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Abstract 

This dissertation is a study on the Swedish-speaking Civil Guards in Ostrobothnia 
and Turunmaa in Finland during the Finnish interwar period (1918-1939). The 
study focuses on how they created their own Swedish minority nationalist identity 
in regards to the national project of White (bourgeois) Finland. They did so with 
the aid of conceptions and ideals of masculinities, nationalism, national identity 
and social differences. The Swedish-speaking Civil Guards were part of a turbu-
lent time in Finnish history with Finland declaring independence and separating 
from Russia in 1917. The Finnish Civil Guard was an organisation forged by the 
Finnish Civil War of 1918 where it acted as the primary armed force on the White 
(bourgeois) side of the conflict. In 1919 the Civil Guard had about 107 000 mem-
bers, which was the highest number during their active years, and membership 
was voluntary. During the 1920’s the total number of members remained rela-
tively steady at about 80 000 members. 

This study implements an intersectional perspective consisting of four different 
main categories: masculinities, minority nationalism, national identity and social 
differences. These categories are then analysed together with theory on national-
ist projects as presented by Nira Yuval-Davis. The empirical basis of this study is 
composed of material such as yearly summaries, minutes and similar documents 
from different local Givil Guards in the two Swedish-speaking Civil Guard dis-
tricts of Vaasa and Turunmaa. The study also bases itself on an analysis of two 
Civil Guard periodicals: Svenska Skyddskåristen (1919-1927) and Skyddskåris-
ten (1928-1939). 

This study shows that the Swedish-speaking Civil Guards created their own ver-
sion of a bourgeois minority nationalist identity where militarised masculine ide-
als blended together with a focus on their Swedish heritage and blood, the re-
sponsibilities to the Finnish nation, and conceptions on social differences where 
different members of society received different status in their narrative. They ro-
manticised the idea of the Ostrobothnian peasant as the cradle of Swedish herit-
age in Finland and a symbol of strength, honour and power. In addition, they 
reproduced a myth of heroic, manly sacrifice for the nation that was meant to urge 
its members and the Finnish people to act and defend the country. 

Keywords: Finland, Civil Guard, twentieth century, Swedish-speaking, mascu-
linity, minority nationalism, social differences, nationalism, national identity, 
military history, gender history 
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Förord 

Jag visste tidigt i livet att läsa och skriva var något för mig och att det var något 
jag ville spendera en stor del av min tid med. När jag fick samtalet i maj 2016 om 
att jag erbjöds doktorandtjänsten hade jag redan spenderat fem år vid Institut-
ionen för idé- och samhällsstudier med att först läsa Humanistiskt Samhällspro-
gram med historia som huvudämne och sedan mastersprogrammet i historia. 
Siktet var tidigt inställt på en doktorandtjänst i samma ämne och jobberbjudan-
det var som en långvarig dröm som gick i uppfyllelse. Jag skulle äntligen få arbeta 
varje dag med det jag så länge tyckt så mycket om att göra. 

Mina nästan fem år som doktorand i historia vid Umeå universitet har varit 
en tid av framgångar och motgångar, stress och lugn samt en otrolig känsla av 
privilegium att få arbeta med det jag gjort. Forskarglädjen och den nästan reli-
giösa upplevelsen av att få sätta sig ned i ett arkiv med högar av källmaterial från 
”mina” skyddskårister har varit en källa till glädje som jag är mycket tacksam över 
att ha fått uppleva. Livet som doktorand och forskare kräver mycket av en som 
person på många sätt och jag har utvecklats mycket under dessa år. Det har varit 
en fantastiskt rolig tid på många vis och jag hoppas att mitt bidrag till historien 
om de svenskspråkiga skyddskårerna i Finland under mellankrigstiden når fram 
till alla de som tycker det är lika spännande och intressant som jag själv. 

Som brukligt är vill jag rikta min tacksamhet till ett antal olika personer och 
sällskap som på olika sätt bidragit till avhandlingen ni håller i er hand idag. 
Svenska Litteratursällskapet i Finland har stött avhandlingen med medel ur Rag-
nar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond. Kempefonden vid Umeå Student-
kår har stött avhandlingen med ett stipendium hösten 2016.  

Till alla snälla och hjälpsamma personer jag mött under mina arkivresor i både 
Sverige och Finland: tack/kiitos! Tack till personalen på Kungliga Biblioteket i 
Stockholm som snabbt hjälpte mig att få tag i kompletterande digitalt käll-
material hösten 2020, mitt under den pandemi som satte käppar i hjulet inte bara 
för mig utan också många andra. Ett speciellt tack vill jag också rikta till perso-
nalen på Österbottens Traditionsarkiv i Vasa som alltid välkomnat mig med 
värme och varit så fantastiskt hjälpsamma. Tack till Margareta (Molly) och Tor-
björn (Tobba) Ehrman för er stora gästvänlighet och hjälp till en norrbottning på 
vift i Vörå.  

Tack till docent och akademilektor Ann-Catrin Östman som var opponent vid 
mitt mittseminarium och förde mycket intressanta diskussioner som hjälpte mig 
ta arbetet framåt. Tack till doktor Matias Kaihovirta och lektor Peter Lindström 
som var en del av slutläsgruppen av min avhandling och gav intressanta kom-
mentarer som hjälpte mig slutföra arbetet. Tack till docent Anders Ahlbäck för de 
spännande diskussioner vi haft då vi mötts på olika konferenser under åren och 
för att du ville ställa upp som opponent på min avhandling. Stort tack till mina 
biträdande handledare, professor Åsa Karlsson Sjögren och docent Anna Sténs, 
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för det stöd ni gett mig och det arbete ni lagt ned på att ge mig relevanta kom-
mentarer och diskutera allt möjligt med mig när jag behövt det som mest. Jag vill 
även innerligt tacka min huvudhandledare professor Martin Hårdstedt för allt 
stöd, handledning och alla diskussioner genom åren (från C-uppsats till disputat-
ion), samt för att du uppmanade mig att söka doktorandtjänsten jag nu slutfört. 
Dessutom vill jag tacka dig för att du bland annat dragit med mig på en trevlig 
gustaviansk afton på Furirbostället i Oravais och en tur till kasematterna på Sve-
aborg, det är verkligen minnen jag kommer bära med mig.  

Stort tack till Max Francois för hjälp med korrekturläsning och för viktiga syn-
punkter på texten i arbetets slutskede. Till alla kollegor som gett viktiga tips, råd, 
kommentarer och framför allt varit trevligt sällskap på jobbet under mina år som 
doktorand: stort tack. Ingen nämnd, ingen glömd. Tack till alla mina fantastiska 
doktorandkollegor, speciellt ni som började jobba samtidigt som mig hösten 
2016. Ni vet vilka ni är. Ett speciellt varmt och hjärtligt tack skickar jag till Julia 
och Fanny Sjödahl Lindgren som förgyllt lunchtimmar, fikapauser, arbetstid och 
fritid många gånger om under åren. 

Jag vill också tacka min älskade familj: mormor Anette, mamma Catarina, 
pappa Stefan, lillebror Mattias, min svägerska Evelina och världens finaste sys-
konbarn Philip för att ni alltid finns där. Till min man Simon: tack för att du 
svepte in i mitt liv som en varm sommarvind av kärlek mitt under min pågående 
resa som doktorand och gjorde resan så mycket trevligare att slutföra. Till morfar, 
farmor och farfar: ni hann inte vara med om att jag blev klar men ni har varit med 
mig hela vägen ändå. Den här är till er och till dig, mormor. Ni är min egen histo-
ria. 

Cecilia Hortlund 

Umeå 2021 
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1. Inledning 

Skyddskårstankens förverkligande berodde icke på en tillfällighet. Den var 
icke heller ett påfund av enskild uppfinningskonst, den växte oemotstånd-
ligt fram ur behovet av medborgarskydd. De bobrikoffska förryskningssträ-
vandena, som efter utbrottet av världskriget antogo alt (sic) våldsammare 
former och som gingo samman med samhällsomstörtande bemödanden 
från vissa folklagers sida bland vårt eget folk, hade skapat en folkstämning, 
som krävde skydd mot den förenade fiendens omstörtningsplaner. Liv, fri-
het, egendom och arbetsmöjlighet stodo i fara och hotet mot borgarne ropa-
des offentligt ut på vägar och gator. Ovädret drog dag för dag närmare och 
det blev för de samhällsbevarande folklagren en tvingande nödvändighet att 
tänka på motåtgärder.1 

 
I slutet på januari 1918 nåddes lokala sammanslutningar av skyddskårsmän runt 
om i Finland av det besked de så länge väntat på och samtidigt fruktat: soci-
alisterna och kommunisterna – de så kallade ”röda” – hade gjort revolution och 
tiden var kommen att försvara nationen. Under hösten 1917 hade stämningen bli-
vit alltmer spänd och det var tydligt att en konflikt av något slag skulle bli svår att 
undvika. Nu var tiden inne för skyddskåristerna runt om i landet att uppfylla den 
plikt de frivilligt hade övat inför. Att det skulle utmynna i ett inbördeskrig som 
varade i drygt tre månader med närmare 37 000 döda var det få som kunde för-
utspå.2 Många hade nog inte heller kunnat förutse den framgång skyddskårsor-
ganisationen överlag skulle få de kommande 26 åren. Skyddskårsorganisationens 
storhetstid tog fart på allvar efter kriget och skyddskåren skulle komma att prägla 
och präglas av en föränderlig och omdanande tid i Finlands historia: mellankrigs-
tiden. Skyddskårsorganisationen i Finland har tidigare studerats inom samtids-
historia som en organisation som hade en omfattande närvaro i det finländska 
samhället under sin aktiva period 1918 till 1944. Skyddskårsorganisationen fanns 
på plats i mer eller mindre alla kommuner runt om i Finland och var känd för de 
allra flesta i den finländska befolkningen. Skyddskåren var starkt närvarande i 
det finländska samhället fram till att den förbjöds och upplöstes år 1944 som en 
del av vapenstilleståndet med Sovjetunionen.3 

Runt om i Europa vid denna tid förekom liknande initiativ till frivilliga för-
svarsorganisationer såsom Freikorps i Tyskland och Landsturm i Tyrolen, land-
stormen i Sverige med flera. Mellankrigstiden var en period av ökad militarise-
ring av både maskulinitet och nationalism, vilket ledde till ett ökat intresse för 

                                                             
1 ”Då skyddskårstanken först slog igenom”, Svenska Skyddskåristen (SvSk) 1, nr 1 (1919), s. 5. 
2 Aapo Roselius, I bödlarnas fotspår: Massavrättningar och terror i finska inbördeskriget 1918 

(Stockholm: Leopard, 2009), s. 8-9. 
3 Seija-Leena Nevala-Nurmi, ”The gendered defence family in Finland 1918-1944”, i Gender, war and 

peace: Breaking up the borderlines, red. Anders Ahlbäck och Fia Sundevall (Joensuu: University 
Press of Finland, 2014), s. 24-26; ”Skyddskårerna”, i Nationalencyklopedin, åtkomstdatum 26 april 
2019, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/skyddskårerna. 
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försvaret och att frivilligt engagera sig för att bevara den egna nationens gränser 
och självständighet. Första världskrigets omfattande påverkan på inte bara det 
militära utan också det civila bidrog till att krig inte längre enbart sågs som en 
arena för män. Detta ledde i sin tur efter kriget till ett behov av att stärka maskulin 
auktoritet och återta arenor som ansågs vara maskulint kodade såsom det mili-
tära.4 Sekelskiftet 1900 innebar också ett allt större fokus på bildandet av nation-
alstater där det förutom en stående armé som kunde försvara nationen även sågs 
som alltmer viktigt att försvara den så kallade ”hemmafronten”. I relation till ett 
ökat fokus på militarisering av maskulinitet och nationalism innebar också denna 
tidsperiod allt fler tankar om medborgarskap, vilket i sin tur fick ett starkt sam-
band med maskulinitet och nationen. Att kämpa för nationen genom exempelvis 
militärtjänstgöring eller annan försvarsverksamhet likställdes med maskulinitet 
samtidigt som det även blev ett krav för att erhålla ett fullvärdigt medborgarskap. 
I kölvattnet av en övergripande militarisering i många europeiska länder skapa-
des alltså idéer om den manliga soldaten som den ideala medborgaren som off-
rade sig för nationens skull.5 

Under mellankrigstiden i Finland var det framför allt tre historiska skeenden 
som påverkade de svenskpråkiga skyddskårerna: ett polariserat finländsk sam-
hälle som ett arv efter inbördeskriget 1918, språkfrågan under 1920- och 1930-
talet samt utmaningen mot demokratin cirka 1930-1932. En studie av de svensk-
språkiga skyddskårerna påverkas ofrånkomligen av det historiska samman-
hanget. I början av denna inledning presenterades ett citat från den svensksprå-
kiga tidskriften Svenska Skyddskåristen år 1919 som visar hur polariserat det fin-
ländska samhället var – särskilt de första åren närmast efter inbördeskriget och 
under början av 1920-talet. Skyddskårsorganisationen utgjorde enligt medlem-
marna själva en ytterst viktig del i det finländska samhället som samhällsbeva-
rande enhet och en försäkran om den ”laglydiga” finländska befolkningens fort-
satta medborgerliga rättigheter. 

Vad det egentligen var som finländarna skulle skyddas från varierade i de 
svenskspråkiga skyddskårernas narrativ. I första hand var det den stora grannen 
i öst – Sovjetunionen – och de ur den egna befolkningen som ansågs ha socialist-
iska och kommunistiska värderingar. Dessa värderingar gick emot den borgerligt 
inriktade skyddskårsorganisationens syn på samhällsordningen och det var där-
för viktigt att skydda nationen och den övriga befolkningen från vad som uppfat-
tades som ”radikala” vänsterelement. Samtidigt fanns det också en starkt närva-
rande konflikt mellan finskspråkiga och svenskspråkiga där det blev en fråga om 
vilka grupper och vilket språk som skulle få ta störst plats i både privata och of-
fentliga sammanhang. Dessutom fanns det ett växande hot mot demokratin vid 

                                                             
4 John Horne, ”Masculinity in politics and war in the age of nation-states and world wars, 1850-1950”, 

i Masculinities in politics and war: Gendering modern history (Manchester: Manchester University 
Press, 2004), s. 31-34. 

