fanny Fagerholm)

6.4.3. Mynt

Jag stötte på 12 stycken mynt av olika valuta bland fynden. Majoriteten av valutan var finsk mark,

men även tysk Reichsmark hittades. I detta fall var den finska marken bäst bevarad och jag kunde

utan problem urskilja 25 och 50 penni samt 1 mark. Tillverkningsåret var synligt i de flesta. På en

marks mynten kunde man urskilja år 1941, medan i 50 pennis mynten kunde åren 1937, 1940 och

1942 läsas. I 25 pennis mynten kunde åren 1929, 1939, 1940 och 1941 urskiljas.

De tyska Reichsmark var så svårt rostade att jag kunde nätt och jämt se på en orden Reich och

möjligen någon typ av figur som antingen kunde avbilda Hitlers huvud eller den tyska örnen. Inget
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nummer  kunde urskiljas,  men storleken syftar  kanske mer på 2 Reichsmark.  Åratal  kunde inte

urskiljas men valutan var giltig från år 1924 till 1948.74

Ett intressant och avvikande fynd var ett norskt 10 øres mynt. Varifrån hade den kommit?

Figur 47 & 48. Till vänster: finsk mark, till höger: Reichsmark. (bild: Fanny Fagerholm)

6.5. Fynd kopplade till kläder

6.5.1. Knappar

Knappar hittades i stora mängder och i flera olika typer. Sammanlagt hittade jag 140 stycken. Hit

hördes sköldliknande metallknappar som oftast påträffas på uniformer. De är inte fyllda inuti utan

har  endast  en  hake  därifrån  knappen kan sys  fast  i  tyget.  Det  fanns  två  stycken knappar  med

tillverkarens initialer inuti, A&S samt T&G. Andra liknande knappar var en fylld knapp, den hade

alltså metalldel även inne i knappen där man ristat in initialerna JFS och åratalet 1941, som fanns på

soldaternas  axelklaff.  En  knapp  med  nummer  12  hittades  också.  Numret  berättar  soldatens

regementsnummer. Enligt Jan Fast är det möjligt den tillhört uniformer som tillverkats innan år

1939.

Andra knappar som finns i stora mängder är keramik- eller bakelitknappar i olika storlekar och

färger. Det fanns svarta, gråa, blåa och vita. Storlekarna varierade också från stora till mellanstora

samt  små.  De  mellanstora  tillhörde  uniformens  underskjorta  medan  de  små  troligen  var  till

soldatens underkläder. De stora knapparnas funktion var antagligen på uniformen, då den var alltför

stor för att kunna tillhöra kläder soldater bar under uniformen.

74 https://www.britannica.com/topic/mark-German-currency
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Det fanns också små metallknappar som hörde till uniformens byxor eller till skyddsrockar. En av

dessa  knappar  var  blankare  än  resten  och  kunde  ha  varit  tillverkad  av  zink  och  användes  i

underskjortor. Det fanns även metallknappar med endast två hål. Deras användning förblev osäkert.

Figur 49. Knappar i stora mängder. (bild: Fanny 

Fagerholm)

Figur 50, 51 & 52. Vänster: en knapp från en axelklaff med initialerna JFS och tillverkningsår 1941, mitten: en knapp från axelklaff tillhörande en

uniform från innan 1939 med regementsnummer 12 och till höger: en uniformknapp med tillverkarens initialer T&G. (bild: Fanny Fagerholm)

6.5.2. Övrigt

Läder hittades det också i relativt stora mängder, men bitarna var obegripliga, förutom några som

antagligen tillhört skor. Från de flesta bitarna kunde man se att de skurits med en vass kniv eller

klippts  och  möjligen  använts  till  lappning av något.  Vissa  band av tyg kan ha varit  en  del  av

gasmasker liksom ett snöre som kunde ha varit skosnöret för läger- eller civila skor.
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Två  dragsked  hittades  också  och  på  en  av  dem  stod  det  Kiito.  Kiito  är  en  finsk  fabrik  som

tillverkade dragskedar av rostfritt stål. Fabriken hette Oy Vetoketjutehdas Kiito Ab och fanns i

Malm i Helsingfors. Kiito-dragskedar tillverkades enligt en katalog jag hittade mestadels för civila

kläder. I detta fall kan dragskeden ha kommit från en civil eller från en soldat iklädd civila kläder.

Figur 53. Ett Kiito-dragsked. (bild: Fanny Fagerholm)

6.6. Medicin, medicinska produkter och rekvisita

Några fynd kopplade till  medicin och läkarvård hittades,  men de var  inte  särskilt  många.  Den

vanligaste medicinska produkten var definitivt olika typer av salva. De tillhörde oftast den tyska

fältmedicinska  utrustningen  tillsammans  med  salicylsalva  och  borssalva.  Dock  hittade  jag  inte

salvan av denna typ. De jag hittade var salva för myggbett, frostskador, desinfektion och skavsår.

Salvan för frostskador och skavsår var silverfärgade, medan salva för desinfektion är röd med svart

text.  Salvan  för  desinfektion  är  dessutom  mindre  till  storleken  i  jämförelse  med  salicyl-  och

borssalva samt salva för frostskador.

Avvikande bland fynden var en salva med gul etikett tydligen menad för sår. Tuben hade kastats

bort så att den rullats helt liten. När jag började avveckla den för att se vad det är märkte jag att

etiketten var  fullt  bevarad.  Tyvärr  var  den så skör  att  etiketten börjades  smulas  sönder  då den

öppnades, vilket inte gjorde det möjligt för mig att läsa vad salvans namn var. Jag kunde endast

urskilja de tyska orden ”Heil” och ”Wundsalbe”.

Det fanns också en vit tub där det verkade stå Helsingfors-Helsinki, men jag lyckades inte urskilja

något annat.
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En ampull av glas hittades också. Dessa ampuller användes genom att bryta upp toppen. De var

populära under kriget, eftersom man mätt en färdig dosering av medicinen man behöver i ampullen.

Detta ökar på så sätt  effektiviteten i  exempelvis fältsjukhus där man kunde plötsligt  ha väldigt

bråttom då sårade soldater bars in i  stora mängder.  En glasampull  kunde ha innehållit  allt  från

koffein- och sodiumlösningar till meralluride och morfin.75 Vätskan sögs efter öppnande ut med en

spruta.

Bland  fynden  fanns  en  liten  flaska  av  ofärgat  glas  samt  en  skruvkork  där  det  stod  Emerck

Drumstadt. Flaskan har antagligen innehållit morfin, även om glaset inte är färgat.

Figur 54 & 55. Två typer av desinfektionssalva. (bild: Fanny Fagerholm)

Figur 56. Salva för frostskador. (bild: Fanny Fagerholm)

6.7. Militära objekt

Fynd  kopplade  till  militära  föremål  har  bland  annat  varit  mynningskydd  av  gummi,  manuella

patronmagasiner,  patroner  samt  en fältficklampa.  Dessa mynningskydd är  brunaktiga  lock,  som

75 International Museum of Surgical Science. A Note from the Collection: Hypodermic Needles, Syrettes and 
Ampoules from the World War II Era. https://imss.org/2018/05/29/a-note-from-the-collection-hypodermic-needles-
syrettes-and-ampoules-from-the-world-war-ii-era/ (Hämtad 2019-08-05)
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verkar egentligen finnas i  två versioner.  De som har en vertikal rand och de som är helt  släta.

Samma sak gäller det med de manuella patronmagasinerna. Det finns också två varianter: de som är

guldfärgade med hål och ränder vid kanten och de som är silverfärgade med en rand i mitten och

inga hål.

Patronerna är av typen 7.92x57 mm som tillhört Karabiner 98 eller av typen 6.5x55 mm Swedish.

Typen Swedish Mauser tillverkades bland annat i Norge och Sverige.

Det stora antalet mynningskydd av gummi var alla designade till en Mauser K98. Dessa identifieras

bland annat från sin släta yta. De flesta manuella patronmagasinerna tillhörde också ett K98 gevär

som tillverkades redan under första världskriget. Dock stötte jag också på en förvånande mängd

manuella  patronmagasiner  som tillhört  K98 som började  tillverkas  först  år  1947 framåt.  Dessa

magasiner var silverfärgad med en rand i mitten.

Andra militära föremål var en möjlig lins till en tysk fältficklampa. Intressant nog brukar de, enligt

Jose Botello, vara platta medan denna var konvex. Kanske den runda sidan var inåt medan den

platta  sidan  var  utåt?  Det  hittades  också  några  små lampor  som tillhört  de  ficklamporna  man

använde under andra världskriget.

Figur 57 & 58. Vänster: patroner

från en Mauser K98 och en

Swedish Mauser. Höger:

mynningsskydd för en Mauser

K98. (bild: Fanny Fagerholm)
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Figur 59. Manuella patronmagasin  från en Mauser K98 som tillverkats under andra världskriget samt en Mauser K98 som började tillverkas först

efter andra världskriget. (bild: Fanny Fagerholm)

58



7. Diskussion

7.1. Vilka resultat kan dras från undersökningen av fynd i Tulludden?

7.1.1. Njutningsmedel

Det finns mycket olika resultat som kan dras från fynden jag analyserat. De kan berätta mycket mer

om situationer och beteenden i soldatlägret än vad man kan tro. Den stora mängden flaskor berättar

exempelvis att  tyska soldaterna hade en möjlighet  att  slappna av i  soldatlägret.  Cigarettaskarna

berättar att cigaretter var en del av soldatens vardagliga liv i lägret och bakom cigaretterna hittar

man en intressant berättelse.

Liksom jag nämnde i analysen var de cigarettaskar jag hittade oftast av märket Reemtsma. Fabriken

hördes till de ledande cigarettfabrikerna i Tyskland och de största i Europa under andra världskriget.

Under 1942 då det var brist på tobak och två tredjedelar av alla Tysklands cigarettfabriker gick i

konkurs lyckades Reemtsma fortfarande hålla sig lönsam. Orsaken till varför den lyckades hålla sitt

fotfäste berodde på att fabriken leverade cigaretter till soldaterna i Wehrmacht.76 Detta säger mycket

om hur viktiga cigaretterna var åt soldaterna, då en fabrik av den storleken kunde hållas lönsam fast

det var brist på tobak. Än idag är fabriken ett stort företag, men den är inte längre självständig utan

en del av Imperial Tobacco.

Vad  kunde  då  vara  orsaken  till  att  cigaretterna  blivit  så  viktiga  åt  soldaterna  eller  varför  var

cigaretter överhuvudtaget så populära? Det kunde bero på ett antal faktorer. Peter N. Proctor skrev

bland annat i sin bok  Golden Holocaust: Origins of the Cigarette Catastrophe and the Case for

Abolition (s. 44) att ingen bryr sig om en möjlig cancer 30 år i framtiden när den ständiga faran av

gevärskulor hänger över en.  Cigaretter  var kopplade med manlighet,  något som fick sina rötter

redan i första världskriget. Cigaretter var också lätta att röka i krig i jämförelse med pipor. Det enda

soldaten behövde var en tändare som tände cigaretten snabbt och effektivt. Cigaretten kunde rökas

när  du  står,  marscherar  eller  även  under  pågående  skjutningar.  Den  vänskapliga  värmen  från

cigaretter  lockade  dessutom  när  soldaterna  tillbringade  långa  utdragna,  ibland  kalla,  nätter  i

skyttegravarna utan något att göra, förutom umgänge. När det sedan var dags att återvända hem från

fronten hade alla blivit beroende av tobak.77

76 Reemtsa in der NS-Zeit. http://www.fotoarchiv-reemtsma.de/Themen/02_NS/index.html
77 Proctor. 2011. Golden Holocaust: Origins of the Cigarette Catastrophe and the Case of Abolition, s. 45
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Det intressanta är att Tyskland var det ledande landet i den icke-rökande rörelsen från och med

1930 till tidig 1940, med bland annat Adolf Hitler som det starkaste stödet. Dock hade den icke-

rökning propaganda-kampanjen lite inverkan, eftersom under de första sex åren av nazi-regeringen

ökade rökningen dramatiskt. Trots detta lyckades tobaksanvändningen minska i slutet av år 1930

och vid de tidiga krigsåren. Olika förbud mot tobaksrökning kunde ha inverkat på detta,  såsom

bland annat förbud mot tobaksrökning i Luftwaffe. Heinrich Himmler förbjöd också rökning bland

den  uniformerade  polisen  samt  SS-officerare  i  tjänst.  Från  och  med  1942  var  det  olagligt  för

människor under 18 år att röka offentligt och år 1944 initierade Hitler ett förbud mot rökning på

tyska tåg och bussar. Det var dessutom förbjudet för kvinnorna i Wehrmacht att röka.78

I Proctors artikel: The anti-tobacco campaign of the Nazis: a little known aspect of public health in

Germany, 1933-45 nämner han två teorier. Den ena teorin till den dramatiska ökningen av rökare

kunde vara ett så kallat kulturellt motstånd. Den andra teorin var cigarettfabrikernas stora politiska

och ekonomiska makt. Cigarettfabrikerna var bakom majoriteten av de tyska nationella inkomsterna

åren 1937 till 1938 då pengarna från tobakskatterna överskred en miljard Reichsmark. År 1941 kom

en tolftedel av regeringens hela inkomst från tobak. Dock tycker jag att det är värt att nämna att en

orsak till rökningens ökning kunde vara trycket och stressen hos den tyska befolkningen orsakad av

kriget. En motsatt teori till ökningen av tobak kunde vara succén Tyskland hade i början av kriget,

då de vann ett flertal krig. Beroendet bland soldaterna kunde få sin början då de drog ett bloss för att

fira  sina segrar.  Dessutom gav Hitler,  trots  sitt  ogillande  mot rökning, order  om att  distribuera

cigaretter åt soldaterna. De var dock begränsade till sex per man och distribuerades på ett sätt som

skulle avråda soldater från att röka. Icke-rökare fick exempelvis välja mellan extra Scho-ka-kola (ett

tyskt chokladmärke populärt bland soldater) eller extra mat istället för cigaretter.79

Förutom Reemtsma stötte jag också på ett annat cigarettmärke med namnet Eckstein no. 5. Fabriken

introducerades  1854 med juden Abraham M. Eckstein som tillverkare.  Fabriken blev en del  av

Reemtsma några år innan andra världskriget bröt ut,  men askarna fortsatte säljas under namnet

Eckstein  trots  namnets  judiska  ursprung.  Dock  verkar  märket  inte  vara  lika  populärt  som

Reemtsmas egna cigaretter. Kunde man från detta dra den slutsatsen att Wehrmacht hellre använde

Reemtsma cigaretter istället för ett cigarettmärke med judiskt ursprung?

78 Proctor. 1996. The anti-tobacco campaign of the Nazis: a little known aspect of public health in Germany, 1933-45. 
doi: https://doi-org.proxy.ub.umu.se/10.1136/bmj.313.7070.1450

79 Ibid.
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Trots den växande populariteten av cigaretter fanns det soldater som höll sig till sina pipor. Dessa

var säkrare att röka ute på fronten då eldboet kunde döljas av skålen och handen. Till skillnad från

cigaretter blev man i detta fall inte en måltavla för fiendesoldater.80 Det hårda skaftet möjliggjorde

dessutom tuggandet  av  den  som kunde  ha  lugnande  inverkan.  Utifrån  tandmärkena  synliga  på

pipskaften var det väldigt vanligt. Då när soldaten gömde sig i ett skyttevärn eller på ett frontläger

och inväntade  anfall  eller  fiendeattack  kunde den skräckblandade  förväntningen  få  soldaten  att

tugga samt leka med pipan i munnen.

Sammanfattat kunde man säga att trots att Adolf Hitler ogillade tobak och gjorde sitt bästa för att

avråda soldaterna var det  fortfarande väldigt populärt.  Tobaken lugnade och tröstade soldaterna

samt  gjorde  långa,  tråkiga  och  obekväma  nätter  i  skyttevärn  lite  trevligare.  De  tjänstgjorde

dessutom som ett sätt att fira sin succé efter lyckade anfall, men också något man tyckte om att göra

när man umgicks med sina vänner och hade ledigt från fronten.

7.1.2. Dryck

Mängden  flaskor  som hittades  berättar  att  soldaterna  firade  sin  ledighet  genom att  dricka  och

underhålla sig själva. Denna slutsats kan man även dra från det att jag hittade runt 300 kapsyler, 10

korkar  och en bygelkork av porslin  bland mina fynd. Mängden vinflaskor av typen Mosel  och

Riesling  berättar  att  soldaterna  drack  inhemskt  vin.  Ölflaskorna  bevisar  att  ölen  under  andra

världskriget var precis  lika populärt  bland tyskarna då som det är  idag.  Det visar att  också att

ölflaskorna inte avviker mycket från flaskorna nuförtiden.