5 Anders Ahlbäck, Manhood and the making of the military: Conscription, military service and mas-
culinity in Finland, 1917-39 (Farnham, Surrey: Ashgate Publishing Limited, 2014), s. 29-30. 
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1930-talets början i Lapporörelsen och alltmer aktiva högerradikala grupperingar 
som utmanade den politiska och samhälleliga struktur som skapades i det nyligt 
självständiga Finland.  
 Mer grundliga studier av de svenskspråkiga skyddskårerna i allmänhet och 
deras relation till bland annat sin egen svenskhet och identitet i synnerhet har 
inte utförts. I denna avhandling är avsikten att ta ett brett grepp på de svensk-
språkiga skyddskårerna i två distrikt och undersöka mer strukturella företeelser 
som kan relateras till de kulturella och politiska strömningarna i Finland under 
mellankrigstiden. Genom att studera de svenskspråkiga skyddskårerna i dessa 
avseenden framkommer nya perspektiv på skyddskårsorganisationens historia 
och studierna bidrar även till förståelsen av de ideologiska och politiska förhål-
landena i Finland under mellankrigstiden. De svenskspråkiga skyddskårernas ar-
bete för sitt eget och nationens väl var en del av ett större arbete för att etablera, 
bibehålla, försvara och definiera den nyligt självständiga finländska nationen och 
de svenskspråkiga medborgarnas plats i denna nation. Därmed blir de svensk-
språkiga skyddskårerna av vikt för en djupare förståelse av svenskhetens närvaro 
i Finland vid denna tid. 
 Syftet med denna avhandling är att undersöka och analysera identitesskap-
ande inom de svenskspråkiga skyddskårerna i Vasa och Åbolands skyddskårsdi-
strikt 1918-1939. Avhandlingen använder sig av ett intersektionellt teoretiskt per-
spektiv som operationaliseras genom att analysera fyra olika teoretiska katego-
rier: maskuliniteter, minoritetsnationalism, nationell identitet och sociala skill-
nader tillsammans med teori om nationella projekt. Avhandlingen undersöker 
de svenskspråkiga skyddskårerna som en specifik del av den svenskspråkiga be-
folkningsgruppen i Finland under mellankrigstiden. Denna avhandling ställer ett 
antal frågor rörande om och hur de svenskspråkiga skyddskårerna verkade för att 
konstruera, bibehålla och främja en minoritetsnationalistisk, borgerlig svensk-
språkig identitet i relation till ett nationellt projekt, identitet, maskuliniteter och 
sociala skillnader.  

I centrum för undersökningen står Vasa skyddskårsdistrikt i Österbotten och 
Åbolands skyddskårsdistrikt i Egentliga Finland under perioden 1918 till 1939. 
Utgångspunkten i avhandlingen är att skyddskårsorganisationen i stort utgjorde 
en del i ett skapande av en finländsk nationell identitet och ett nationellt projekt 
under mellankrigstiden där medborgerliga rättigheter och skyldigheter baserade 
i språklig tillhörighet, minoritetsnationalism, maskuliniteter och sociala skillna-
der var betydelsefulla. 
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Tidigare forskning 

Genus, maskuliniteter, nationer och krig 
 
Historisk forskning på temat maskulinitet och genus är idag ett omfattande äm-
nesområde som utvecklats under de senaste decennierna som en del av genus-
forskartraditionen.6 Det återfinns ett flertal exempel på internationell forskning 
om maskulinitet, krig och nationer.7 Detsamma gäller militariseringen av sam-
hället och maskulinitet i Europa med början under 1800-talet och fortsatt efter 
första världskriget.8 

Den allmänna utvecklingen av det militärhistoriska forskningsområdet har 
gått från krigshistoria, forskning om krigshändelser och militära förband, till att 
idag vara ett mycket bredare fält. Idag består militärhistorisk forskning ofta av 
tvärvetenskapliga projekt där socialhistoriska, politiska och ekonomiska perspek-
tiv appliceras i olika studier för att undersöka hur krig och militär växelverkar 
med och får konsekvenser för det civila samhället.9 Stefan Dudink, Karen Hage-
mann och John Tosh argumenterar för att ett fokus på maskulinitet i relation till 

                                                             
6 Det teoretiska området Critical Studies on Men (CSM) är ett exempel på ett område som under 

främst de senaste två decennierna utvecklats alltmer till ett område i sin egen rätt, med fokus på 
utvecklandet och analyserandet av teorier rörande maskuliniteter. Källa: Chris Beasley, ”Problema-
tizing Contemporary Men/Masculinities Theorizing: The Contribution of Raewyn Connell and Con-
ceptual-Terminological Tensions Today”, The British Journal of Sociology 63, nr 4 (2012), s. 753; 
Se även exempelvis: George L. Mosse, The image of man: The creation of modern masculinity (New 
York: Oxford University Press, 1996); Raewyn Connell, Maskuliniteter (Göteborg: Daidalos, 2008); 
Jonas Liliequist, ”Manlighetens flytande gränser: Om manlighet som analytisk kategori i historiska 
analyser”, Scandia 74, nr 1 (2010). 

7 För studier om maskulinitet, krig, nationalism, medborgarskap och så vidare se till exempel: Joane 
Nagel, ”Masculinity and Nationalism: Gender and Sexuality in the Making of Nations”, Ethnic and 
Racial Studies 21, nr 2 (1998); Joshua Goldstein, War and gender: How gender shapes the war 
system and Vice Versa (Cambridge: Cambridge University Press, 2001); Ann-Catrin Östman, ”Från 
eländighet till manligt medborgarskap: Bonden i det tidiga 1900-talets finländska historie-
skrivning”, Historisk Tidskrift 126, nr 4 (2006); För tre betydande antologier på området se även: 
Ida Blom, Karen Hagemann, och Catherine Hall, red., Gendered nations: Nationalisms and gender 
order in the long nineteenth century (Oxford: Berg, 2000); Stefan Dudink, Karen Hagemann, och 
John Tosh, red., Masculinities in politics and war: Gendering modern history (Manchester: Man-
chester University Press, 2004); Stefan Dudink, Anna Clark, och Karen Hagemann, red., Represent-
ing masculinity: Male citizenship in modern Western culture, Studies in European culture and his-
tory (New York: Palgrave Macmillan, 2007). 

8 För internationella perspektiv på och vidare information om militarisering av maskulinitet och na-
tionalism se exempelvis: Karen Hagemann, ”A valorous Volk family: The nation, the military, and 
the gender order in Prussia in the time of the anti-Napoleonic Wars, 1806-15”, i Gendered nations: 
Nationalisms and gender order in the long nineteenth century, red. Ida Blom, Karen Hagemann, 
och Catherine Hall (Oxford: Berg, 2000); Karen Hagemann och Stefanie Schüler-Springorum, 
Home/front: The military, war, and gender in twentieth-century Germany (Oxford, UK: Berg, 
2002); Paul Higate, Military masculinities: Identity and the state (Westport, Conn.: Praeger, 
2003); Richard J. Evans, The coming of the Third Reich (New York: The Penguin Press, 2004); 
Volker R. Berghahn, Europe in the era of two World Wars: From militarism and genocide to civil 
society, 1900-1950 (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2006). 

9 Det är möjligt att se det som att den militärhistoriska forskningen har genomgått några olika faser 
sedan 1800-talet. Historieskrivning om krig har länge varit närvarande i olika former. Det var först 
under 1800-talet som den första fasen sattes igång då många länder började använda forskningen 
både som en grund för att planera inom det militära systemet men också utveckla det vidare med 
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politisk och militär historia kan utgöra ett sätt att ompröva modern historia och 
dess olika delar. Det finns enligt författarna mycket att vinna på ett genusper-
spektiv på detta område, då det kan bidra med nya insikter teoretiskt och även 
empiriskt. Att lägga fokus på konstruktioner av maskulinitet i relation till krig och 
politik innebär en möjlighet att belysa hur det i modern tid eventuellt funnits 
samband mellan moderniseringen av krig och framväxten av moderna föreställ-
ningar om genusskillnader. Ambitionen hos Dudink et. al. är att ytterligare ut-
veckla den historiska analysen av maskulinitet med hjälp av olika genushistoriska 
koncept och metoder.10 Dudink et. al. beskriver hur det är möjligt att applicera 
dessa koncept och metoder på en rad olika historiska områden i modern tid och 
skapar ett viktigt bidrag till ett mer samlat och internationellt forskningsläge rö-
rande militärhistoria och genus. 

Enligt Anders Ahlbäck och Fia Sundevall är militärhistorisk forskning om 
maskulinitet ett område som erhållit allt större uppmärksamhet och spridning i 
en nordisk kontext. Ahlbäck och Sundevall menar att militärhistoria traditionellt 
sett handlat om att beskriva krigets skeenden, logistik och militär strategi. Det 
fanns länge en syn på den sfär som innefattade män, krig, militärpolitik, frontlin-
jer och strid som omanligt kodad. Detta har inneburit att det saknats fokus på 
exempelvis genusrelaterade frågor i relation till den militära sfären. Allt sedan 
millennieskiftet har nya genusinriktade perspektiv blivit alltmer framträdande 
inom nordisk forskning, vilket inneburit att även män och maskuliniteter på olika 
sätt har problematiserats i allt större utsträckning.11 

Som ett mer specifikt exempel kan nämnas Anders Ahlbäck och Ville Kivimä-
kis artikel från 2008 om maskuliniteter i Finland från 1918 till 1950. Författarna 
argumenterar för att den allt större uppmärksamheten för historisk maskulini-
tetsforskning i Finland kan relateras till hur den finländska historien sett ut under 
1900-talet. Finland har under första halvan av 1900-talet deltagit i ett flertal krig 
och därför har det enligt Ahlbäck och Kivimäki uppstått ett behov av att hantera 
krigets konsekvenser på olika sätt. Författarna förklarar det som att ett ökat in-
tresse för maskulinitet inom den finländska forskningen utvecklats ur det identi-
tetsbygge som pågått i landet under 1900-talet, där nationalistiska narrativ an-
vänts som ett verktyg för att bibehålla och främja självständigheten från 1917. 

                                                             
hjälp av olika erfarenheter. Denna syn var mer praktisk och i Sverige inrättades år 1873 Generalsta-
bens krigshistoriska avdelning som en grund för att utöva mer systematisk forskning. Början av 
1900-talet förde med sig en ny, andra fas där källkritiska metoder signerade Hans Delbrück blev 
banbrytande för ämnet. Vid denna tidpunkt blev det även alltmer vanligt med civila historiker vilket 
ledde till en breddning av ämnet. En tredje fas har infunnit sig under de senaste decennierna med 
bredare projekt där socialhistoria, politik och ekonomi applicerats tillsammans med tvärvetenskap-
liga ansatser. Hit hör även ett ökat intresse för till exempel genusperspektiv på militärhistoria. Källa: 
”Militärhistoria”, i Nationalencyklopedin, åtkomstdatum 17 april 2020, https://www-ne-
se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/milit%C3%A4rhistoria. 

10 Stefan Dudink, Karen Hagemann, och John Tosh, ”Förord”, i Masculinities in politics and war: 
Gendering modern history, red. Stefan Dudink, Karen Hagemann, och John Tosh (Manchester: 
Manchester University Press, 2004), s. xii. 

11 Anders Ahlbäck och Fia Sundevall, red., Gender, war and peace: Breaking up the borderlines 
(Joensuu: University Press of Eastern Finland, 2014), s. 6-8. 
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Olika nationalistiska narrativ har utgjort en stor del av skapandet av de identite-
ter relaterade till nation, kön och etnicitet som finns närvarande i Finland än 
idag.12 

När det gäller nationalism och genus i relation till konstruerandet av den 
finska nationen vid sekelskiftet 1900 är Johanna Valenius avhandling från 2004 
betydelsefull. Valenius analyserar hur den finska nationen byggdes upp utifrån 
perspektivet av den symboliskt laddade finska ungmön som för många manliga 
intellektuella representerade nationen Finland. Studien fokuserar på manlighet 
och kvinnlighet, sexualitet, nationen och kroppen och hur dessa män såg på Fin-
land som sitt kvinnliga kärleksobjekt: oåtkomligt för dem och utsatt för våld i 
händerna på det aggressiva Ryssland. Valenius menar att det under sent 1800-tal 
och tidigt 1900-tal skedde ett medvetet konstruerande av finskheten, under en 
period då hotet om allt stramare tyglar från Ryssland gav upphov till ett alltmer 
aktivt motstånd och behov av att definiera vad som var finskt eller inte.13 Valenius 
studie av karikatyrer, tidskrifter, satir, dikter och nationella monument utgör en 
tydlig inblick i det arbete för konstruerandet av nationell identitet som blev allt 
starkare i Finland under perioden före, under och strax efter sekelskiftet 1900. 
Ett identitetsbyggande som även utgör en del av denna avhandlings studieobjekt. 

I sin avhandling från 2014 undersöker historikern Anders Ahlbäck situationen 
för finländska värnpliktiga under perioden 1917 till 1939 och även förekomsten 
av olika maskulina stereotyper inom den finländska militären. Till viss del hante-
rar Ahlbäck även skyddskårsorganisationen med syftet att teckna en bakgrund 
och samhällelig kontext till utvecklingen och skapandet av värnpliktsarmén. 
Skyddskåren hade nämligen en betydelse även för den reguljära armén, då den 
till stor del lade grunden för den armé som uppkom efter inbördeskriget 1918. 
Fokus i Ahlbäcks avhandling ligger framför allt på den finländska militären och 
uttryck för olika maskulina stereotyper inom densamma.14 Ahlbäcks forskning 
och utgångspunkter är mycket relevanta för denna avhandling då han undersöker 
militären och maskulina stereotyper i en finländsk kontext på ett mycket grund-
ligt vis. Detta innebär en möjlighet att erhålla en del av ett finländskt militärhi-
storiskt och genushistoriskt perspektiv i relation till denna avhandlings ämnes-
område. Det finns många liknande exempel på främst finländsk forskning rö-
rande manlighet, medborgarskap, militär, sociala positioner och även i relation 
till svenskhet i Finland.15 

                                                             
12 Anders Ahlbäck och Ville Kivimäki, ”Masculinities at War: Finland 1918-1950”, Norma - Nordic 

Journal for Masculinity Studies 3, nr 2 (2008), s. 115. 
13 Johanna Valenius, ”Undressing the maid: Gender, sexuality and the body in the construction of the 

Finnish nation” (Diss., Helsingfors, Åbo Universitet, 2004), s. 11. 
14 Ahlbäck, Manhood and the making of the military (2014). 
15 Se exempelvis: Ann-Catrin Östman, ”Finnish citizens on Swedish soil: Yeomanry, masculinity and 

the position of the Swedish minority in Finland”, i Zwischen kriegen: Nationen, nationalismen und 
Geschlechterverhältnisse in Mittel- und Osteuropa 1918-1939, red. Johanna Gemacher, Elizabeth 
Harvey, och Sophia Kemlein (Fibre, 2004); Pia Maria Ahlbäck och Ann-Catrin Östman, ”Manlig-
hetsretorik, kropp och konstitution av sociala positioner: Exemplet det svenska Finland under 
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Det vita Finland och den finska skyddskårsorganisationen 
 
Mer eller mindre frivilliga paramilitära grupperingar och organisationer fanns 
det gott om i Europa under mellankrigstiden. Inom de paramilitära organisation-
erna förmedlades starka nationalistiska budskap ofta i samband med maskulina 
ideal och starka politiska uppfattningar, ofta antikommunistiska åsikter. I den 
internationella forskningen har inte minst paramilitära grupperingar i Tyskland 
varit i fokus men även grupperingar i till exempel Spanien, Italien och Östeuropa 
har undersökts. Den närmaste svenska motsvarigheten Landstormen har däre-
mot inte undersökts djupare. De finska skyddskårerna hade i ett internationellt 
perspektiv en starkare koppling till den reguljära krigsmakten och staten och där-
för en mer formell legitimitet. Många paramilitära grupperingar i Europa under 
mellankrigstiden hade inte denna legitimitet.16 De svenskspråkiga skyddskårerna 
är dessutom intressanta som bärare av minoritetsnationalistiska strävanden. 