Genever-flaskorna, som tillverkades av keramik, bevisar också att den holländska förfadern till gin

var relativt populär bland de tyska soldaterna. Den är gjord genom whiskey-liknande destillering

där man tre gånger destillerat en dryck tillverkad av majs, vete och råg. Denna blandning blandas

sedan ihop med en destillation som innehåller extrakt från enbär. Ibland tillsätts även en tredje del

som kan bestå av maltvin som omdestillerats med olika växter. Trots innehållet av enbär smakar

Genever mer likt whisky än gin. Drycken är ett klart, botaniskt rikt, mältat spannmålsbaserat sprit.81

Genever finns i två typer: oude (gammal) och jonge (ung), som inte egentligen skiljer sig åt från

åldern utan istället från destilleringstekniken. Flaskorna i Tulludden är antagligen av typen jonge.

Enligt min teori har rötterna i det att jonge blev till under andra världskriget då det fanns ont om

importerat spannmål. Jonge tillverkades både på grund av att det fanns ont om spannmål, men också

80 Miller. http://www.dererstezug.com/GermanPipes.htm
81 http://www.bythedutch.com/genever/
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därför att man under denna tid började föredra mjukare och mindre dominanta smaker. Det faktum

att denna typ också var billigare spelade en roll i tillverkningen. Jonge skiljer sig också från oude i

blandningen. Den nyare typen fick inte innehålla mer än 15 procent maltvin och 10 gram socker per

liter, till skillnad från oude som måste innehålla minst 15 procent maltvin, men inte mer 20 gram

socker per liter. På grund av Genevers whisky-likande smak är den populär för mixing, men det är

också en dryck man kan dricka tillsammans med en flaska öl.82

Utifrån  en  bild  jag  sett  i  boken  Rations  of  the  German Wehrmacht  in  World  War II (Pool  &

Thomas) verkar det som om mixing var tämligen populärt bland de tyska soldaterna. De kunde

blanda ihop olika alkoholdrycker i behållare av metall. Möjligen gjorde soldaterna en färdig mix av

flera olika alkoholdrycker som de sedan gjorde drinkar av på kvällen när festandet satt igång.83

Hitler ogillade alkoholdrickande84, men det verkar vara populärt bland soldaterna. Dock tror jag att

alkoholdrickandet var acceptabelt  då den var direkt kopplad till  soldatens välbefinnande. Någon

form av underhållning måste soldaterna ju ändå ha.

Flaskor kan dessutom berätta intressanta historier, såsom en flaska där det stod Pyynikki Tampere.

Oy  Pyynikki  Ab:s  historia  började  cirka  år  1897  då Julius  Johnsson  etablerade  ett  bryggeri  i

Tammerfors  där  Kaakinmaa  brunn  fanns.  På 1930-talet  var  bryggeriets  märkesvaror  i

läskedrycksavdelningen  Chianti,  Pyynikin  Helmi,  Pyynikkis  apelsindryck  samt  Pommac.  I  öl-

avdelningen var Tähti-ölet etta, men den så kallade Vaarinkaljan var också rätt populär.85

Oy Pyynikki Ab fanns i centrum av Tammerfors. Tåget som hämtar de tyska soldaterna från fronten

i Lappland passerade alltid Tammerfors. Enligt Jan Fast var tåget oftast fulla, vilket tvingade de

tyska soldaterna till obekväma förhållanden. Förmodligen hade de det svettigt i tåget och en ständig

irritation när man satt inträngd med sina kompisar. Det är inte alls förvånande ifall en soldat hoppat

av tåget och köpt en avkylande dryck från Pyynikkis bryggeri som man sålde vid tågstationen.

Drycken kan antingen ha varit läsk eller öl men till formen är flaskan mer lik en läskflaska och

därför gissar jag att Tampere Pyynikki-flaskan innehållit en läskedryck.

Dessa historier är inte bara begränsade till flaskor. Olika typer av förseglingar kan också dölja en

intressant  berättelse,  såsom  bygelkorken  med  märket  Aura  stämplat  på  den.  Aura  bryggeriets

82 http://www.bythedutch.com/genever/
83 Pool & Bock. 2010. Rations of the German Wehrmacht in World War II, s. 174
84 Proctor. 1996. The anti-tobacco campaign of the Nazis: a little known aspect of public health in Germany, 1933-45. 

Bild 3.
85 Niemelä, Jari P.A. Pyynikki pani sotapäälikkökaljaa. 

https://web.archive.org/web/20100104072835/http://www.tampere-seura.fi/tampere/Pyyni.html
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historia började år 1884 och de första Aura-ölen framställdes år 1885. Läkarna ville ha hygienisk,

god och billig öl till  marknaden. Aura-bryggeriet blev allt  populärare och på 1930-talet  började

Auras läskedrycksavdelning använda bryggeriets produktmärke.86 

Enligt en gammal järnvägskarta från år 1940 går det en järnväg från Hangö till Åbo som sedan är

kopplad till järnvägen som åker upp till Tammerfors och fortsätter via Seinäjoki samt Uleåborg till

Finlands västkust som den sedan följer ända fram till Rovaniemi i Lappland.87 Detta är antagligen

den snabbaste rutten både från och till Lapplandsfronten. Förmodligen har någon soldat köpt något

att dricka när tåget gjort uppehåll i Åbo. Det är också möjligt att drycken varit till salu i Hangö.

7.1.3. Annan underhållning i lägret

När jag klassificerade underhållning bestämde jag mig för att inte bara lägga vinylskivorna hit, utan

även mynt samt blyertspennor,  suddgummin och bläckpennor.  Detta gjorde jag på grund av att

dessa också är en typ underhållning. Utan pengar kan man inte köpa något underhållande och med

pennor kan man göra mycket annat än markera krigskartor. Brev som skrevs med bläckpenna till

familj samt kärleksbrev som skickades till sin älskare är lika mycket underhållning som bot för

hemlängtan.

Vinylskivorna var ett intressant fynd som inte har hittats i andra utgrävningsområden. Detta skulle

också tyda på att området har tjänstgjort som någon form av underhållning, såsom ett soldathem.

När  soldaterna  varit  i  soldathemmet  och  äta  samt  umgås  har  de  samtidigt  lyssnat  på  musik.

Vinylskivorna har förmodligen varit soldaternas privata egendom som de fört till soldathemmet för

att höja stämningen. Etiketten på vinylskivorna hade försvunnit, så man kunde inte få ett tydligt

svar på exakt vad soldaterna lyssnat på. Dock fanns en ljust brun och ljusröd färg kvar på dem samt

en svag kontur av något avritat.  Detta kunde berätta att etiketten var röd med en ritad bild på.

Intressant nog verkade några skärvor ha spår av hjul, som om man kört på den.

Jag letade upp olika vinylskivor med röda etiketter som innehöll en avbildning av något. De som

jag  hittade  var  bland  annat  sånger  av  Frank  Sinatra,  men  det  är  relativt  tveksamt  då  han  var

amerikan,  Marlene  Dietrich  och  Gerhard  Taschner  samt  Gerda  Nette-Rothe.  Marscher  såsom

Badenweiler Marsch hade också röda etiketter. Dock kunde skivorna innehålla vad det än var som

Wehrmacht-soldaterna  gillade  att  lyssna  på.  Personligen  anser  jag  att  vinylskivorna  troligtvis

86 Enkvist, Liisa. 2004. Satavuotiaan Auran lopettamisesta tuli maansuru. Turun Sanomat. 
https://www.ts.fi/uutiset/talous/1073962791/Satavuotiaan+Auran+lopettamisesta+tuli+maansuru

87 http://www.doria.fi/handle/10024/79272 
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innehållit  sånger,  eftersom det skulle passa bättre  in i tanken att  soldaterna satt  i  soldathemmet

samtidigt som de njöt av maten, ledigheten och sällskapet.

Pennor är en annan form av underhållning. De kan användas till att rita skämtteckningar, som enligt

några dagböcker  verkade vara en tämligen populär  underhållning bland soldaterna.  Naturligtvis

kunde den även användas när man gjorde konstnärliga skissar av något vackert,  en kvinna eller

kanske en utsikt.  Det hela suddgummit som hamnat bland skräpen kan exempelvis ha trillat  ur

fickan eller famnen från en soldat som suttit på marken då han avbildat något, kanske havet. Eller

kanske han tagit något hastigt ut ur fickan, så att suddet fallit på golvet eller marken.

Den lilla bläckbehållaren av märket Kaweco kan berätta om hur en soldat kanske suttit vid bordet

och skrivit ett brev åt sina nära och kära. Kanske han hade hemlängtan då han inte kunde åka iväg

till Tyskland eller så talade han om hur det går för honom. Kanske han skrev ett kärleksbrev åt sin

älskare.

Kaweco  märket  hade  en  intressant  bakgrund.  Det  var  en  liten  fabrik  som startades  år  1883  i

Heidelberg vid Tysklands sydvästra gräns under namnet Heidelberger Federhalterfabrik. År 1899

köptes den av två handelsmän och efter flera olika namn döptes den slutligen till Kaweco. Fabriken

blev snart  känd i  Tyskland från sina vackert  tillverkade  gammalmodiga  bläckpennor.  Dock var

konkurrensen bland penntillverkare i Heidelberg hård och fabriken kunde inte hålla jämna steg med

den snabba moderniseringen. År 1929 ansökte fabriken om konkurs, men den lyckades räddas när

en annan liten penntillverkare köpte den.88

Bläckpennorna var populära bland soldaterna och användes ofta för att skriva brev. Tack vare detta

började Kaweco växa igen under andra världskriget.89

Mynten var finsk mark och Reichsmark, vilket bevisar relativt  väl det att tyskarna reste mellan

Hangö och Tyskland. Vissa åkte iväg till  Tyskland på permission medan andra stannade kvar i

Hangös läger. Majoriteten av mynten var dock finsk mark, vilket kan tyda på att man endast mottog

den finska valutan på soldatlägret. Dock det faktum att Tulludden hade uthyrts åt Tyskland samt

tyskarnas stolthet för sitt hemland gör det tveksamt att de inte skulle acceptera sin egen valuta.

Möjligen kunde man använda både Reichsmark och finsk mark på lägret. Dessutom är det logiskt

att soldaterna även bar på finsk valuta, ifall de går på besök till Hangö stad. Tågresorna var också

88 https://www.waremakers.com/fi/kaweco 
89 Ibid.
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långa och tråkiga, så soldaterna hoppade förmodligen av tåget då de hade längre uppehåll på olika

hållplatser. I dessa fall, ifall soldaten ville köpa något, accepterades endast finsk valuta.

7.1.4. Kärl

Liksom jag nämnde i analysen fanns det inga hela kärl bland fynden, istället var alla fragmenterade.

Dock fanns det en mugg som inte hade handtaget kvar med en stor skärva som saknades på sidan.

Intressant i denna var det att den vita fajansen såg ut att vara täckt av svart sot som om den brunnit.

Detta var en intressant notering. Kanske soldathemmet brändes ner när tyskarna lämnade Tulludden

då Lapplandskriget brutit ut? Detta är ändå tveksamt, eftersom en stor del av tyskarnas baracker

fanns kvar efter att Hangö övergavs.

Priset på muggarna har enligt Arabias prislista från år 1942 kostat mellan 72 och 117 finsk mark. 90

När det gäller de små odekorerade brödtallrikarna av typen AB kostade de runt 150 finsk mark.91

Flata och djupa tallrikar av samma modell hade ett pris på 264 finsk mark.92 Assietterna med Pekka-

dekorationen hade inget nämnt pris, men då de var i samma storlek som brödtallrikarna gissar jag

att de kostade runt 150 finsk mark. Ifall dessa priser konverteras till euro hade muggarna ett pris

mellan 17 och 25 euro, brödtallrikarna kostade ungefär 33 euro medan de djupa och flata tallrikarna

kostade  omkring  57  euro.  Dessa  priser  är  förvånansvärt  höga  ifall  man  tar  soldatmängden  i

Tulludden i beaktande. Kanske Arabia hade specialerbjudande för tyskarna då de förmodligen var

fabrikens  största  kund.  Tyskland  skulle  förmodligen  inte  ha  haft  råd  till  dessa  priser  när  man

funderar på deras dåliga ekonomiska ställning i slutet av andra världskriget.93

Orsaken till varför jag tror att AB och FQ var kärlen som såldes till Tyskland kan vara namnet på

personen som designat den. AB- och FQ-modellernas designer hette, enligt vissa auktionssidor på

nätet,  Reinhard  Richter  som  var  av  tyskt  påbrå.  Dock  hittades  denna  fakta  inte  på  Arabia

designmuseets egna hemsidor och kan därför inte bekräftas.

7.1.5. Medicin

De vanligaste salvorna var definitivt salva för frostskador samt desinfektion och dessa fanns det

relativt mycket av i fyndkontexten. Orsaken bakom mängden salva avsedd för desinfektionen var

egentligen självklar. Soldater fick sår i kriget, både skråmor samt värre skador ifall de blivit träffade

90 Arabia prislista, s. 56. https://digi.kansalliskirjasto.fi/pienpainate/binding/339707?page=3
91 Ibid, s. 53
92 Arabia prislista, s. 19. https://digi.kansalliskirjasto.fi/pienpainate/binding/339705?page=1
93 https://www.bbc.com/bitesize/guides/zp47pbk/revision/2
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av en kula eller skärvor efter en granat. Olyckshändelser är inte heller något som endast hände ute i

fronten, utan det kan även hända på lägret.

De kalla vintrarna både vid Hangö kust samt uppe i finska Lappland förklarar varför det finns så

mycket tuber som innehållit salva för frostskador. Kläderna var en bristvara, i synnerhet skorna, så

vissa tyska officerare även plundrade hus där det kunde finnas överskott av varan.94 Detta ledde

naturligtvis till det att soldaterna kunde antingen ha för små eller stora skor. En knapp som tillhört

en uniform från före år 1939 berättar att nya uniformer kanske inte kunde tillverkas, istället måste

soldaterna använda sig av väderbitna kläder på vintrarna. Framförallt i finska Lapplands kyla var

soldaterna väldigt benägna till att få frostskador i tår och fingrar.

Salva för myggbett  är  också användbart  både i  Hangö och finska Lappland,  framförallt  uppe i

Lappland. Mängden knott och myggor som finns i norr på våren och sommaren är enorm. Flera

soldater var säkert fyllda av kliande myggbett som de använde salva på.

Skavsår var säkert också ett ständigt besvär för soldaterna. Åtminstone om de under långa marscher

använde kängor som var för små. Skavsår kan dessutom komma från det att man endast gått i tio

minuter iklädda skor som inte passar dig. Antagligen är det också av denna orsak som skolack var

så eftersökt. Ifall man hade passande skor gjorde man sitt bästa för att de skulle hållas i bra skick.

Den lilla flaskan där det stod E Merck samt glasampullen bevisar att det fanns områden för skadade

rätt nära området eller så spred soldaterna medicinsalvan på små sår då var i soldathemmet.

Märket E Merck kommer från namnet på fabrikens grundare, Emanuel Merck. Liksom jag nämnde i

analyssektorn har den troligen innehållit morfin. Orsaken till min gissning är det att Emanuel Merck

fokuserade på undersökningen av alkaloider, bland annat på framställningen av morfin från opium.

Företag existerar fortfarande och det är Emanuel Mercks ättlingar som styr den. Samma familj har

ägt  företaget  i  över  350 år,  ända sedan förfadern Friedrich Merck köpte apoteket  i  Durmstadt,

därifrån företaget fick sin början.95

Sammanfattat skulle jag säga att även på soldatlägret var soldaterna ständigt omgivna av människor

som  skadat  sig  i  kriget,  antagligen  tämligen  allvarligt  om  man  tar  i  beaktande  mängden  av

morfinflaskor samt de små glasampullerna. Möjligen hade personalen på sjukhuset relativt mycket

patienter  om dessa  ampuller,  speciellt  menade  till  brådskande  förhållande,  även  kunde  hittas  i

Tulludden.