Den tidigare forskningen rörande det vita Finland, skyddskårsorganisationen, 
nationalism, fascism och radikala grupperingar är omfattande men har enligt Ro-
selius, Silvennoinen och Tikka länge dragits med vissa historiografiska problem. 
Deras bok Svart gryning behandlar först och främst de fascistiska och så kallade 
högerradikala grupperingarna i Finland under mellankrigstiden, som de menar 
utgjort ett undanskymt och bortglömt kapitel i finländsk historia fram till idag. 
Roselius et. al. argumenterar för att fascismen mer eller mindre har uteslutits ur 
finländsk historieskrivning, tillsammans med en mer tydlig bild av hur motstridig 
den finländska  mellankrigstiden egentligen var. Istället var det så att de fascist-
iska, nationalsocialistiska och högerradikala grupperingarna hade stort infly-
tande på andra organisationer inom det vita Finland och ett nära samarbete med 
dem, däribland skyddskårsorganisationen.17 Forskningen om skyddskåren i Fin-
land har genomgått ett antal olika faser sedan slutet på andra världskriget där 
tiden efter kriget var en period av skarp kritik i och med en överlag mer Sovjet-
vänlig politik i finlandiseringens kölvatten. I och med Sovjetunionens fall öppna-
des det upp återigen för en mer positiv syn på skyddskåren som sedan under de 
senaste decennierna återgått till en alltmer problematiserande och kritisk syn på 
skyddskåren och det vita Finland. Det forskningsläge som denna studie placerar 
sig i utgör en del av ett mer problematiserande sätt att närma sig skyddskårsor-
ganisationen överlag. 

                                                             
1910-talet”, i Feminist dialogues: Motstånd, möten och möjligheter, red. Harriet Silius och Marina 
Lassenius (Åbo: Åbo akademi, 2008); Anders Ahlbäck och Ann-Catrin Östman, ”Inledning: Man-
ligt medborgarskap och samhällsreformer i Finland, 1918–1960”, Historisk Tidskrift för Finland 
97, nr 1 (2012): 2–16; Ville Kivimäki, ”Militärpsykologi och föränderliga uppfattningar om män: 
Finländska soldater som föremål för psykologiska observationer 1944–1956”, Historisk Tidskrift 
för Finland 97, nr 1 (2012). 

16 För mer information om paramilitära grupperingar i Europa under mellankrigstiden se: Robert 
Gerwarth och John Horne, War in peace: Paramilitary violence in Europe after the Great War 
(Oxford: Oxford University Press, 2012). 

17 Aapo Roselius, Oula Silvennoinen, och Marko Tikka, Svart gryning: Fascismen i Finland, 1918-44 
(Stockholm: Lind & Co, 2018), s. 17-18. 
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En mer deskriptiv och oproblematiserande historieskrivning av skyddskårs-
organisationen gjordes under 1950- och 1960-talet av generalmajoren Niilo V. 
Hersalo och Hannes Raikkala.18 Enligt Jarkko Kemppi – historiker och författare 
till en biografi om Hersalo – ansåg Hersalo att ett samlingsverk var betydelsefullt 
och av vikt för att upprätthålla skyddskårsorganisationens heder och dignitet ef-
ter andra världskriget.19 Hersalos samlingsverk är därmed till största delen skri-
vet av en före detta medlem i skyddskåren och senare generalmajor i den fin-
ländska armén, vilket innebär att dess innehåll ur ett källkritiskt perspektiv är 
eller åtminstone riskerar att vara tendentiöst. Det utgör en del i det traditionella 
sättet att skriva inom det militärhistoriska området och är en del av vad Roselius 
et. al. benämner som den finländska historieskrivningens historiografiska pro-
blem med skyddskåren. Ett mer samtida och mer populärhistoriskt verk som kan 
sägas innehålla liknande tendenser är boken Det fria Finlands förkämpar: Om 
kampen som ledde till självständighet för ett gränsland i öst och väst av Gunnar 
Strengell. Detta verk utgör ännu ett exempel på den mer traditionella synen på 
skyddskårsorganisationen och då mer specifikt de svenskspråkiga skyddskå-
rerna. Strengell beskriver skyddskårernas kamp som ärorik och kraftfull, hur de 
kämpade emot oöverstigliga odds men till slut segrade mot de röda. Boken utgör 
ett klassiskt sätt att framställa den vinnande vita sidan i inbördeskriget och 
skyddskårsorganisationen, med fokus på deras upplevda stora insats och välgär-
ning för nationen Finland.20 

Kari Seléns Sarkkatakkien maa: Suojeluskuntajärjestö ja yhteiskunta 1918–
1944 (Yllejackornas land: Skyddskårsrörelsen och samhället 1918–1944) är ett 
mycket omfattande och utförligt arbete från 2001.21 Selén redogör i sin bok för 
skyddskårsorganisationens ställning och genomslag i grundandet av det fin-
ländska samhället och genomför en grundlig studie av skyddskårsorganisationen 
och dess förehavanden under hela dess aktiva period. Boken är en kartläggning 
av skyddskårsorganisationens verksamhet i relation till samhällelig utveckling 
under dess aktiva period och beskrivs av Selén som den första omfattande studien 
av skyddskårsorganisationen. Selén själv beskriver det även som att hans bok är 

                                                             
18 Niilo V. Hersalo och Hannes Raikkala, Suojeluskuntain historia [Skyddskårernas historia] 

(Helsingfors, 1955). 
19 Hersalo var mycket positivt inställd till skyddskåren och delade dess antikommunistiska övertygel-

ser. Han ska bland annat ha ansett att den dåvarande presidenten Urho Kekkonen inte ledde landet 
i rätt riktning, utan istället var för hårt hållen av Moskva. Då den finländska skyddskåren ur ett 
politiskt hänseende var icke-socialistiskt och borgerligt orienterad innebar detta bland annat att 
Hersalo ansåg att president Kekkonens politik var allt för ryssvänlig. Det framstår därför som tyd-
ligt att Hersalos samlingsverk skrevs i ett försök att främja en positiv syn på skyddskåren. Källa: 
Jarkko Kemppi, Kenraali ja sotataidon kehittäjä N. V. Hersalo [Generalen och krigskunskapsut-
vecklaren N. V. Hersalo] (Jyväskylä: Docendo, 2013). 

20 Gunnar Strengell, Det fria Finlands förkämpar: Om kampen som ledde till självständighet för ett 
gränsland mellan öst och väst: jämte några fosterländska dikter och sånger (Grankulla: G. 
Strengell, 1998). 

21 Selén har även tillsammans med Ali Pylkkänen författat ytterligare ett omfattande verk om skydds-
kårerna: Kari Selén och Ali Pylkkänen, Sarkatakkien armeija: Suojeluskunnat ja suojeluskuntalai-
set 1918-1944 [Yllejackornas armé: Skyddskårerna och skyddskåristerna 1918-1944] (Helsing-
fors: WSOY, 2004). 
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en studie av skyddskårsorganisationen och det finländska samhället på en allmän 
nivå, där han studerat sådana saker som dess medlemmar, tjänstemän och lokala 
arbete.22 Seléns ambition är att kartlägga och beskriva skyddskårsorganisationen 
och verksamheten i sin helhet, utan några särskilda anspråk på teoretiska eller 
djupare analytiska perspektiv. Ytterligare ett brett grepp om skyddskårsorgani-
sationen i Finland – men då i relation till idrott och fostran – har tagits av histo-
rikern Erkki Vasara. I sin avhandling från 1997 argumenterar Vasara för att idrott 
utgjorde en mycket stor del av skyddskårens verksamhet. Vasara beskriver 
skyddskårens relation till idrott som en aktivitet för att hålla medlemmarna i god 
form överlag och som ett förberedande fysiskt arbete i fredstid för att hålla sig i 
form inför eventuella framtida krig eller konflikter. Vasara behandlar till viss del 
maskulinitet i relation till fysisk aktivitet, idrott och fostran som del av en fostran 
av framtida soldater, men inte med exempelvis något mer utförligt genusperspek-
tiv än så.23 

Seija-Leena Nevala-Nurmis bidrag till samlingsverket Gender, War, and Pe-
ace: Breaking up the Borderlines från 2014 är ett exempel på forskning som mer 
specifikt undersöker genus inom skyddskåren och den kvinnliga Lotta Svärd-or-
ganisationen. Nevala-Nurmi beskriver det hon benämner som den ”könade för-
svarsfamiljen” i Finland under perioden 1918 till 1944, där skyddskårerna och 
Lotta-kåren agerade som förmedlare av stereotypa könsroller. Maskulinitet och 
olika ideal av maskulinitet var enligt Nevala-Nurmi av stor betydelse i en fin-
ländsk allmänpolitisk kontext under första halvan av 1900-talet. Nevala-Nurmis 
forskning hanterar inte i första hand skyddskårsorganisationen utan är främst 
inriktad på den kvinnliga organisationen Lotta Svärd och genusperspektiv i relat-
ion till familj, barn och ungdom.24 

Det finns även ett flertal lokala studier av olika slag på mer eller mindre detal-
jerad nivå som ofta är deskriptiva och utförda av historiker men också lokal- och 
icke-skolade historiker. Syftet med dessa är ofta att mer i detalj beskriva en viss 
skyddskår och dess förehavanden under hela eller delar av dess aktiva period ut-
ifrån olika perspektiv.25 Ett exempel är Anna-Maria Nordmans bok Vardagen i 
Vasa våren 1918. Nordman beskriver Vasa skyddskår under året 1918 och då hu-
vudsakligen med syftet att återberätta vad som hände före, under och efter inbör-
deskriget och visa upp det källmaterial från Vasa Skyddskår som finns bevarat. 
                                                             
22 Kari Selén, Sarkatakkien maa: Suojeluskuntajärjestö ja yhteiskunta 1918-1944 [Yllejackornas 

land: Skyddskårsrörelsen och samhället 1918-1944] (Helsingfors: WSOY, 2001), s. 10. 
23 Erkki Vasara, ”Valkoisen Suomen urheilevat soturit: Suojeluskuntajärjestön urheilu- ja kasvatus-

toiminta vuosina 1918-1939 [Det vita Finlands idrottande soldater: Skyddskårsrörelsens idrotts- 
och fostransarbete under åren 1918-1939]” (Diss., Helsingfors, Helsingfors universitet, 1997). 

24 Nevala-Nurmi, ”The gendered defence family in Finland 1918-1944” (2014). 
25 Se exempelvis: Olli-Pekka Lehtonen, ”Kenen puolesta – ketä vastaan? Tammelan suojeluskunta 

valkoista Suomea luomassa 1918-1939 [För vem – mot vem? Tammelas skyddskår i skapandet av 
det vita Finland 1918–1939]” (Pro gradu-avhandling, Jyväskylä, Jyväskylä universitet, 1999); Ro-
land Karlsson, ”Skyddskårsverksamheten i Pargas mellan åren 1918 och 1939” (Pro gradu-avhan-
dling, Åbo, Åbo Akademi, 1999); Kimmo Oikarinen, ”Hyrynsalmen suojeluskunta vuosina 1918-
1944 [Hyrynsalmis skyddskår åren 1918-1944]”, Faravid: Pohjois-Suomen historiallisen yhdistyk-
sen vuosikirja, nr 36 (2012). 
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Författaren har inga anspråk på att i någon större utsträckning analysera käll-
materialet eller exempelvis applicera några teoretiska utgångspunkter. Just 
Nordmans bok kan egentligen sägas vara mer populärvetenskapligt inriktad och 
den utgör en del i den allmänna historieskrivningen över just Vasa skyddskår.26 

Aapo Roselius bok I bödlarnas fotspår: Massavrättningar och terror i finska 
inbördeskriget 1918 från 2008 satte tonen för en ny typ av nyanserande och pro-
blematiserande forskning rörande det vita Finland och skyddskårsorganisat-
ionen. I sin bok beskriver Roselius främst händelser och personer i det finska in-
bördeskriget 1918 och dess efterspel. Författaren menar själv att boken fokuserar 
på de avrättningar som genomfördes i och med den vita terrorn och de personer 
som var med om att genomföra dem. Roselius undersöker även hur de som för-
lorade kriget efteråt har försökt utreda vilka som var skyldiga till dessa avrätt-
ningar, hur det finländska samhället reagerade på kriget, hur politiska mål gick 
före det mänskliga lidandet och hur det fanns en sanning som var alldeles för svår 
att hantera som under mycket lång tid gömdes undan.27 Resultatet blir att Rose-
lius problematiserar bilden av den vinnande vita sidan, skyddskårsorganisat-
ionen och de personer som deltog i olika domar mot och avrättningar av opposit-
ionella på ett sätt som inte varit särskilt vanligt förekommande innan i den finska 
historieskrivningen. 