94 https://www.bbc.com/bitesize/guides/zp47pbk/revision/2
95 https://www.brunswickgroup.com/merck-i5317/ 
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7.1.6. Militärt

Militära objekt, såsom ammunition, var inte ett vanligt fynd i denna avfallsgrop, men en handfull av

dem hittades. Fynden berättar att soldaterna även under sin ledighet på soldatlägret var skyldiga att

ta hand om sitt gevär. Ammunitionsladdarna och mynningskydden menade för en Mauser K98 talar

också om att Wehrmacht ännu använde denna modell, som ursprungligen är från första världskriget.

Vad  kunde  då  vara  förklaringen  att  mynningsskydd  åt  gevär,  manuella  patronmagasiner  samt

patroner, både använda och oanvända, hittades i avfallsgropen bakom ett möjligt soldathem? En

förklaring kunde vara att soldaterna bar munskydden i sina fickor därifrån de sedan kunde falla ut

av misstag. Eller så bar soldaterna sina ammunitionsbälten även under ledigheten och oanvända

patroner kan ha fallit ut av misstag.

En annan möjlighet kunde vara det att under slutet av andra världskriget hade Tyskland så ont om

föda att soldaternas kost i stort sett bestod av potatis, bröd och konserver. Det skulle inte vara så

konstigt om soldaterna började längta efter en mindre ensidig kost, så de bestämde sig att själv se

till att de fick äta något smakfullare. I Tulludden har man hittat spår efter hjortben, fågelben samt

fiskben. Förmodligen höll soldaterna på med jakt, vilket kan förklara varför mynningsskydd samt

manuella patronmagasiner hittades i avfallsgropen. Nuförtiden används Mauser-gevär vanligen som

jaktvapen.96

Mängden patroner, mynningsskydd och manuella patronmagasiner kan även bevisa att soldaterna

hade skjutövningar på lägret. Städpatrullerna plockade sedan upp alla tomma hylsor samt oanvända

patroner, som kan ha fallit ur ammunitionsväskan och kastade dem i närmaste avfallsgrop. Ifall

soldaterna höll på med jakt förklarar det också varför det hittas patroner på utgrävningsområdena.

Det manuella magasinet, som tillhört ett vapen vars produktion påbörjades först efter att tyskarna

lämnat Tulludden, har förmodligen kommit från den finska försvarsmakten.

7.1.7. Övrigt

Kammar, rakhyvlar och knappar berättar sina egna berättelser. Kammarna talar om värdet tyskarna

satt  på  ett  prydligt  utseende.  Mängden  liknande  kammar  kan  tyda  på  att  soldaterna  efter

avlusningen, då de fått ett byte av kläder även köpt en ny kam från lägret. I detta fall minskar man

chansen  av  löss  som  kunde  möjligen  finnas  på  kammarna  soldaterna  tagit  med  sig  utifrån.

Möjligheten att de fått kammen tillsammans med ett byte av kläder är även värt att ta i beaktande,

96 Gash. 2015. https://www.shootingtimes.com/editorial/a-metric-marvel-6-5x55-swedish-mauser/99183

67

https://www.shootingtimes.com/editorial/a-metric-marvel-6-5x55-swedish-mauser/99183


men enligt Jan Fast utdelades inte gratis kammar åt soldaterna, istället måste de handlas på lägret.

Ett till intressant fakta han nämnde var att soldaterna måste ha tre kammar på sig för att kunna ta

permission och det utdelades ej ifall en kam fattades. Mängden söndriga kammar i avfallsgropen

tyder på att när de kommit till lägret och införskaffat en ny kam kastades de söndriga bort.

När det gäller rakhyveln var behållaren av rakblad, där man kunde se orden ”Made in England”, ett

avvikande fynd. Varför står det ”Made in England” på den? Knappast hade två fiendeländer handel

med varandra. Kunde en soldat ha köpt rakbladen innan England och Nazityskland blev fiender år

1939 och packat den med sig då han blivit inkallad? Kunde det vara möjligt att han inte vågat

använda det engelska paketet innan han var tvungen? Kunde det ha funnits kvar i affärernas lager

eller hade de köpts från utlandet?

Jag tvivlar på att den tappats långt efter kriget, då civila knappast varit särskilt ivriga på att göra

läger  i  Wehrmachts  före  detta  soldatläger.  ”Rubie”  kalligrafin  existerar  inte  heller  på  moderna

rakblad, men den finns på ett vintage paket med rakhyvlar. Nuförtiden är detta märke en del av

Gillette med namnet Gillette Rubie.

Den stora mängden knappar som tillhört uniformer, underskjortan, byxor och underkläder berättar

att det var väldigt vanligt att knapparna föll av. Detta kunde betyda att till soldaternas vardagliga

rutiner hörde alltid syende av knappar. Den knappen som tillverkats på uniformer innan år 1939

tyder på det att tyskarna inte hade råd att införskaffa nya uniformer och vissa kunde redan ha varit i

användning en lång tid innan soldaterna kom till Tulluddens soldatläger. Jag tror inte heller att det

var ovanligt att soldaternas uniformer saknade knappar. Kanske när de kommer till lägret sätter de

tid på att lappa kläderna som slitits ute på fronten? Soldaterna hade knappast heller alltid tid att ta

hand om sina skor på fronten där en ständig fara för strid hängde över dem. Kanske när de kom till

lägret hann de äntligen sitta ner och ta hand om sin utrustning.

Jag bestämde mig för att ännu berätta om två intressanta fynd som jag stötte på. Dessa var två

namnplattor, en av mässing och den andra av rostfritt stål. Den av mässing var inte en officiell tysk

ID-platta, utan användes troligen för att markera väskan, så att man vet vem den tillhör. Dock kunde

man se orden Peter och efter röntgen blev numret 444 43 urskiljbart. Tack vare numret kunde vi

reda ut att personen tillhört SS divisionen Nord.

Namnskyddet av rostfritt stål var dock en officiell ID-platta som brutits av. Intressant nog tillhörde

den inte tysk utan det var en finländsk ID-platta från fortsättningskriget. Den har nu skickats till

Nationalarkivet för identifiering.
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8. Slutsatser

8.1. Allmänt

Genom konfliktarkeologi kan man se på krigsföringens olika aspekter från ett materiellt perspektiv.

I  denna  studie,  lik  i  majoriteten  av  konfliktarkeologiska  undersökningar,  var  fyndkontexten

betydande.

Bland fynden fanns det huvudsakligen objekt av tyskt ursprung. Dessa fynd var välbehållna och

tillhörde perioden 1942-1944. I flertal föremål kunde man urskilja texter, vilket gjorde det möjligt

att hitta förvånansvärt mycket information om deras ursprung. Endast två objekt hade onekligen

kastats  i  avfallsgropen  efter  år  1944  då  tyskarna  övergav  lägret.  Dessa  två  objekt  var  en

fragmenterad tallrik, med en stämpel från 1945, samt ett manuellt magasin tillhörande en Mauser

K98 som började produceras efter år 1947.

Vetskapen  om  att  avfallsgropen  tillhört  soldathemmet  65  meter  österut  är  självklart,  eftersom

majoriteten  av  fynden kan kopplas  till  underhållning.  Soldathemmet  är  en  plats  där  soldaterna

kunde spendera sin fritid genom att umgås med varandra. Ett flertal fynd tyder på att soldaten firade

sin fritid genom att dricka alkohol samt röka cigaretter. De visade dessutom värdet soldaterna satte

på ett välskött utseende.

Under min undersökning har jag insett att utan bakgrundsinformation från historiska källor skulle

objekten vara till största delen stumma. Det är egentligen själva objektet som öppnar dörren till en

värld av källor. Flaskan med Genever som vi håller i handen är ett fysiskt bevis på att soldaterna

existerat. Soldaten har hållit exakt samma flaska i handen, sett den som vi, men ändå har den en helt

annorlunda betydelse för honom än för forskaren. Soldaten var äntligen på permission från fronten

och kunde slappna av. För första gången på länge behövde han inte fundera ifall han var vid liv

ännu nästa dag.

8.2. Svar på forskningsfrågorna

8.2.1. Tyska soldaternas vardagsliv

Det  är  välkänt  hur  viktigt  ett  prydligt  utseende  var  för  tyskarna  under  andra  världskriget.

Naturligtvis hittas mycket objekt kopplade till hygien på tyska soldatläger. Dessa objekt är kammar

eller fragmenterade speglar. Fascinerande föremål var bland annat en kam med orden Garantie REX

Gummi skrivna  på kamranden.  Namnet  kommer  från en fabrik i  Pfungstadt,  Hesse i  sydvästra
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Tyskland  som  producerar  kemiska  skyddsutrustningar.  Detta  tyder  på  att  soldaternas

skyddsutrustningar  handlades  härifrån.  Förutom  detta  handlade  soldaterna  sina  kammar  från

Tulluddens soldatläger eller andra affärer. Enligt Jan Fast tillgavs inte permission för de soldater

som saknade kam. De måste ha tre kammar på sig för att få permission. Samma sak gällde även ifall

soldaten  saknade  knappar  eller  hade  en  smutsig  utrustning.  Knappmängden  som  hittats  på

Tulludden visar  att  sömning av knappar  var en del  av soldaternas  vardagliga liv.  Ogillande för

smutsig utrustning förklarar också varför burkar som innehållit skokräm är ett regelbundet fynd i

konfliktarkeologiska utgrävningar.

Gällande  njutningsmedel  förekommer  mycket  cigarettaskar  av  olika  märken,  trots  det  rådande

tobaksförbudet i Tyskland under andra världskriget. Förutom cigarettaskar hittades också pipskaft i

utgrävningsområdet. Detta bevisar att trots cigaretternas stigande popularitet fanns det soldater som

inte ville  byta ut sin pipa mot en cigarett.  Orsaken kan vara det  att  piporna sågs som säkrare,

eftersom eldboet doldes av pipskålen. På så sätt kunde man röka dem ute på fronten utan att vara

rädd att man blir en måltavla för fiende-eld.

Underhållningen i lägret har bland annat varit att lyssna på sånger, marscher eller tal, åtminstone

utifrån fragment av vinylskivor som hittats på området. De har också kunnat vara Voice-O-Graph -

skivor,  som  är  en  form  av  ljudmeddelande  som  började  användas  på  1940-talet.  Skriv-  och

ritmaterial hittades också på området, exempelvis en bläckbehållare från Kaweco, som är en fabrik i

Heidelberg nära den franska gränsen. Detta beror på att soldaterna ritade och skrev brev på lägret.

Den  stora  mängden  flaskor,  kapsyler  och  korkar  visar  att  soldaterna  underhöll  sig  själva  med

alkoholdrycker.  Naturligtvis  är  det  inte  möjligt  att  säga  att  alla  kapsyler  eller  korkar  tillhört

alkoholflaskor, men majoriteten av flaskorna som kommit fram har innehållit alkoholdrycker. De

flesta flaskor är dessutom fragmenterade, även om det finns ett antal hela flaskor. Detta visar på att

flaskorna kastades in i avfallsdumparna efter att de druckits tomma, där de sedan fragmenterats.

8.2.2. Fyndkontextens ursprung

Genever är en spritdryck som förvaras i keramikflaskor och kan endast tillverkas i Nederländerna

eller Belgien. Dessa två länder var båda under Tyskland kontroll under andra världskriget. Dock

betyder  det  ändå  att  Genever-drycken  måste  transporteras  från  Nederländerna  eller  Belgien  till

soldaterna för försäljning. Största delen av de andra flaskorna är vanliga glasflaskor som innehållit

öl- eller vinflaskor producerade i Tyskland. En flaska från det finska Pyynikki-bryggeriet hittades

också. Bryggeriet finns i Tammerfors, en stad de tyska soldaterna passerar då de återvände från
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Lapplandsfronten till Hangö. En keramisk bygelkork från Aura-bryggeriet fanns även bland fynden.

Aura är ett bryggeri i Åbo. Tåget passerar staden, eftersom det var tydligen den mest direkta vägen

när man återvänder till Hangö.

Fynd av mynt av olika valuta berättar att soldaterna bar på både tyska Reichsmark samt finska

mark.  Den  finska  marken  är  dock  det  vanligare  fyndet,  vilket  kunde  tyda  på  att  det  endast

accepterades  finska  mark  på  Tulluddens  soldatläger.  Den  tyska  valutan  accepterades  då  när

soldaterna åkte på permission till sitt hemland. I detta fall kan man även se de två kategorierna av

tyska  soldater:  de  som  hade  lov  att  åka  till  Tyskland  på  permission  samt  de  som  av  olika

omständigheter  måste  stanna  kvar  på  Tulluddens  soldatläger.  Möjligheten  att  båda  valutorna

accepterades på soldatlägret existerar också, dessutom måste soldaterna bära på finsk mark för att

kunna handla på sina tågresor från och till  Lapplandsfronten. Det är även möjligt att soldaterna

kastade bort finska mynt då de återvände till Tyskland för gott.

När  det  kommer  till  provianter  för  soldaterna  hittades  stora  mängder  smältostpaket  samt

konservburkar. Jan Fast har en teori om att burkarna är provianter för den långa tågresan från och

till  Lapplandsfronten.  Teorin  stärks  av  det  att  största  antalet  konservburkar  hittats  vid

”Ukrainerlager” samt ”Entlausungdorf”. Kartan över soldatlägret visar att från de tre tågskenorna

slutar  och  startar  två  vid  ”Entalusungdorf”  medan  den  sista  har  sin  hållplats  bredvid

”Ukrainerlager”. Dock hittas konservburkar i relativt stora mängder även vid soldathemmet, vilket

tyder på att de var en del av soldaternas dagliga föda liksom smältost, som hittats i stora antal på

området. Något annat som stärker det att soldaternas dagliga matransoner bestod av konservburkar

är dokument från åren 1942-1944 som hittades i Hangö (bilaga 5 och 6). I dem har man detaljerat

dokumenterat den exakta mängden provianter per soldat.

Det överlägsna antalet kärl kom från den finska porslinsfabriken Arabia. Det var allt från muggar

till tallrikar i olika storlekar. Kärlen som användes av tyskarna hörde dessutom till Arabias dyrare

sortiment,  men  enligt  en  prislista97 från  perioden  under  andra  världskriget  hade  fabriken

specialpriser för Tyskland. Det att tyskarna använde Arabias dyrare sortiment trots att de närmade

sig ett ekonomisk kollaps berättar en del på fokuset landet satt på utseende.

Det överlägset vanligaste cigarettmärket var Reemtsma, en cigarettfabrik belägen i Hamburg. Trots

förbudet höll Reemtsma sig lönsam genom att leverera cigaretter till soldaterna i Wehrmacht. 

97 Preisliste. https://digi.kansalliskirjasto.fi/pienpainate/binding/339704?page=1
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Andra viktiga utrustningar som även hittats är olika typer av mediciner, både för allvarliga skador

samt mindre sår. De flesta var tyska, men det finns också finländska mediciner.  Majoriteten av

läkemedlet har varit för desinfektion, allergi, insektsbett och frostskador. Dock hittades ampuller

som kunde ha innehållit allt från koffein- och sodiumlösningar till meralluride samt morfin. En liten

glasflaska  med texten  Emerck Drumstadt  på  korken fanns  även bland  fynden.  Glasflaskan har

förmodligen innehållit morfin.

Militära  objekt  har  bland annat  varit  mynningsskydd,  patroner  samt  manuella  patronmagasiner.

Detta kan tyda på att soldaterna kom direkt till soldathemmet fortfarande bärande på deras vapen

samt ammunitionsväskor efter att de varit på klädbyte i ”Entlausungdorf”. Det är också möjligt att

de  som  ansvarade  för  städningen  plockade  upp  de  olika  militära  objekten  och  kastade  dem i

närmaste avfallsgrop.

Gällande militärföremålen ser man inte direkt vilken fabrik som levererat dem, men patronerna har

till största delen tillhört en Mauser k98. Detta visar på att den tyska armén använde inhemska vapen

framför utländska, vilket är rätt självklart då Tysklands vapenindustri börjar växa redan 1930-talet.98

Mynningsskydden visar igen att det var väldigt viktigt att alltid skydda gevärmynningen från skräp

då den var i viloläge.  Alla upphittade mynningsskydd var dessutom tillverkade av gummi, vilket

kan visa att även på soldatläger måste soldaten hela tiden vara på sin vakt. Plötsliga risksituationer

som är i behov av avfyring kan uppstå och i dessa fall är det viktigt att geväret var i skjuttillstånd så

snabbt som möjligt. En möjlighet till gummi kan dessutom vara Tysklands ekonomiska ställning.