En vetenskaplig studie av det vita Finland och skyddskårsorganisationen med 
teoretiska och analytiska utgångspunkter är Miika Siironens licentiatavhandling 
från 2004. Siironens syfte är att ta reda på villkoren och formerna för det vita 
Finlands kollektivism genom att undersöka hur detta tog sig uttryck i det fin-
ländska samhället och inom den lokala skyddskåren i Idensalmi. Siironen under-
söker med hjälp av diskursanalys förekomsten av ideologi, symbolik, mentalitet 
och ritualer i relation till grundandet av den vita identiteten. Detta i relation till 
upprättandet av konstruktioner av symboler, aktiviteter och maktuppställningar 
inom de vita grupperingarna och den lokala skyddskåren. Denna avhandling bär 
vissa likheter med Siironens licentiatavhandling då nationalism, fosterländskhet 
och offervilja bland både män och kvinnor är återkommande teman. Diskursen 
och symboliken erhåller mest uppmärksamhet hos Siironen, genus finns med 
endast i begränsad utsträckning i Siironens analys.28 

I sin bok Valkoiset: Vapaussodan perintö (De Vita: Frihetskrigets arv) från 
2012 vidareutvecklar Siironen sitt resonemang rörande det vita Finland och ar-
gumenterar för att den vita terrorn och de utrensningar som följde efter inbör-
deskriget kom att utgöra en mycket viktig del i argumentationen och tankesättet 

                                                             
26 Anna-Maria Nordman, red., Vardagen i Vasa våren 1918: Ur Vasa skyddskårs anteckningar och 

dokument i Österbottens traditionsarkiv, Arkiv för Svenska Österbotten 21 (Vasa: Svensk-Öster-
bottniska Samfundet, 1998). 

27 Roselius, I bödlarnas fotspår (2009), s. 11. 
28 Miika Siironen, ”Valkoinen Suomi: Valkoisten kollektiivisuus ja valta-asema iisalmelaisessa paikal-

lisyhteisössä vuosina 1918-1929 [Det Vita Finland: Vit kollektivism och maktposition i det lokala 
samfundet i Idensalmi åren 1918-1929]” (Lic.-avh., Jyväskylä, Jyväskylä universitet, 2004), s. 8, 25 
och 154–155. 
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bland vita, högerradikala grupperingar efter 1918. Sammanhållningen baserades 
till stor del på dessa gemensamma upplevelser av saker som aktivism för själv-
ständighet grundad i jägarrörelsen, som en del av det som ledde fram till inbör-
deskriget 1918.29 Sådana studier som Siironens utgör därför en viktig del av fram-
för allt den finskspråkiga forskningen om skyddskårsorganisationen och det vita 
Finland. 

Skyddskårsorganisationen i sig är sammanfattningsvis ett väl utforskat äm-
nesområde. Skyddskåren var betydelsefull för den finländska nationen under in-
bördeskriget 1918 och även fortsatt under mellankrigstiden, bland annat genom 
sin omfattande verksamhet och sitt bidrag till stärkandet av landets försvar. Det 
som länge har saknats har varit en mer omfattande problematisering inom forsk-
ningen om skyddskårsorganisationen, dess verksamhet, dess roll och politiska in-
flytande. Skyddskårsorganisationen har enligt tidigare forskning officiellt fått stå 
kvar i historieskrivningen som en till största delen oproblematisk organisation. 
Roselius et. al. belyser i sin studie från 2018 det faktum att skyddskårsorganisat-
ionen inte riktigt bara var ”vit” utan även till viss del ”brun”, det vill säga att den 
haft starka band till högerradikala, nationalistiska och fascistiska grupperingar. 
Sådana nyanseringar av skyddskåren och dess verksamhet har inte varit särskilt 
förekommande officiellt inom historieämnet och de har varit få att tillgå även om 
de nu är allt fler.30 

Denna avhandling gör inte heller anspråk på att ge en heltäckande bild av den 
finska skyddskårsorganisationen. Däremot kan denna avhandlings ämnesom-
råde placeras i ett forskningssammanhang och ett ämnesområde som i allt större 
utsträckning arbetar för att på olika sätt nyansera och problematisera skydds-
kårsorganisationen och dess roll i det vita Finland. De svenskspråkiga skyddskå-
rerna har inte studerats i någon större utsträckning eller mer omfattande inom 
historisk forskning. Detta innebär att denna avhandling därmed fyller en forsk-
ningslucka rörande skyddskårerna men den behandlar också en del av den 
svenska identitetspolitiska mobiliseringen i Finland under mellankrigstiden. 

Finlandssvenskhet, identitet och minoritetsfrågor 
 
Forskning om kulturella konstruktioner av identitet är enligt historikern Ainur 
Elmgren ett ämnesområde som fått allt större inflytande inom historisk forsk-
ning. Elmgren menar att så är fallet i och med ett skifte i forskningen från bilden 

                                                             
29 Miika Siironen, Valkoiset: Vapaussodan perintö [De Vita: Frihetskrigets arv] (Tammerfors: Vas-

tapaino, 2012). 
30 Ytterligare ett exempel på en mer nyanserad bild av skyddskåren är Matias Kaihovirtas artikel om 

två rivaliserande politiska medborgarorganisationer i Billnäs cirka 1918-1930: skyddskåren och ar-
betarrörelsen. Kaihovirta beskriver hur dessa två grupperingar med hjälp av motbilder av manlig-
het positionerade sig i det lokala samhället. Källa: Matias Kaihovirta, ”Skjutövningar och pennfäkt-
ning: Manliga medborgarideal och politisk verksamhet i Billnäs brukssamhälle, ca 1918–1930”, Hi-
storisk Tidskrift för Finland 97, nr 1 (2012). 
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av identitet som något essentiellt och enkelt att identifiera till ett fokus på identi-
tet som en produkt av olika relationer. I en nordisk kontext handlar det även om 
att forskningen om de nordiska ländernas självbild gått från att idealisera den så 
kallade ”nordiska modellen” till att istället kritiskt granska hur nationella berät-
telser och identiteter har konstruerats och hur olika minoritetsgrupperingar i 
Norden har behandlats genom historien.31 Sådan forskning har blivit alltmer van-
lig inom en nordisk kontext och mer specifikt även om finlandssvensk identitet. 
Forskning om relationen mellan det svenska och det finska genom historien och 
om framväxten av den finlandssvenska identiteten och kulturen under 1900-talet 
har därmed stor relevans för denna avhandling. Det finns ett flertal exempel på 
liknande forskning om det svenska i Finland och detta är ett ämnesområde som 
erhållit uppmärksamhet på olika sätt under lång tid.32 

Historikerna Max Engman och Henrik Meinander undersöker svenskhet i 
Finland i två betydelsefulla böcker i bokserien Finlands Svenska Historia. Eng-
man reder i sin bok Språkfrågan: Finlandssvenskhetens uppkomst 1812–1922 
ut de mer semantiska delarna av svenskheten i Finland tillsammans med det fin-
landssvenskas uppkomst och användning som begrepp och tanke. Detta gör Eng-
man samtidigt som han kartlägger svenskhetens historia i Finland sedan den så 
kallade ”rikssprängningen” 1809. Han relaterar svenskhetens historia till konflik-
terna mellan svenskan, finskan och ryskan under det autonoma storfurstendö-
mets tid och i en tid av nationell mobilisering där finlandssvenskheten som be-
grepp och tanke uppkom under tidigt 1900-tal. Dessutom diskuterar Engman 
olika svenskhetsideologier under denna period där de två starkaste var kultur-
svenskhet och bygdesvenskhet.33 Dessa svenskhetsideologier får betydelse även 
för denna studie och kommer beskrivas mer i detalj i senare delar av denna av-
handling. De kommer däremot inte att beskrivas i egenskap av analytiska katego-
rier eller begrepp utan som en del av tidigare forskning och som förekommande 
även i relation till den retorik som fördes inom de svenskspråkiga skyddskårerna. 

Meinander tar vid efter Engman i sitt verk Nationalstaten: Finlands svensk-
het 1922–2015 genom att beskriva hur den svenska identiteten levt kvar i det 
självständiga Finland efter 1918. Fokus ligger för Meinander på hur den svenska 
identiteten utgjort grunden till den officiella tvåspråkighet som landet har än 
idag. Meinander beskriver den roll det svenska språket och svenskheten haft i den 

                                                             
31 Ainur Elmgren, ”Den allrakäraste fienden: Svenska stereotyper i finländsk press 1918 - 1939” (Diss., 

Lund, Lunds universitet, 2008), s. 12. 
32 Se exempelvis: Erik Allardt och Christian Starck, Språkgränser och samhällsstruktur: Finlands-

svenskarna i ett jämförande perspektiv (Stockholm: AWE/Geber, 1981); Max Engman och Henrik 
Stenius, red., Svenskt i Finland 1: Studier i språk och nationalitet efter 1860 (Helsingfors: Svenska 
litteratursällskapet i Finland, 1983); Max Engman och Henrik Stenius, red., Svenskt i Finland 2: 
Demografiska och socialhistoriska studier (Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, 
1984); Jan Sundberg, Svenskhetens dilemma i Finland: Finlandssvenskarnas samling och splitt-
ring under 1900-talet (Helsingfors: Finska vetenskapssocieteten, 1985); Sten Högnäs, Kustens och 
skogarnas folk: Om synen på svenskt och finskt folklynne (Stockholm: Atlantis, 1995). 

33 Max Engman, Språkfrågan: Finlandssvenskhetens uppkomst 1812-1922 (Helsingfors: Svenska lit-
teratursällskapet i Finland, 2016). 
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framväxande nationalstaten, hur språkliga konflikter blivit till språkfred och de 
olika utmaningar som funnits för Finlands svensktalande befolkning.34 Dessa två 
verk har en stor betydelse för forskningsläget rörande historien om det svenska i 
Finland och det finlandssvenska identitetsskapandet under det långa 1800-talet. 
Både Engman och Meinander tar ett brett grepp om svenskhetens historia och 
utreder dess ursprung, livskraftighet, förvandling och de utmaningar som upp-
kommit mellan rikssprängningen år 1809 och vår nutid med stoppunkt vid år 
2015. Framför allt Meinanders verk har fått viss kritik för att fokusera mer på att 
beskriva olika elitskikt inom den framväxande finlandssvenska gruppen och inte 
lyfta fram flera klassperspektiv. Det kan till viss del sägas vara befogad kritik och 
därför används i denna studie även studier från forskare som exempelvis Matias 
Kaihovirta som fokuserat på svenskspråkig arbetarklass. 
 Ytterligare en bok som hanterar det svenska i Finland, och då även identitets-
frågor, är den sociologiska antologin Det finlandssvenska sociala kapitalet: 
Fakta och fiktion. Exempelvis undersöker Fjalar Finnäs befolkningsutvecklingen 
i Svenskfinland historiskt fram till modern tid.35 I ett annat kapitel i samma an-
tologi studerar Susan Sundback finlandssvenskarna i relation till språklig och et-
nisk samhörighet samt deras sociala kapital.36 Båda placerar till viss del detta i en 
historisk kontext och Sundback fokuserar även på finlandssvenskarna som nat-
ionell och etnisk minoritet. Flera studier undersöker liksom Finnäs och Sundback 
finlandssvenskar och svenskspråkiga grupperingar i Finland. Både studier av en 
mer renodlad historisk karaktär eller med exempelvis sociologisk, etnologisk eller 
kulturanalytisk inriktning.37 En av dessa studier utgörs av boken Gränsfolkets 
barn från 2001 skriven av Anna-Maria Åström, Bo Lönnqvist och Yrsa Lindqvist. 
Det är en omfattande bok där de olika författarna ur ett kulturanalytiskt perspek-
tiv undersöker hur (finlands)svenskheten har utvecklats, utövats och visuali-
serats i Finland sedan 1800-talet. Ansatsen är både historisk och samtida med 
bokens utgivningsår då de undersökningar och exempel som ges kan härledas till 
både 1800-tal och tidigt 1990-tal. Många gånger ligger fokus på relationer mellan 

                                                             
34 Henrik Meinander, Nationalstaten: Finlands svenskhet 1922-2015 (Helsingfors: Svenska littera-

tursällskapet i Finland, 2016). 
35 Fjalar Finnäs, ”Befolkningsutvecklingen i Svenskfinland”, i Det finlandssvenska sociala kapitalet: 

Fakta och fiktion, red. Susan Sundback och Fredrica Nyqvist (Helsingfors: Svenska litteratursäll-
skapet i Finland, 2010), s. 29. 

36 Susan Sundback, ”Nationell minoritet och etnisk identitet”, i Det finlandssvenska sociala kapitalet: 
Fakta och fiktion, red. Susan Sundback och Fredrica Nyqvist (Helsingfors: Svenska litteratursäll-
skapet i Finland, 2010), s. 45. 

37 Se exempelvis: Marianne Junila och Charles Westin, red., Mellan majoriteter och minoriteter: Om 
migration, makt och mening, Svenskt i Finland - Finskt i Sverige II (Helsingfors: Svenska littera-
tursällskapet i Finland, 2006); Johanna Wassholm, Svenskt, finskt och ryskt: Nationens, språkets 
och historiens dimensioner hos E. G. Ehrström 1808-1835 (Helsingfors: Svenska litteratursäll-
skapet i Finland, 2014); Matias Kaihovirta, Oroliga inför framtiden: En studie av folkligt politiskt 
agerande bland bruksarbetarna i Billnäs ca 1900-1920 (Åbo, 2015); Mats Wickström och Char-
lotta Wolff, red., Mångkulturalitet, migration och minoriteter i Finland under tre sekel (Helsing-
fors: Svenska litteratursällskapet i Finland, 2016); Sven-Erik Klinkmann, Blanka Henriksson, och 
Andreas Häger, red., Föreställda finlandssvenskheter: Intersektionella perspektiv på det svenska 
i Finland (Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, 2017). 
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svenskt och finskt och hur dessa har hanterats genom historien fram till samti-
den, det vill säga att författarna beskriver det som rätt så komplicerade relationer 
med många olika och möjliga infallsvinklar.38 Gränsfolkets barn och framför allt 
dess analys av relationer mellan finskt och svenskt och hur detta har tagit sig ut-
tryck på olika nivåer nationellt, regionalt och lokalt i Finland blir relevant även 
för denna studie.  

Som beskrivits ovan placerar sig denna avhandling i ett omfattande ämnes-
område bestående av forskning om svenskhet och finlandssvenskhet i Finland 
rent allmänt. Mer specifikt kan denna avhandling relateras till exempelvis Ainur 
Elmgrens avhandling från 2008 – Den allrakäraste fienden: Svenska stereoty-
per i finländsk press 1918-1939 – som utgör en viktig del av forskningsläget an-
gående svenskhet, dess närvaro i Finland och relationen till Sverige under mel-
lankrigstiden. I sin avhandling studerar Elmgren svenska stereotyper och nation-
alism i Finland under mellankrigstiden, med fokus på den ibland något ambiva-
lenta relationen till Sverige och svenskarna och olika föreställningar om dem. 
Elmgren analyserar nationella stereotyper i finländsk press under vad hon be-
skriver som en tidsperiod då finländska nationalistiska mål realiserades i en mer 
konkret självständighetsprocess.39 

Ännu ett exempel på mer lokalt orienterad forskning om svenskhet i Finland 
och mer specifikt Österbotten är Johanna Bonäs avhandling från 2012. Bonäs 
fångar upp komplexiteten i de svenskösterbottniska böndernas inställning till 
Lapporörelsen år 1930. Bonäs undersöker även vilka politiska frågor som drev på 
denna inställning.40 Bonäs avhandling utgör en mycket detaljerad studie av det 
så kallade ”Svenskösterbotten” och de svenskösterbottniska bönderna under mel-
lankrigstiden och det rådande politiska läget ur ett mikrohistoriskt perspektiv.41 
Detta medför att det är en studie som bidrar till att teckna ett allmänpolitiskt läge 
i svenska Österbotten – de i huvudsak svenska kommunerna i det historiska land-
skapet Österbotten – under mellankrigstiden och mer specifikt hur de svenska 
österbottningarna och bönderna ställde sig till sådana grupperingar som Lappo-
rörelsen, fredsrörelsen och skyddskåren. 

Det forskningsläge som beskrivits ovan placerar denna avhandling i många 
redan väl utforskade historiska ämnesområden. Mycket av den tidigare forskning 

                                                             
38 Anna-Maria Åström, Bo Lönnqvist, och Yrsa Lindqvist, Gränsfolkets barn: Finlandssvensk margi-

nalitet och självhävdelse i kulturanalytiskt perspektiv (Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i 
Finland, 2001). 

39 Elmgren, ”Den allrakäraste fienden” (2008), s. 10. 
40 Johanna Bonäs, ”Kommunistskräck, konservativ reaktion eller medveten bondepolitik? Svenskös-

terbottniska bönder inför Lapporörelsen sommaren 1930” (Diss., Åbo, Åbo Akademi, 2012). 
41 Bonäs beskriver att hon i sin avhandling använder sig av ”Svenskösterbotten” som ett samlingsbe-

grepp för de i huvudsak svenska kommunerna i det historiska landskapet Österbotten. Enligt Bonäs 
sträcker sig hennes användning av Svenskösterbotten mellan Gamlakarleby i norr till Sideby i sö-
der. Det är denna användning av begreppet ”Svenskösterbotten” eller ”svenska Österbotten” som 
kommer vara aktuell även i denna studie. Källa: Bonäs (2012), s. 42-43. 
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som presenteras får därmed stor betydelse för denna studies analytiska ansatser 
och de svenskspråkiga skyddskårernas kontextuella förutsättningar. 

Teoretiska utgångspunkter 

Teoretiskt ramverk och analytiska förutsättningar 
 
De teoretiska utgångspunkterna i denna avhandling är sammanbundna av ett 
övergripande intersektionellt ramverk och perspektiv. Det har under avhand-
lingsarbetets gång blivit tydligt att det återfinns ett antal teoretiska begrepp eller 
kategorier som är möjliga att binda samman med varandra för att skapa ett över-
gripande teoretiskt, analytiskt och intersektionellt nät för att förstå de fyra kate-
gorierna maskuliniteter, minoritetsnationalism, nationell identitet och sociala 
skillnader som sedan analyseras tillsammans med teori om nationella projekt.42 
Ytterligare möjliga kategorier såsom exempelvis religion och ålder kommer inte 
att ingå i denna avhandlings intersektionella ramverk, då det inte ansetts vara 
relevant i relation till just denna studies ämnesområde. 

Carbin och Edenheim beskriver begreppet ”intersektionalitet” som sprunget 
ur amerikansk feministisk forskning under senare delen av 1980-talet, med den 
amerikanska advokaten Kimberlé Crenshaw som avsändare. Crenshaws syfte var 
att påvisa hur svarta kvinnor inte inkluderades i den feministiska rörelsen. Vita 
feminister fokuserade istället på en vit medelklassagenda som exkluderade svarta 
kvinnor, samtidigt som svarta kvinnor inte heller erkändes som en legitim del av 
en i stort manstillvänd antirasistisk rörelse. Begreppet intersektionalitet i sig här-
leds till det engelska begreppet ”intersecting categories” influerat av radikal, ame-
rikansk, svart feministisk kritik och som en metafor för olika maktstrukturer, de-
ras olika delar och hur dessa delar interagerar med varandra.43 Vidare är begrep-
pet intersektionalitet och hur det har använts och fortfarande används inom 
främst feministisk forskning idag – både i Sverige och internationellt – omdebat-
terat.44 I en nordisk kontext introducerades intersektionalitet som begrepp av Pa-
ulina de los Reyes, Irene Molina och Diana Mulinari år 2002 som en tydlig kritik 
mot hegemonisk vit/nordisk feminism. Deras kritik grundade sig i att etnicitet 
                                                             
42 Begreppet sociala skillnader kommer vara det som används genomgående i denna studie istället för 

det (enligt Ulrika Holgersson) snävare och mer vardagligt använda begreppet klass. Detta motive-
ras vidare nedan i ett eget avsnitt i teoridelen. Källa: Ulrika Holgersson, Klass: Feministiska och 
kulturanalytiska perspektiv, 1. uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2011), s. 11. 

43 Maria Carbin och Sara Edenheim, ”The Intersectional Turn in Feminist Theory: A Dream of a Com-
mon Language?”, European Journal Of Women’s Studies 20, nr 3 (2013), s. 235. 

44 Se exempelvis: Nina Lykke, ”Intersektionalitet: Ett användbart begrepp för genusforskningen”, 
Kvinnovetenskaplig Tidskrift (2003); Irene Molina Vega, Paulina De Los Reyes, och Diana Muli-
nari, ”Intersektionalitet som teoretisk ram vs. mångfaldsperspektivets tomma retorik”, Kvinnove-
tenskaplig Tidskrift, nr 3–4 (2003); Sofie Tornhill och Maria Carbin, ”Intersektionalitet: Ett oan-
vändbart begrepp?”, Kvinnovetenskaplig Tidskrift, nr 3 (2004); Nina Lykke, ”Nya perspektiv på 
intersektionalitet: Problem och möjligheter”, Kvinnovetenskaplig Tidskrift (2005); Carbin och 
Edenheim, ”The Intersectional Turn in Feminist Theory” (2013). 
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och ras inte uppmärksammades inom nordisk feminism eller feministisk forsk-
ning och att detta var ett stort problem. Därmed blev begreppet intersektionalitet 
ett sätt att kartlägga genomkorsande delar av maktstrukturer i relation till sociala 
positioner och det fick också en funktion som ett eventuellt politiskt medel för 
frigörelse. Carbin och Edenheim menar att intersektionalitet från början var ett 
koncept grundat i strukturalistisk feminism, för att sedan expandera och omfor-
muleras för att även passa in i andra feministiska positioner. Debatten har enligt 
Carbin och Edenheim sedan 2002 fortsatt på olika sätt inom svensk forskning 
och begreppet har använts såväl som teori, ramverk som politiskt ställningsta-
gande.45 

Ytterligare ett syfte och en styrka med ett intersektionellt förhållningssätt är 
att inte nödvändigtvis behöva underordna eller överordna de olika analytiska ka-
tegorierna. Detta gäller den roll som kategorierna spelar i relation till varandra 
som analytiska verktyg i operationaliseringen av de teoretiska utgångspunkterna. 
Att anlägga ett intersektionellt perspektiv möjliggör ett mer ”öppet” sätt att han-
tera olika kategorier tillsammans. Pascoe och Bridges argumenterar för att en inte 
alltid behöver använda genus som den primära utgångspunkten för sin analys, då 
det istället är möjligt att närma sig sitt studieobjekt med ett intersektionellt per-
spektiv. Detta innebär att studera skärningar med andra kategorier av identitet, 
olika maktsystem och ojämlikhet som i sin tur strukturerar exempelvis maskuli-
nitet. Genom att både explicit och implicit ifrågasätta genus och dess tänkta cen-
trala roll i sin analys, kan forskare som ägnar sig åt studier av maskulinitet öppna 
upp för ytterligare perspektiv såsom olika identitetskategorier och olika system 
av makt och privilegier vid sidan av genus.46 

För att underlätta en operationalisering av detta intersektionella perspektiv 
hämtar denna avhandling inspiration från främst Matias Kaihovirtas avhandling 
från 2015. Kaihovirta argumenterar för att genom att inkludera ett antal olika 
analytiska kategorier är det möjligt att hitta nya sätt att se på samband mellan 
dessa olika kategorier. Själv gör Kaihovirta en analys av främst genus och språk 
med fokus på etnicitet i relation till politiskt agerande bland bruksarbetare i Bill-
näs i södra Finland under de första två decennierna av 1900-talet. Detta benäm-
ner Kaihovirta som ett intersektionellt perspektiv, det vill säga ett sätt att påvisa 
hur olika sociala kategorier – i hans fall genus, etnicitet och klass – kan vara 
mycket tätt sammanflätade och i samspel med varandra. Det innebär att det blir 
svårt att analysera det ena utan det andra, att dessa olika delar bildar en helhet 
som tillsammans förklarar saker som delarna inte förmår att göra på egen hand. 
Fördelen med detta sätt att använda sig av intersektionalitet är att få en möjlighet 
att påvisa skillnader, hur de konstrueras i vardagliga sammanhang och kunna be-
skriva de processer som återfinns i detta skapande av skillnader. Kaihovirta be-
skriver det som ett ”komplext kluster” av olika kategorier som kön och genus, 
                                                             
45 Carbin och Edenheim, ”The Intersectional Turn in Feminist Theory” (2013), s. 235. 
46 C. J. Pascoe och Tristan Bridges, red., Exploring masculinities: identity, inequality, continuity and 

change (New York: Oxford University Press, 2016), s. 225-226. 
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vilka i sin tur innehar ett antal olika underkategorier som ålder, manligt, kvinnligt 
och liknande. Med detta menas att övergripande analytiska kategorier i sin tur 
kan brytas ned i ett antal underkategorier för att utveckla de analytiska förutsätt-
ningarna ytterligare.47 

I Kaihovirtas fall rör det sig om ett intersektionellt perspektiv på politiskt age-
rande bland svenskspråkiga bruksarbetare, i mitt fall innebär det en analys av 
maskuliniteter, minoritetsnationalism, nationell identitet och sociala skillnader 
inom de svenskspråkiga skyddskårerna i Vasa och Åbolands skyddskårsdistrikt 
1918–1939. En analys görs av hur olika sociala kategorier integrerades med och 
var inflätade i varandra för att skapa legitimitet för de svenskspråkiga skydds-
kåristernas existens, syfte och verksamhet. De olika kategorierna i detta övergri-
pande intersektionella perspektiv presenteras mer utförligt nedan. För att ge en 
uppfattning om hur dessa kategorier knyts samman och vilken betydelse de har 
för den studie som ska genomföras, förs de sedan ihop i en kortare sammanfatt-
ning i slutet av detta teoretiska avsnitt. 

Minoritetsnationalism och nationell identitet 
 
Det finns många olika definitioner av begrepp såsom nationalism, nation och lik-
nande som är mycket omdiskuterade och som varit i fokus för en hel del forsk-
ning.48 Ahlskog, Kaihovirta och Wickström lanserar i en artikel från 2018 det 
svenska begreppet minoritetsnationalism och dess användning i en historisk fin-
landssvensk kontext. I sin artikel behandlar de – i två fallstudier – förhållandet 
mellan socialism och nationalism bland finlandssvenska socialistiska grupper un-
der första hälften av 1900-talet. Artikelförfattarna öppnar upp för att minoritets-
nationalism är ett begrepp som kan användas inte bara för forskning om den so-
cialistiska arbetarrörelsen, utan även för etniska minoriteter i allmänhet under 
modern tid. Nationalism grundar sig enligt Ahlskog et. al. i en tanke om ett folk 
och en nation som innehållande en unik gemenskap. Denna gemenskap skiljer 
                                                             
47 Kaihovirta, Oroliga inför framtiden (2015), s. 383-385. Ytterligare ett exempel på användning av 

intersektionalitet i relation till finlandssvenskhet är en antologi från 2017 av Sven-Erik Klinkmann, 
Blanka Henriksson och Andreas Häger (red.). Där studeras det finlandssvenska i en mer samtida 
kontext av tidningsdebatt, webbdiskussioner och läroböcker i historia. Författarna tar ett brett 
grepp på teman rörande makt i relation till ett intersektionellt perspektiv på klass, genus och etni-
citet. Källa: Klinkmann, Henriksson, och Häger, Föreställda Finlandssvenskheter (2017). 

48 I denna studie baseras den huvudsakliga uppfattningen om nationalism som begrepp i Monserrat 
Guibernaus definition av det som en känsla av tillhörighet med en gemenskap där medlemmarna 
identifierar sig med en viss uppsättning av symboler, övertygelser och sätt att leva där de även vill 
bestämma över sitt gemensamma, politiska öde. Källa: Montserrat Guibernau, ”Nationalism and 
Intellectuals in Nations without States: The Catalan Case”, Political Studies 48, nr 5 (2000), s. 989. 
För fler exempel på diskussioner om nationalism och så vidare se: Ruth Roach Pierson, ”Nations: 
Gendered, Racialized, Crossed with Empire”, i Gendered Nations: Nationalism and gender order 
in the long nineteenth century, red. Ida Blom, Karen Hagemann, och Catherine Hall (Oxford: Berg, 
2000); Anthony D. Smith, Nationalism: Theory, ideology, history (Cambridge: Polity, 2001); Ben-
edict R. O’G. Anderson, Imagined communities: Reflections on the origin and spread of national-
ism (London: Verso, 2006); Umut Özkırımlı, Theories of Nationalism: A Critical Introduction, 2:a 
uppl. (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010). 
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sig från den i andra nationer och hos andra folk på grund av ett specifikt egen-
värde i relation till territoriell tillhörighet samt det egna språket och kulturen. 
Nationens och nationalismens roll i moderna västerländska samhällen har varit 
betydande och mobiliseringen av ett folk med hjälp av nationalistisk politisering 
har främst ansetts vara ett majoritetsfenomen. Trots denna syn på nationalistisk 
politisering som ett i huvudsak majoritetsfenomen, har också minoritetsgruppe-
ringar kunnat använda sig av olika sorters processer av nationsbygge för att be-
fästa och legitimera sin egen ställning. Den utsatta situation som många minori-
teter upplever och rent konkret befinner sig i innebär att en minoritet kan vara 
minst lika påverkad av nationalism som en majoritet. Det kan även vara så att en 
minoritet påverkas i större utsträckning just för att den befinner sig i en minori-
tetsställning, där dess självförståelse baseras i en minoritetsposition som är både 
politisk och demografisk.49 