Från deras rostiga valutan som hittades vet man att Tyskland hade ont om metaller i slutet av andra

världskriget. Tidigare fanns det även mynningsskydd av metall, men dessa verkar ha övergivits till

förmån för gummi.99 Dock kan det mycket väl bero på att Tyskland måste spara på metaller för

tillverkning  av  vapen  och  ammunition.  Därför  övergick  man  till  mynningsskydd  av  gummi,

eftersom tillverkningen var billigare.

Objektens ursprung berättar vilka fabriker levererade produkter till Wehrmacht-soldaterna i Finland.

Då största delen av produkterna har en tysk text kan man förmoda att Tyskland utrustade soldaterna

med  de  nödvändigaste  ägodelarna.  Kammen  med  texten  Garantie  REX  Gummi skriven  på

kamranden  berättar  att  en  del  av  soldaternas  skyddsutrustningar  kommer  från  fabriken  Rex

Gummitechniken i Pfungstadt. Kammen kan även tyda på att soldaterna köpte kammar var de än

råkade se dem, vilket kan ha att göra med reglerna att soldaterna behöver tre kammar för att tillges

98 Knopp, Guido. Wehrmacht: Hitlerin armeija, s. 9
99 https://www.thingsmilitary.com/accessories/wwii-german-k98-rubber-muzzle-cover/ 
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permission.100 Cigarettaskarna från den stora tobaksfabriken Reemtsma i Hamburg berättar vilken

fabrik levererade tobak för soldaternas cigarettransoner. En penna från Kaweco i Heidelberg kan

tyda på att en soldat bor där, har passerat staden på väg till Frankrike eller så har den köpts från en

affär någonstans i Tyskland. Leveransen av utrustning skedde förmodligen genom fartyg. Tåg är en

möjlighet, men då måste man passera Norge för att nå Finland. I detta fall måste man dessutom resa

ända från finska Lappland ner till Hangö, så leverans med fartyg är smidigare.

Gällande glas och tallrikar verkar det ha varit Finlands porslinsfabrik Arabia som också levererade

dem till Wehrmacht. Detta är inte så förvånande, eftersom Arabia var redan under andra världskriget

bekant utanför Finland, då kärl exporterades till andra länder.101 Oula Seitsonen förundrades dock i

sin  egen  undersökning  över  mängden  finsk  porslin  i  de  tyska  fånglägren  i  finska  Lappland.

Framförallt  fånglägret vid Peltojoki visade den tydliga populariteten för finska fabriken Arabias

kärl, trots att tyskarna hade ett lager med inhemsk porslin endast några tiotal kilometer sydost om

området.102

Flaskor som innehållit alkohol eller läsk är till största delen tyska, såsom Riesling och Mosel samt

olika  typer  av  öl.  Dock  hittades  även  olika  finska  märken  bland  flaskorna,  exempelvis  från

Pyynikki-  och  Aura-bryggeriet.  Drycken  från  Pyynikki  är  antagligen  köpt  på  tågresan  från

Lapplandsfronten ner till Hangö, då den långa, trånga och heta tågresan förmodligen fick soldaterna

att längta efter något uppfriskande. Detta tyder dessutom på det att tåget stannade en kort period i

Tammerfors så att soldaterna hade möjligheten att köpa dricka. Aura-bryggeriet ligger i Åbo och

utifrån studier av en järnvägskarta från år 1940 har tåget förmodligen passerat staden, eftersom det

är den mest direkta och snabbaste vägen när man återvänder till Hangö. Det är även tänkbart att

drycker från Aura-bryggeriet var till salu i Hangö.

Majoriteten av dryckerna tillverkades ändå i Tyskland, men soldaterna drack även Genever som är

en gin-typ från Nederländerna eller Belgien. Dessa flaskor är få i antalet, vilket tyder på att tyskarna

hade en preferens för hemlandets alkohol. Den knappa mängden finländska flaskor stöder också

tanken  på  att  tyskarna  ville  allra  helst  ha  inhemskt  alkohol.  Därför  såg  Tyskland  till  att  hålla

soldaterna  nöjda  genom  att  uppfylla  deras  önskan  trots  de  rådande  förbuden  mot  både

alkoholdrycker och cigaretter i landet.

100 Muntlig uppgift av Jan Fast
101 https://www.arabia.fi/arabiasta/arabian-historia
102 Seitsonen et al. A military camp in the middle of nowhere: mobilities, dislocation and the archaeology of a Second 

World War German military base in Finnish Lapland, s. 19
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Cigarettaskar finns det relativt lite av trots att Tulluddens soldatläder kunde inkvartera cirka 4000

soldater som störst.103 I detta fall är det dock möjligt att de förstörts då de legat under marken i 75

år. Tyska soldater rökte mycket och ransonerades alltid med en ask som innehåller sex cigaretter.104

Intressant nog var rökning, trots detta, förbjudet i Tyskland. När ransonerna delades ut försökte

rökandet motverkas genom att ge extra matransoner åt icke-rökare. Det var inte möjligt att förbjuda

soldaterna att röka, eftersom det skulle minska moralen i trupperna. Trots försök var det onödigt och

gav inte slutresultat. Reemtsma, till exempel, var den största cigarettfabriken i Tyskland och den

höll sig lönsam trots uppmuntring att sluta röka samt bristen av tobak år 1942. Orsaken till varför

fabriken  inte  hade  förluster  berodde  på  det  att  firman  levererade  cigaretter  åt  soldaterna  i

Wehrmacht. Detta berättar en hel del om hur viktig tobaken var för soldaterna.

Studier  av  de  olika  typerna  av  tuberna  som hittades  på  området  visar  på  två  olika  former  av

användning, vissa hade kastats halvfulla i avfallsgropen, medan andra var så spänt hoprullade att

den sista droppen kommit ut. Detta kan visa på två olika perioder av uthyrningstiden. De som inte

är helt tomma kan vara äldre än de man rullat spänt ihop. Största delen av de halvfulla tuberna

innehöll  dessutom läkemedel.  En  avvikelse  är  dock  aluminiumtuberna  som innehållit  smältost.

Majoriteten  av  dem  var  från  år  1942,  alltså  helt  i  början  av  tyskarnas  uthyrningsperiod  av

Tulludden. De hade alla öppnats på längden med en dolk så att  all  ost  skrapats ut.  Vissa hade

öppnats helt och hållet och sedan vecklats ut medan andra hade öppnats till slutändan. Detta tyder

på att smältosten var en favorit bland soldaterna eller så hade matransonerna redan minskat och

soldaterna ville försäkra att inget går till spillo.

8.2.3. Slutligen

Det var osäkert ifall min arkeologisk forskning från ett litet område i Tulludden kan komma med ny

tidigare  okänd  fakta  om soldaternas  liv  i  Tulludden.  Vi  vet  redan  från  bilder,  konst,  skriftliga

dokument och muntliga vittnesmål vad soldaterna huvudsakligen gjort på lägret och hur lägret var

uppbyggt.  Dock  ger  fynden  liv  åt  dessa  ord  på  ett  helt  annat  sätt.  Fynden  har  gett  oss

beteendemönster,  såsom  tandmärkena  på  pipan  som  berättar  om  antingen  nervositet  eller

långtråkighet. De har lärt oss hur den rådande omgivningen även lämnat spår i de mest vardagliga

föremålen. En knapp från en uniform tillverkad innan år 1939, som sedan kastats i avfallsgropen,

kan exempelvis berätta om den ekonomiska ställningen i landet. Ett mynt av typen Reichsmark som

103 Konfliktarkeologi. https://hangosommaruni.fi/studieprogram/22-ovriga-kurser/arkeologi/66-konfliktarkeologi 
104 Proctor. 1996. The anti-tobacco campaign of the Nazis: a little known aspect of public health in Germany, 1933-45. 

doi: https://doi-org.proxy.ub.umu.se/10.1136/bmj.313.7070.1450
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tagits upp ur jorden efter 75 år, så rostad att den nästan är förstörd, ger bevis på bristen av metaller i

landet. Enligt Jan Fast måste Tyskland tillverka sina mynt med en blandning av flera olika material,

vilket dessa mynt är ett konkret bevis på.

Undersökningens styrka ligger i att ge nya och djupare perspektiv på redan kända faktan. Fynden

kan berätta vad soldaterna föredrog, var de varit på besök och vad de gjort på sin fritid. Majoriteten

av objekten är dessutom välbevarade, så man kan se texter eller namn på fabrikerna som producerat

dem.