I relation till de svenskspråkiga skyddskårerna rör det sig inte om en socialist-
isk gruppering utan istället en som helhet ”borgerlig” gruppering. Detta menar 
Ahlskog et. al. inte utgör något hinder för att undersöka eventuella minoritets-
nationalistiska tendenser, då en minoritet eller majoritet i sig varken är ensidigt 
socialistisk eller borgerlig. Med teoretiska begrepp som minoritetsnationalism 
möjliggörs istället ett problematiserande av nationalstatens förmodade mono-
nationalism, det vill säga ett antagande att en nationalstat inte nödvändigtvis de-
finieras av endast en sorts nationalism utan att det handlar om olika national-
ismer. Dessa nationalismer kan konstrueras både inom, utanför och i relation till 
staten. Istället innebär minoritetsnationalismen en utgångspunkt att nationen 
konstrueras utifrån maktförhållanden mellan olika etniska grupper, både histo-
riskt och samtida och i lägre eller högre grad. I Finland – som enligt Ahlskog et. 
al. varit en mångetnisk stat – har det varit en fråga om den nationella karaktären 
på staten i sig. Kampen mellan olika grupperingar i Finland har länge rört sig om 
frågan huruvida den finländska staten ska vara finsk eller svensk eller kanske till 
och med både och.50 

I denna avhandling blir minoritetsnationalismen ett verktyg för att tolka och 
analysera de svenskspråkiga skyddskårernas specifika framställningar av sin 
egen position som minoritet. Utgångspunkten att nationen konstrueras utifrån 
maktförhållanden mellan olika etniska grupper och att en nationalstat kan inne-
hålla många olika nationalismer är det som blir av betydelse. De svenskspråkiga 
skyddskårerna analyseras baserat på olika maktförhållanden mellan svenska och 

                                                             
49 Ahlskog, Kaihovirta och Wickström utgår i sin artikel och i sitt teoretiska bidrag från de teoretiska 

begreppen ”minority nationalism” och ”nationalism without states” så som de definierats och an-
vänts av Will Kymlicka respektive Monserrat Guibernau. Ahlskog m.fl. bidrar med ”minoritetsnat-
ionalism” som ett svenskt begrepp för att kunna applicera det på en historisk, finlandssvensk kon-
text. Källa: Jonas Ahlskog, Matias Kaihovirta, och Mats Wickström, ”Nationen i klasskampen: Mi-
noritetsnationalism inom den socialistiska arbetarrörelsen”, Historisk Tidskrift 138, nr 3 (2018): 
452–79, s. 459 och 461. 

50 Ahlskog, Kaihovirta, och Wickström (2018), s. 461-462. 
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finska grupperingar i den maktkamp som bland annat språkfrågan utgjorde un-
der delar av mellankrigstiden. Detta baserat i de svenskspråkiga skyddskårernas 
eventuella reproducerande av en eller flera nationalismer som grund för att rätt-
färdiga sin egen kamp för nationen, hembygden och svenskspråkigheten och de-
ras position samt upplevda status som minoritet. 

I denna avhandling kommer även begreppet nationell identitet såsom det be-
skrivits Ainur Elmgren utgöra en av de teoretiska utgångspunkterna. Tillkommer 
gör även Susan Sundbacks användning av nationell identitet som en förklaring 
av begreppets historiska kontext. Begreppet identitet i sig fick en ny mening inom 
finländsk forskning framför allt under 1960-talet, i och med den omfattande emi-
grationen av finländare till Sverige och en upplevd känsla av rotlöshet. Anne Ol-
lila menar att det finns många olika definitioner av identitetsbegreppet men att 
det i stora drag kan sammanfattas som när en individ uppfattar sig själv som att 
den tillhör en viss grupp baserat i vissa kriterier som är specifika för gruppen. 
Medlemskapet i gruppen innebär i sin tur att individens beteende anpassas efter 
den identitetsmodell som gruppen erbjuder. En specifik individ kan tillhöra ett 
antal olika grupper baserade på exempelvis kön, arbete, klass och språk. Nationell 
identitet i Finland och dess definition har enligt Ollila länge varit starkt samman-
bunden med framväxten av den finsknationella rörelsen under 1800-talet, med 
bland annat idealisering av allmogen och en syn på sjölandskap i östra och cen-
trala Finland som en idealtyp av den finländska naturen.51 

Att som historiker studera identitet innebär enligt Ainur Elmgren att använda 
sig av sin förmåga att förstå kontinuitet och förändring. Nationell identitet i sig 
är baserat på premissen av kontinuitet som en ständigt närvarande föreställning, 
då ett perspektiv på både historisk och framtida kontinuitet är av allra största vikt 
vid skapandet av en nationell identitet. Elmgren beskriver nationell identitet som 
”uppbyggd på föreställningen om ett gemensamt förflutet” och att något som är 
ännu viktigare för nationell identitet är att det finns en föreställd distinktion mel-
lan ”vi och dom”. När nationell identitet uppstår gör den det inte i ett vakuum 
utan det finns många olika förhållanden såsom kultur, politik och geografi som 
redan från början av en individs liv påverkar de val hen gör. Dessutom menar 
Elmgren att nationell identitet är ett resultat av kommunikation. I kommunikat-
ion med andra fastställs huruvida det ens är önskvärt med en stark nationell iden-
tifikation, på vilket sätt det är önskvärt, hur det tolkas och av vilka anledningar 
det är betydelsefullt.52 

Mer specifikt för denna avhandling rör det sig om ett konstruerande av en nat-
ionell identitet inom de svenskspråkiga skyddskårerna i Österbotten och Åboland 

                                                             
51 Ollila menar att det funnits ett stort antal olika sätt att definiera social identitet och vilken betydelse 

det har, samt vilka huvudsakliga aspekter som återkommer i dessa definitioner. Konceptet identitet 
och hur det används beror även på subjektiva aspekter och grupptillhörighet. Specifik historisk 
kontext och utvecklingen av den utgör en förutsättning för identitet. Källa: Anne Ollila, ”Perspec-
tives to Finnish Identity”, Scandinavian Journal of History 23, nr 3–4 (1998), s. 127-128. 

52 Elmgren, ”Den allrakäraste fienden” (2008), s. 11-14. 
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1918–1939. Användningen av begreppet nationell identitet motiveras av den 
eventuella förekomsten av en självupplevd, gemensam svenskhet i samtiden hos 
de svenskspråkiga skyddskårerna men också historiskt i relation till förekomsten 
av olika nationalistiska anspråk. Diskussioner om nationalism och nationaliteter 
var en viktig fråga runt om i Europa vid slutet av 1800-talet och första hälften av 
1900-talet. Konflikter och krig med nationella intressen som huvudsakliga spel-
pjäser skapade ett behov av att diskutera och resonera om nationella gemen-
skaper och tillhörigheter. Susan Sundback argumenterar för att trots att nation-
alromantiska tankar tog plats i en stark kulturell och politisk rörelse i Finland 
under 1800-talet, så fanns det ingen möjlighet för dem att fullt ut utvecklas till en 
(finländsk) nationell identitet. Finland var från och med 1809 ett autonomt stor-
furstendöme under ryskt styre vilket innebar att det inte fanns utrymme för ett 
sådant identitetsbygge att utvecklas fritt. Istället blev det först efter självständig-
heten 1917 en fråga om att försöka fastställa en finländsk nationell identitet, vilket 
i sin tur ledde till en maktkamp mellan två av de olika språkgrupperna i Finland: 
svenskspråkiga och finskspråkiga. Detta hade sin grund i att de båda språkgrup-
perna etniskt definierade sig som två olika folk.53 

Sundback argumenterar därför för att begreppen etnicitet och nationell iden-
titet är mycket nära besläktade med varandra till sin betydelse. Till detta vill hon 
även lägga begreppet ras som tematiskt besläktat med nationell identitet och et-
nicitet. Sundback konstaterar att det finns tre huvudtyper av kollektiva identite-
ter – nationalitet, etnicitet och ras – som alla är besläktade med varandra och 
kännetecknas av att de oftast hänvisar till särskild härkomst och kultur. Hon me-
nar samtidigt att just rasbegreppet – baserat på fysiska kännetecken, såsom hud-
färg – i den finska och finlandssvenska kontexten saknar relevans. Detta samti-
digt som hon själv nämner att det förekom rasargument i språkdebatter i Finland 
under 1920- och 1930-talen. De argument som förekom var enligt henne istället 
för referenser till fysiska kännetecken referenser till härkomst samt kulturella och 
sociala egenskaper. Detta upphörde dock efter andra världskriget.54 Sundback 
verkar därför mena att i en finlandssvensk kontext var det relevant med andra 
egenskaper än fysiska som kunde relateras till ras. Det kunde då vara egenskaper 
baserade i ett socialt och kulturellt perspektiv på ras såsom exempelvis beteende 
och intelligens. Även Henrik Meinander har argumenterat för att tankar om 
rastillhörighet förekom bland de svenskspråkiga grupperna i Finland under 
denna tidsperiod.55 

När begreppet ras tolkas som innehållande även sociala och kulturella egen-
skaper, som bands samman med egenskaper relaterade till ras, blir begreppet 
plötsligt mer relevant som en sorts ”kulturrasism”. Engman beskriver det som att 
det inom de svenskspråkiga grupperna fanns de som anslöt sig till tanken om att 

                                                             
53 Sundback, ”Nationell minoritet och etnisk identitet” (2010), s. 45-46 och 50. 
54 Sundback (2010), s. 46. 
55 Meinander, Nationalstaten (2016), s. 24. 
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kulturen var det som var mest betydelsefullt för identiteten. Sådana ”kulturbä-
rare” – eller Kulturträger – anser att erfarenhet, praxis och inlärningsprocesser 
är det som utvecklar kulturen och för den framåt. För dem finns kulturen i lag-
böcker, språk, litteratur och andra kulturella institutioner. Det finns många 
gånger likheter mellan en kulturträger och en rasist då de båda framhåller sin 
kultur som den främsta och framför åsikter om lägre stående grupper i samhället. 
Engman menar dock att de talar om två olika saker även om det kan förekomma 
gemensamma drag.56 

Det kan därmed vara något svårt att uppfatta en skillnad mellan de två och det 
blir en fråga om det alltid är så enkelt att göra skillnad på dem. Därför kommer 
begreppet ras som beskrivet här av Sundback fortsatt vara relevant för denna stu-
die som en del av tolkningen av begreppen etnicitet, identitet och nationalitet. 
Rasbegreppet utgör i denna studie en del av föreställningar om inte bara fysiska 
utan också sociala och kulturella egenskaper. Att inrikta sig på särskild härkomst, 
kultur och sociala egenskaper kan relateras till de svenskspråkiga skyddskårerna 
i Finland under mellankrigstiden och en eventuell upplevelse av en särskild hi-
storisk, svensk härkomst och konstruerandet av en gemensam svensk kultur och 
identitet. Formeringen av en nationell identitet var mycket aktuell överlag för de 
svenskspråkiga i Finland under mellankrigstiden, dels på grund av det Sundback 
beskriver som ett utrymme i tiden för identitetsbygge. Dels på grund av de sam-
hälleliga, politiska och kulturella förändringar som skedde i Finland under denna 
tid och en maktkamp mellan svenskspråkiga och finskspråkiga. 

Genus, maskuliniteter och nationella projekt 
 
Denna avhandling har sin grundläggande genusteoretiska utgångspunkt i Joan 
Wallach Scotts definition av genus men använder sig av Pascoe och Bridges defi-
nition av maskulinitet som analytiskt verktyg. Scott definierar genus som ett sätt 
att tillskriva kroppsliga skillnader kulturellt konstruerade innebörder, det vill 
säga att genus är ”[…] a constitutive element of social relationships based on per-
ceived differences between the sexes, and gender is a primary way of signifying 
relationships of power”.57 Scott argumenterar för att genus är ett sätt att förstå 
komplexa samband mellan olika former av relationer människor emellan och att 
det är ett sätt att bryta ned meningen bakom dessa komplexa samband.58 I en 
                                                             
56 Engman, Språkfrågan (2016), s. 327-329. 
57 Scott delar även upp sin definition av genus i fyra delar som står i inbördes förhållande till varandra: 

kulturellt tillgängliga symboler; normativa koncept; påverkan från politik, sociala institutioner och 
organisationer; samt uppfattningar om subjektiv identitet. Dessa delar utgör det konstituerande 
element som hon nämner först i sin definition ovan och ingen av dem verkar utan de andra. Genus 
som primärt sätt att uttrycka maktrelationer förklaras som att makt i sig (i ett västerländskt per-
spektiv) artikuleras primärt via genus. Med detta menas att genus är en signifikant markör för makt 
och återkommer i sammanhang där makt möjliggörs, även om det inte är den enda markören. 
Källa: Joan Wallach Scott, ”Gender: A Useful Category of Historical Analysis”, The American His-
torical Review 91, nr 5 (1986), s. 1067. 

58 Wallach Scott (1986), s. 1067-1070. 
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artikel från 2010 utvecklar Scott sina tankar rörande en fortsatt användning av 
begreppet genus med att konstatera att huruvida begreppet i sig fortsätter att vara 
en användbar analytisk kategori – både för historieämnet och andra ämnen – be-
ror på hur det används ur ett kritiskt perspektiv. Att beskriva mans- och kvinno-
roller som fixerade och att ens anta att de är fixerade är inte önskvärt utan det 
gäller att gå bortom detta och tänka kritiskt. De innebörder som könade kroppar 
får produceras i relation till varandra och sprids och förändras på olika sätt. Istäl-
let för att fokusera på tilldelningen av roller till män och kvinnor så borde fokus 
enligt Scott ligga på hur skillnader konstrueras. Det är inte möjligt att hävda att 
manligt eller kvinnligt utgörs av stabila essenser som alltid har existerat i histo-
riska sammanhang. Det som däremot existerar är vad Scott benämner som efter-
följande upprepningar av ord som manligt och kvinnligt som inte har en bestämd 
referens, utan har en mening som är föränderlig och ändrar mening i olika (hi-
storiska) sammanhang.59 Med utgångspunkt i Scotts definition av genus är det 
som studeras i denna avhandling de egenskaper som i en viss kultur, gruppering 
och historisk kontext ansetts vara typiska för en person av manligt kön och hur 
dessa egenskaper konstruerades och användes för att uppnå olika syften i ett spe-
cifikt historiskt sammanhang. Scott används på så sätt som en genusteoretiskt 
språngbräda till mer specifika begrepp om maskulinitet. 

I denna avhandling används maskulinitet som begrepp i relation till hur de 
svenskspråkiga skyddskårerna konstruerade maskulinitet och vilken funktion 
dessa konstruktioner hade. I boken Exploring Masculinities ställer sig författarna 
Pascoe och Bridges frågan: vad är egentligen maskulinitet och varför ska en stu-
dera män i historien, är inte historia i sig just en historia om män? Män har på 
detta sätt länge framstått som självklara och okönade subjekt i historieskriv-
ningen, det vill säga som självklara neutrala aktörer. Pascoe och Bridges menar 
däremot att skillnaden ligger i att det som studeras inte är just män, utan mas-
kulinitet. Maskulinitet är ett sätt att formulera något bestående av många olika 
delar såsom identitet, makt, relationer, privilegier, performativitet (göranden, 
yttranden och hur en beter sig), stil och struktur. Pascoe och Bridges formulerar 
det mer specifikt som att ”[…] masculinity is what makes one a man” (min kursi-
vering).60 

Det är även utgångspunkten i denna studie: maskulinitet är de olika delar som 
gör en man till det som anses vara en man/manligt/maskulint i en specifik kon-
text. Att lägga fokus på män som könade är att erkänna att kön utgör en mycket 
stor och viktig del i reproducerandet av olika maktstrukturer, ojämlikhet och pri-
vilegier tillsammans med sådana aspekter som exempelvis etnicitet och klass. 
Maskulinitet har en stor roll i att reproducera makt och sedan förläna denna makt 
till de som uppfyller kriterierna för den maskulina identiteten. Maskulinitet for-
mas av och finns närvarande inom många olika områden såsom politik, religion, 
                                                             
59 Joan Wallach Scott, ”Gender: Still a Useful Category of Analysis?”, Diogenes 57, nr 1 (2010), s. 10 

och 12. 
60 Pascoe och Bridges, Exploring masculinities (2016), s. 3. 
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familjer, olika samhälleliga institutioner och även som en del av nationalitet. 
Denna studie sluter sig till förståelsen av maskulinitet – tillsammans med kön 
och femininitet – som socialt konstruerad och varierande. Med detta menas att 
det inte är möjligt att tala om en universell eller transhistorisk maskulinitet utan 
om olika maskuliniteter som ständigt reproduceras, förkroppsligas och omdefi-
nieras i sin specifika (historiska) kontext.61 Eftersom analyser av maskulinitet(er) 
utgör en stor del av denna avhandling blir det även här en fråga om hur en väljer 
att definiera begreppet maskulinitet. Dessutom blir det en fråga om hur maskuli-
nitet används som begrepp för att inte åter igen reproducera ett teoretiskt ram-
verk som allt för snävt ringar in avhandlingens kontextuella förutsättningar.62 

Enligt Pascoe och Bridges är styrkan med att använda sig av maskulinitet i 
historiska studier att en lägger ett fokus på historisk förändring av social status, 
betydelser, maktförhållanden och hur maskulinitet sett ut och upplevts i olika ti-
der. De argumenterar för att även om det kanske inte är något banbrytande på-
stående att maskulinitet har varierat under historien, så är det ändå mycket be-
tydelsefullt och viktigt att förstå att det exempelvis inte har varit samma egen-
skaper som ansetts vara maskulina genom tiderna. Utgångspunkten är att genus- 
och maktförhållanden är föränderliga och maskulinitet ofta förändras i reaktion 
till femininitet för att framstå som icke-feminint. Att använda sig av maskulinitet 
på detta sätt är att vara del av ett forskningsområde som intresserar sig för genus- 
och maktrelationer och hur de har bibehållits eller ändrats på olika sätt under 
olika kontextuella förutsättningar genom tiderna.63 I denna avhandling används 
maskulinitet som analytiskt verktyg för att kunna beskriva, förklara, belysa och 
analysera genus och maskulinitet och hur det sett ut historiskt under olika tids-
perioder i olika grupperingar och samhällen. Något som är viktigt att notera i re-
lation till detta är att denna studie främst kommer att undersöka maskulinitet och 
män, vilket inte nödvändigtvis betyder att det inte finns kvinnor närvarande i det 

                                                             
61 Pascoe och Bridges (2016), s. 3-4. Dudink, Clark och Hagemann menar också att som maskulini-

tetsforskare och historiker är det viktigt att belysa hur maskulinitet(er) tidigare tagits för givet som 
något allmänmänskligt, en norm och ett sorts neutrum som annat utgått ifrån. Maskulinitet har 
varit den osynliga och antagna grunden att stå på medan det som varit feminint eller icke maskulint 
har varit det avvikande som ställts i motsats till det maskulina. Källa: Stefan Dudink, Anna Clark, 
och Karen Hagemann, ”Editors’ Preface”, i Representing masculinity: Male citizenship in modern 
Western culture, red. Stefan Dudink, Anna Clark, och Karen Hagemann, Studies in European cul-
ture and history (New York: Palgrave Macmillan, 2007), s. xii. 

62 Något som Pascoe och Bridges också tar upp i relation till detta är kritiken som framförts mot köns-
rollsteorier, som till sin utformning är biologiskt deterministiska och antar att alla frivilligt deltar i 
sociala förväntningar på manligt och kvinnligt. På många sätt har könsrollsteorier öppnat upp för 
analys och diskussion rörande maskulinitet och femininitet som sociala konstruktioner och kon-
ventioner, även om den under senare år erhållit kritik på grund av ett ahistoriskt synsätt och en 
bristande förmåga att erkänna historiska förändringar av genus. Skyddskårerna kan ses som en 
starkt maskulint kodad miljö och gruppering där en sådan teori med binär prägel vore gångbar, 
men ambitionen med denna avhandling är att inte återfalla till ett binärt och/eller dikotomt sätt att 
hantera genus som teoretisk utgångspunkt. Källa: Pascoe och Bridges, Exploring masculinities 
(2016), s. 9-10. 

63 Pascoe och Bridges (2016), s. 22-23. 
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material som studerats. Skyddskårerna förhåller sig på olika sätt vid olika till-
fällen till kvinnor och då främst medlemmarna i Lotta Svärd som mer eller 
mindre var den kvinnliga motsvarigheten till skyddskåren. I denna studie ligger 
däremot fokus på män och maskulinitet i relation i källmaterialet, även om den 
grundläggande genusteoretiska utgångspunkten innebär en underliggande för-
ståelse och medvetenhet om att det även existerade olika relationer mellan mas-
kulinitet, femininitet och omanlighet. 

Att studera maskulinitet(er) ur ett historiskt perspektiv för även med sig vissa 
svårigheter, varav en består av risken att vara ahistorisk och applicera nutida nor-
mativa föreställningar på en historisk kontext. Utmaningen ligger i att vara öppen 
inför vad källmaterialet i sig innehåller och vilka uttryck exempelvis maskulinitet 
tar sig när en väl undersöker det. Det innebär hur dessa män explicit och/eller 
implicit beskriver och/eller på olika sätt förmedlar hur och vad det innebär att 
vara en man, när en ska vara en man. I och med denna avhandlings tidsmässiga 
begränsning – 1918 till 1939 – återfinns det i källmaterialet många symboler, ut-
tryck, framställningar och föreställningar som till viss del liknar de som fortfa-
rande förknippas med maskulinitet i en nutida kontext. Det gäller som historiker 
att förhålla sig kritisk till sin egen analys och egna teoretiska utgångspunkter för 
att minska risken för ett ahistoriskt förhållningssätt, vilket till viss del ingår även 
i den metodologiska och källkritiska delen av historisk forskning. Något som 
inom historieämnet utgör en mycket viktig del och även manar till självreflexivi-
tet. 

Vidare undersöker Nira Yuval-Davis i sin bok Gender and Nation hur genus-
relationer påverkas av och även påverkar så kallade nationella projekt – också 
benämnda som nationalistiska projekt – och processer samt hur de är tätt sam-
manbundna med varandra. Yuval-Davis huvudsakliga fokus ligger på kvinnor och 
deras positioner inom dessa nationella projekt, men även män och maskuliniteter 
får en betydande roll i hennes resonemang. Syftet med hennes bok är att på ett 
systematiskt sätt studera hur genus bidrar till flera av de stora dimensionerna i 
nationella projekt såsom nationella konflikter och krig, kultur, medborgarskap 
och nationell reproduktion. Yuval-Davis gör en skarp distinktion mellan nation-
alstater (nation-states) och nationella projekt och hon argumenterar för att ett 
medlemskap i en nation både kan vara underställt och överordnat staten och/el-
ler vara tvärstatligt. Detta baserar hon på att de gränser och ramar som finns för 
nationalstater i princip aldrig är samma som de som finns för nationer. Enligt 
henne antar nationalstaten som koncept att de som lever i en specifik stat har en 
direkt motsvarighet i de gränser som utgör nationen i sig. Detta är enligt henne i 
princip alltid ett fiktivt koncept eftersom det finns de som lever i ett visst samhälle 
och en viss stat som inte anses vara medlemmar i den övergripande nationen, 
ibland varken av sig själva eller av andra. Även om de lever sina liv och verkar 
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inom de uppdragna nationsgränserna kan de ändå anses inte vara en del av en 
viss nation.64 

Nationen som koncept har definierats på många sätt och två exempel är  
Benedict Anderson och Anthony Smith. Benedict Anderson menar att nationer är 
moderna företeelser i form av så kallade imagined communities (föreställda ge-
menskaper). Anthony Smith har i sin tur fokuserat på etniska beståndsdelar i nat-
ionen tillsammans med myter och symboler.65 Det som däremot kommer vara av 
betydelse i denna avhandling är Yuval-Davis som framhäver att många definit-
ioner av nationen saknar en viktig beståndsdel: föreställningar om ett gemensamt 
öde. Det är enligt henne en mycket viktig del i skapandet av nationer eftersom att 
det blickar framåt mot framtiden och inte bara tar hänsyn till historien utan fun-
gerar som en mobiliserande kraft. Den subjektiva känslan av förpliktelse till kol-
lektiv och nationer kan förklaras med hjälp av detta i sådana fall där det inte re-
dan finns gemensamma myter om ursprung, som exempelvis i postkoloniala sta-
ter. Det kan också bidra till att förklara hur det kan vara så dynamiskt att vara del 
av ett nationellt kollektiv och hur de gränser som finns inom dessa kollektiv stän-
digt reproduceras och rekonstrueras genom konvertering, naturalisering, immi-
gration och andra processer av social och politisk karaktär.66 

Yuval-Davis argumenterar för att nationella projekt ofta är mångfaldiga – el-
ler ”multiplexa” vilket är det begrepp hon själv använder – till sin utformning, 
vilket betyder att det oftast är en version av det nationella projektet som är mer 
dominerande än andra vid olika tillfällen i historien. Olika konstruktioner av ett 
nationellt projekt främjas av olika medlemmar i kollektivet vid olika tidpunkter 
och de är ofta i kamp med varandra. Dessa konstruktioner kan vara mer eller 
mindre exkluderande och även mer eller mindre sammanbundna med andra ide-
ologier såsom socialism och/eller religion.67 

Yuval-Davis föreslår därför att det är fördelaktigt att tydligare särskilja tre vik-
tiga dimensioner som nationella projekt utgörs av. Enligt henne har genus en stor 
betydelse inom alla dessa tre dimensioner och är nödvändigt för att kunna an-
vända dem som teoretisk grund. För det första finns en genealogisk dimension 
som konstrueras i relation till folkets specifika ursprung, det vill säga en myt om 
ett gemensamt ursprung eller delat blod/gener (Volknation). I de flesta nationella 
och även etniska kollektiv har denna myt om gemensamt arv en mycket central 
roll. Oftast föds du in i denna dimension och del av kollektivet eftersom att det 
rör sig om delat blod/gener som är svåra att erhålla på annat sätt. När detta dess-
utom sammanvävs med nationalistiska och rasistiska ideologier blir det många 
gånger det enda sättet att räknas som en del av ett specifikt nationellt kollektiv. 

                                                             
64 Nira Yuval-Davis, Gender and Nation, Politics and culture (London: Sage Publications, 1997), s. 3 

och 11. 
65 För en kort beskrivning av fler exempel och diskussioner om nationen som koncept se: Yuval-Davis, 

Gender & Nation (1997), s. 15-17; Se även: Smith, Nationalism (2001); Anderson, Imagined com-
munities (2006). 

66 Yuval-Davis, Gender and Nation (1997), s. 19. 
67 Yuval-Davis (1997), s. 21. 
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Kvinnors reproduktiva roll är dessutom mycket viktig i relation till genealogi i 
etniska och nationella diskurser, eftersom ett fokus på ”renhet” angående ras på-
verkar synen på sexuella relationer mellan olika kollektiv.68 

För det andra finns en kulturell dimension där nationens ”essens” eller kärna 
skapas ur ett symboliskt arv som i sin tur kommer ur språket, religion och/eller 
andra sedvänjor och traditioner (Kulturnation). Det är enligt Yuval-Davis kul-
turen som producerar nationen som koncept. Hon ser också på kultur som en 
ständigt föränderlig, dynamisk process som till stor del består av interna motsä-
gelser. Beroende på positionering inom en viss kultur kan olika politiska och so-
ciala aktörer använda sig av dessa motsägelser på olika sätt. Kulturella identiteter 
i sig beskrivs som att de ofta är föränderliga och beroende av exempelvis yttre och 
kontextuella förutsättningar, eftersom de är så flytande till sin utformning och 
sammanvävda av ett antal olika delar. Yuval-Davis argumenterar för att i centrum 
av olika kulturella konflikter och motstridigheter och kulturella konstruktioner 
av sociala identiteter och kollektiv finns genusrelationer. Kultur beskrivs av 
henne som starkt influerat av social reproduktion vilket innebär att olika genus-
relationer ofta blir till en sorts innersta väsen inom kulturen. Detta innersta väsen 
förkroppsligar olika sätt att leva som ska föras vidare till kommande generat-
ioner. I det som hon kallar för ”hegemoniska kulturer”, det vill säga de kulturer 
som är de övergripande och styrande i en viss kontext, framförs ett visst sätt att 
se på social ordning och meningen med världen. Därför blir olika relationer mel-
lan män och kvinnor av betydelse då kvinnor ofta ses som kulturella symboler för 
kollektivet och dess gränser, samtidigt som de också både symboliskt och fysiskt 
ses som de som reproducerar kultur genom generationerna och bär vidare kol-
lektivets heder. Det utvecklas ofta föreställningar om och regler för hur en ”riktig 
man” och en ”riktig kvinna” är och vem som får benämnas som det, vilket också 
blir centralt för den kollektiva identiteten i stort att förhålla sig till.69 

För det tredje finns en medborgerlig dimension av nationella projekt som fo-
kuserar på medborgarskap (Staatnation). Detta medborgarskap bestämmer de 
gränser som omger nationen och bidrar därmed till föreställningar om statlig su-
veränitet och specifik territorialitet.70 Yuval-Davis använder sig av begreppet 
medborgarskap som ett övergripande koncept som sammanfattar relationen 
mellan staten och individen, på ett sätt som inte bara innebär att ha rättigheten 
att få ett visst sorts pass eller liknande. Medborgarskap beskrivs som ett koncept 
konstruerat i flera olika nivåer där en person kan vara medlem i ett antal olika 
kollektiv på samma gång: etniskt, lokalt, nationellt och transnationellt.71 Männi-