Texterna på objekten berättar alltså vilka fabriker producerat dem. Ibland kan dessa fabriker spåras

upp,  vilket  kan  ge  tips  på  hur  materialen  levererats.  Reemtsma  Cigarettenfabriken  samt  Rex

Gummitechniken finns båda i centrala Tyskland. Vägen därifrån till Hangö är rätt lång och det finns

två möjliga rutter som kunde användas. Det var antingen att ta ett fartyg från Danmark till Norge

och sedan åka tåg till Hangö via finska Lappland. I detta fall är alternativ två troligare. Leveransen

skedde med tåg till Estland och därifrån sedan med fartyg över till Hangö. Största delen av fynden

var  dessutom av tyskt  ursprung,  vilket  bevisar  att  Tyskland stod för majoriteten av soldaternas

väsentliga material, såsom utrustning, medicin och underhållning. Finland för sin del stod för olika

kärl, såsom muggar, tallrikar och assietter.

Till underhållningen hör bland annat alkohol, tobak och musik. Både tobaken och alkoholen var

tyskt. Bland alla cigarettaskar fanns inte en enda finsk cigarettfabrik och förutom bygelkorken från

Aura-bryggeriet samt flaskan från Pyynikki fanns det inget som var exklusivt finskt. Musiken hade

soldaterna  förmodligen  inskaffat  själv,  antingen  genom  köp  eller  så  hade  de  hämtat  skivorna

hemifrån. Gällande alkoholen och tobaken stod Tyskland för dem. Detta ger ett intressant perspektiv

på hur viktig det var att soldaterna moral behölls genom olika former av underhållning. Förbudet

mot  tobak  som  existerade  i  Tyskland  och  Adolf  Hitlers  eget  ogillande  för  det  hindrade  inte

soldaternas konsumtion av cigaretter eller det faktum att tobak var en del av ransonen. För att lyfta

fram hur viktig moralen bland soldaterna är kan man se Reemtsma Cigarettenfabrikens bakgrund

där förlusterna är minimala trots bristen av tobak år 1942. Detta berodde på att fabriken levererade

cigaretter till soldaterna i Wehrmacht.

De militära objekten tyder på att soldaterna bar omkring på sina vapen trots att de var lediga. Något

som bevisar att de aldrig kunde glömma att det rådde ett krig. Inte ens på soldatlägret kunde de helt

och hållet slappna av. De måste ta hand om sina vapen och mängden ammunition som hittats i

området visar tecken på vapenövningar. Ben från olika djur samt fiskar som man hittat i Tulludden
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berättar också om att soldaterna jagade eller fiskade då de tröttnade på den ensidiga kosten som i

stort sett bestod av konserver, bröd och smältost. Med andra ord höll soldaterna även på att jaga i

soldatlägret. De ägnade sig inte enbart till att dricka alkohol och annan underhållning. Soldaterna

höll  även på  med sömning av knappar  som lossnat  från deras  uniformer.  De tog  hand om sitt

utseende, både genom att  rengöra sina skor samt kamning av hår.  Mängden parfymflaskor som

hittats bevisar på att hygienen också var viktig. Detta var både för egen trivsel, men även för att

soldaterna skulle  enligt  reglerna alltid  se  exemplariska ut.  Förmodligen hade även närvaron av

kvinnor på lägret en inverkan på varför soldaterna tog hand om sitt utseende.

Det var inte möjligt med denna undersökning att reda ut tyskarnas relation med lokalbefolkningen. I

denna uppsats intervjuades inte heller den äldre generationen i Hangö, så muntliga vittnesmål kunde

inte heller belysa frågan om hurdan relation tyskarna och den finska befolkningen i Hangö hade.

Några finländska fynd hittades, men dessa räcker inte till  att bevisa soldaternas kopplingar med

lokalbefolkningen.

Alla fynden jag gått igenom, putsat, hållit och dokumenterat har alltid kopplat mig med soldaten i

lägret. Jag kan inte låta bli att fundera vad soldaten tänkt på när han hållit samma objekt i handen.

Alkoholflaskorna är ett exempel. När han druckit från den, hur har han känt sig? Har han varit glad

över att vara ledig en tid eller har han kanske tömt den i hopp om att glömma något negativt?

Kanske han bara längtar efter känslan att vara avslappnad. Samma sak gäller tobaken de rökt. Har

de rökt för att fira sin ledighet eller är de nervösa och behöver lugna ner sig? Det är omöjligt att

soldaterna inte lider av traumatiska upplevelser och kanske tobaken hjälper dem att lugna ner sig.

Alla  dessa  fynd  kopplar  dig  direkt  till  krigets  fasor  och  får  dig  att  sympatisera  med  soldaten

oberoende av hans hemland. Det är ett konkret bevis på att kriget existerat. Ett krig som tvingat

unga män att lämna sin ungdom hemma och istället börja bära på tunga bördor.
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9. Sammanfattning

Med denna uppsats har jag undersökt vad föremålen som hittades i Tulludden i Hangö kunde berätta

om soldaternas vardagliga liv samt produkternas olika ursprung.

Jag har utgått från två olika frågeställningar. Den första frågan är vad klassificeringen av fynd från

konfliktarkeologiskt  dokumenterade  områden  kan  berätta  om  soldaternas  vardag  och  ifall  det

kommer fram ny, tidigare okänd fakta. Jag ville veta ifall fynden kan berätta varifrån människorna

på lägret fick sitt väsentliga material och hur de levde på lägret. Det finns också en mer allmän

fråga jag försöker  besvara,  nämligen vad konfliktarkeologin egentligen kan bidra med gällande

krigsföringens olika aspekter.

Min undersökning baserar sig på 838 stycken fynd och på mina egna funderingar om objektets

användning med stöd från olika källor. Undersökningen baserade sig på böcker som behandlade

olika tyska krigsföremål, mestadels objekt kopplade till matransoner. Dessa föremål redovisade jag

om i min diskussion. Identifikationen utfördes dessutom genom diskussioner med arkeolog FM Jan

Fast och Jose Botello, som båda har mycket vetskap samt erfarenhet av krigstida föremål.

Resultatet var vad jag förväntat mig. Objekten berättar mycket om deras ursprung samt soldaternas

vardagliga liv, men som väntat kom inte helt ny fakta om deras liv fram. Vetskapen om att Tyskland

ansvarade  för  soldaternas  väsentliga  utrustningar,  såsom mat,  vapen och ammunition har  redan

existerat. Den tydliga försämringen av metaller i mynt är inte heller en nyhet, eftersom Tysklands

dåliga ekonomiska ställning i slutet av andra världskriget har man redan känt till från historiska

dokument. Fascinerande var dock det att Tyskland var en av de ledande länderna inom anti-tobak

rörelsen,  i  synnerhet  Adolf  Hitler,  men  trots  detta  ransonerande  landet  ändå  sina  soldater  med

cigaretter. Wehrmacht var dessutom i direkt under Hitlers kontroll, men en stor del av soldaterna var

rökare. Detta visar rätt tydligt hur viktigt det var att hålla soldaterna nöjda för att bibehålla moralen

i armén.

Denna uppsats visar dessutom att även om fynden kan komma med intressant fakta om soldaterna

är detta inte deras huvudsakliga styrka. Styrkan hos objekten är att ge forskaren en inblick till hur

soldaterna levt på lägret samt ge historien mer detaljer. Deras uppgift är att avslöja krigets fasor,

men samtidigt ge de glömda en möjlighet att bli ihågkomna.
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11. Bilagor

Bilaga 1. Luftbild av avfallsgropens position (karta: Aleksi Rikkinen)

Bilaga 2. Avfallsgropen märktes ut. (bild: Jan Fast)
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Bilaga 3. Grundkarta över avfallsgropens position (karta: Aleksi Rikkinen)

Bilaga 4. Finsk reklam av Nigrolin-skokräm. Det står: ”Ifall denna tunga kunde prata, skulle den alltid kräva Nigrolin-skosalva.” (bild: 

nostalgisetnaiset.fi/kenkasi-kertovat-sinusta-paljon/nigrolin/)
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Bilaga 5. Ett dokument av portioner samt ransoner som beviljats åt en soldat. (bild: Fanny Fagerholm)

Bilaga 6. Mängden portioner och ransoner noggrant listade per datum, underskrivna av en officerare. (bild: Fanny Fagerholm)
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