                                                             
68 Yuval-Davis (1997), s. 21 och 27. 
69 Yuval-Davis (1997), s. 39, 43-44 och 67. 
70 Yuval-Davis (1997), s. 21. 
71 Yuval-Davis varnar dock för att medborgarskap som koncept på egen hand inte kan omfatta alla 

olika dimensioner av förhandling och kontroll som sker i olika delar av socialt liv. Det kan inte 
heller fullt ut hantera hur en stat själv konstrueras som politiskt projekt. Däremot är medborgar-
skap som koncept användbart för att erhålla bättre kunskap om de komplexa relationer som finns 
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skor är också ofta medlemmar i mer än ett kollektiv, det vill säga om medborgar-
skap definieras som ”fullt medlemskap i en gemenskap”. De rättigheter och skyl-
digheter som de har till en viss stat är ofta beroende av ett medlemskap i olika 
religiösa, etniska eller regionala kollektiv. Det behöver inte nödvändigtvis heller 
vara så på en ideologisk nivå att det är staten som har kontroll över hur sådana 
medborgerliga rättigheter skapas, även om den många gånger har ansvaret för att 
de ska efterlevas. Här menar Yuval-Davis att det är viktigt att poängtera att män-
niskor inte innehar jämlika positioner inom olika kollektiv och stater. Olika kol-
lektiv innehar inte heller jämlika positioner inom stater eller internationellt och 
olika stater innehar inte en jämlik position i relation till andra stater. Det finns 
olika nivåer och olika saker som påverkar vad som anses vara mer eller mindre 
fördelaktigt och därmed påverkar positioneringen för individer, kollektiv och sta-
ter. Den positionering individer får inom och emellan olika gemenskaper och kol-
lektiv konstrueras framför allt i relation till olika sociala attribut vilket innebär 
att det påverkas av exempelvis kön, klasstillhörighet och om de är från en stad 
eller landsbygd.72 

De tre dimensioner av nationella projekt som presenterats ovan – genealogisk, 
kulturell och medborgerlig – innebär i denna studie en möjlighet att tillsammans 
med genusteoretiska analytiska verktyg, mer specifikt teori om maskulinitet, an-
lägga ett analytiskt perspektiv på de svenskspråkiga skyddskårerna som inte 
gjorts tidigare. Ett antagande i denna avhandling är att dessa skyddskårer repro-
ducerade ett borgerligt nationellt projekt som var starkt präglat av olika genusre-
lationer sammanvävda med föreställningar om nationalitet, kultur, medborgar-
skap och gemensamt ursprung. Dessa tre dimensioner kommer därmed att an-
vändas tillsammans med genus för att möjliggöra en undersökning av vad som 
ses som ett nationellt projekt präglat av de specifika förutsättningar som fanns 
för de svenskspråkiga skyddskårerna under finländsk mellankrigstid. 

Sociala skillnader 
 
Ytterligare en kategori som får betydelse i relation till denna studies forsknings-
ämne är begreppet klass eller sociala skillnader. Klass som teoretiskt begrepp är 
väl använt och väl studerat.73 Klass är ett till viss del omtvistat begrepp då klass-
begreppet påverkats av postmodernistiska och andra strömningar inom veten-
skapen de senaste decennierna. Ulrika Holgersson beskriver och definierar klass 
som en konstruktion, det vill säga att klass är någonting som vi ”gör” och som 
                                                             

mellan stater, kollektiv och individer och även hur olika genusrelationer påverkar och påverkas av 
detta. Källa: Yuval-Davis (1997), s. 68-69. 

72 Yuval-Davis (1997), s. 91. 
73 Förutom de i nutid klassiska verk författade av exempelvis Karl Marx, Friedrich Engels och Antoni 

Gramsci har klassbegreppet studerats och använts otaliga gånger på olika sätt. För ett par mer sam-
tida exempel se: E. J. Hobsbawm, ”How to Change the World Reflections on Marx and Marxism” 
(Yale University Press, 2011); Magnus Hörnqvist, Klass, 1. uppl.., Begreppbart (Stockholm: Liber, 
2016). 
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skapas i samverkan med andra. Hur vi använder våra kroppar och vårt språk för 
att konstruera klass benämner Holgersson som en process av social klassifice-
ring. Klass är något som är ständigt närvarande i samhället och som hela tiden 
skapas överallt av alla människor som befinner sig där, oavsett om de är med-
vetna om det eller inte. Det är däremot väldigt viktigt att i och med denna syn på 
klassbegreppet, vara medveten om det dilemma som återfinns i relation till ge-
nusbegreppet och som till viss del diskuterats ovan. Holgersson beskriver detta 
som ”olikhetens dilemma”, det vill säga att när en beskriver exempelvis sociala 
skillnader mellan olika klasser finns det en risk att en ser på och framställer dem 
som oföränderliga naturlagar. Det framställs då också som att sociala skillnader 
är eviga och ser ut på ett visst sätt genom alla tider. Det Holgersson argumenterar 
för är att det inte nödvändigtvis är en naturlag att ett samhälle alltid är struktu-
rerat på ett visst sätt baserat i vissa klasskillnader. Likaså gäller det att förhålla 
sig kritiskt till dessa sociala klassificeringar för att inte riskera att reproducera 
dem och ett medföljande dikotomt synsätt på dessa skillnader.74 

 Holgersson tar även fasta på ett intersektionellt perspektiv där klass blir ett 
begrepp eller en identitetsmarkör som hela tiden står i relation till andra begrepp 
såsom genus och etnicitet. Därför föreslår hon att forskare ser på klass just som 
ett perspektiv som kan bidra till att illustrera hur ojämlikhet skapas och bibehålls, 
hur människor klassificeras och grupperas efter en viss princip baserat i sociala, 
ekonomiska och kulturella skillnader samt i relation till varandra. Meningen är 
att se klass som ett begrepp som i en historievetenskaplig kontext kan användas 
i olika tidsepoker men som, för att bli användbart som analytiskt verktyg, måste 
hanteras i relation till sitt specifika historiska sammanhang.75 Denna syn på klass 
som en konstruktion och en social klassificering är det som kommer att utgöra 
grunden för denna studies användning av begreppet sociala skillnader i relation 
till de svenskspråkiga skyddskårerna. 

Sociala skillnader som del av denna studies intersektionella perspektiv fram-
står som aktuellt i och med att skyddskårsorganisationen som helhet var en bor-
gerlig ideologisk gruppering under mellankrigstiden i Finland. Detta blir av bety-
delse tillsammans med skyddskårsorganisationens grund som armé för den vita 
och borgerliga sidan i det finska inbördeskriget 1918 med de socialistiska röda 
som motståndare. I och med att skyddskårerna och deras existens till stor del ba-
serades i vad som kan beskrivas som en klasskonflikt med grunden i politiska och 
sociala skillnader, blir det av betydelse att åtminstone hantera sociala skillnader 

                                                             
74 Holgersson, Klass (2011), s. 11, 14 och 31–32. 
75 Holgersson beskriver även hur klass- och könsordningar inom främst feministisk forskning fram-

ställts som nära sammanknutna och beroende av varandra. Det har enligt Holgersson varit så att 
männen utgjort utgångspunkten i vad hon benämner som ”den stora klassberättelsen” i forsk-
ningen under större delen av 1900-talet, fram till den allt starkare kritiken från feministiska fors-
kare under 1970-talet. Kritik relaterat till klass angående bristen på genus och antirasistisk forsk-
ning har också framförts, där svarta feminister påtalade vikten av att dessa olika delar inte skulle 
ställas hierarkiskt i relation till varandra. Detta var en del av framväxten av den intersektionella 
forskningen som nämnts ovan. Källa: Holgersson (2011), s. 90, 101-102, 160–161 och 169. 
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som analytiskt verktyg vid studier av skyddskårsorganisationen som helhet och 
de svenskspråkiga skyddskårerna som specifikt exempel. Det specifika historiska 
sammanhanget för denna studie innebar konflikter mellan vad som grovt sam-
manfattat kan ses som borgerliga och socialister, samtidigt som det inte är möjligt 
att generalisera på så vis utan ett mer nyanserat perspektiv är nödvändigt för att 
förstå det i sin historiska kontext.76 

Att nyansera vad som närmast kan benämnas som olika sociala, materiella och 
kulturella förutsättningar i relation till sociala skillnader som konstruktion inom 
de svenskspråkiga skyddskårerna är den användning som ett perspektiv på soci-
ala skillnader har i denna studie. Perspektivet på sociala skillnader i den fin-
ländska kontexten under mellankrigstiden kan därmed inte appliceras på det stu-
derade källmaterialet utan att bemöta, beskriva och nyansera situationen som 
hade uppstått i och med det finska inbördeskriget samt vad som kan ses som en 
efterföljande polarisering mellan olika borgerliga och vänsterinriktade gruppe-
ringar. Sociala skillnader som teoretiskt begrepp kommer i denna studie att an-
vändas som en del i analysen av de svenskspråkiga skyddskårernas framställning 
av sin position i det finska samhället i relation till andra grupperingar. 

Sammanfattning: teoretiskt ramverk 
 
Denna studies teoretiska ramverk, utgångspunkter och kategorier har presente-
rats mer utförligt i avsnittet ovan. Med hjälp av ett intersektionellt ramverk sam-
las kategorierna maskuliniteter, minoritetsnationalism, nationell identitet och 
sociala skillnader tillsammans med teori om nationella projekt för att möjliggöra 
en analys av det studerade källmaterialet. Anledningen till att organisera denna 
avhandlings teoretiska utgångspunkter på detta sätt är främst att det under arbe-
tets gång blivit tydligt att det är svårt att särskilja dessa första fyra olika kategorier 
i relation till de svenskspråkiga skyddskårerna. Det är ett komplext identitetsbyg-
gande som framkommit där det inte varit önskvärt att göra avkall på någon av de 
olika kategorier som presenterats. De är sammanlänkade med varandra i ett kom-
plext kluster av kategorier som tillsammans bildar en övergripande helhet. Att 
använda sig av analytiska och teoretiska verktyg som hanterar identitetsskapande 
ur ett nationellt perspektiv, minoritetsnationalistiska anspråk, skapandet av mas-
kulina stereotyper och ideal samt sociala skillnader, är fruktbart för att bidra med 
ytterligare perspektiv på formeringen av det vita Finland under mellankrigstiden. 
Det bidrar också till att anlägga perspektiv på de svenskspråkiga skyddskårerna 
som en specifik gruppering inom den svenskspråkiga gruppen i Finland överlag. 

                                                             
76 Till exempel har Aapo Roselius belyst det faktum att det vid tiden för inbördeskriget 1918 fanns 

finska jägarsoldater som hade utbildats i Tyskland som inte skickades tillbaka med sina kamrater 
för att strida i hemlandet. De ansågs vara allt för socialistiskt inriktade i sina politiska övertygelser. 
De utgjorde ungefär en tredjedel av det totala antalet jägarsoldater och ett allt för osäkert kort för 
att anses pålitliga nog för att sändas tillbaka till Finland och strida för den vita sidan. Källa: Rose-
lius, I bödlarnas fotspår (2009), s. 28. 
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På detta sätt är det möjligt att öka förståelsen för hur denna specifika svensksprå-
kiga gruppering konstruerade olika ideal och identitetsmarkörer delvis inom ra-
marna för ett övergripande nationellt projekt och delvis i relation till sin egen po-
sition i det finländska samhället. 

Operationaliseringen av de teoretiska verktygen tar sig uttryck främst i av-
handlingens disposition där dessa olika kategorier och förekomsten av dem pre-
senteras i enskilda, empiriska kapitel där djupare undersökningar av de specifika 
kategorierna framförs och analyseras i samspel med tidigare forskning. Me-
ningen är sedan att tydliggöra och sammanföra de olika kategorierna och deras 
förekomst i ett avslutande kapitel där det utförs en mer konkret diskussion och 
analys. I det avslutande diskussionskapitlet förs kategorierna samman under ett 
intersektionellt perspektiv tillsammans med de resultat och slutsatser som fram-
kommit i de enskilda kapitlen. 

Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna avhandling är att undersöka och analysera identitetsskapande 
inom de svenskspråkiga skyddskårerna i Vasa och Åbolands skyddskårsdistrikt 
1918-1939. Avhandlingen använder sig därför av ett intersektionellt teoretiskt 
perspektiv och en analys utifrån fyra olika teoretiska kategorier: maskuliniteter, 
minoritetsnationalism, nationell identitet och sociala skillnader tillsammans 
med teori om nationella projekt. Skyddskårerna utgjorde en del av en större sam-
tida kontext med militarisering av maskulinitet och nationalism runt om i Europa 
under mellankrigstiden där relationen till nationalstaten och minoriteter blev 
mycket betydelsefulla. För de svenskspråkiga skyddskårerna innebar detta att de 
bland annat identitetsmässigt utgjorde en del av den svenskspråkiga befolknings-
gruppen i Finland som helhet under mellankrigstiden. Denna avhandling ställer 
därför ett antal frågor rörande om och hur de verkade för att konstruera, bibe-
hålla och främja en minoritetsnationalistisk, borgerlig svenskspråkig identitet i 
relation till ett större icke-socialistiskt nationellt projekt, nationell identitet, mas-
kulinitet(er) och sociala skillnader. 
 Det som studeras är därmed också en del av den finlandssvenska mobilise-
ringen under mellankrigstiden. Mer specifikt handlar det delvis om den finlands-
svenska eller svenska identiteten inom just de svenskspråkiga skyddskårerna och 
dess relation till en finskspråkig majoritet och nationen i stort. Det ger i sin tur 
upphov till vissa frågor rörande eventuella föreställningar om och konflikter mel-
lan det svenska respektive det finska. Med tanke på detta kommer studien att utgå 
från ett antal övergripande frågeställningar som sedan kommer att brytas ned i 
ytterligare, mer specifika frågeställningar i början av varje enskilt empiriskt ka-
pitel. Detta för att möjliggöra en mer grundlig analys av de olika teoretiska be-
ståndsdelar som ingår i avhandlingens intersektionella ramverk. 



 

31 

• Vilka olika framställningar av maskuliniteter i relation till en föreställd 
ideal svenskspråkig man och skyddskårist framkommer i det studerade 
materialet och på vilket sätt relaterades dessa maskuliniteter till nationen 
och konstruerandet av det vita Finland under mellankrigstiden? 
 

• Hur konstruerades, bibehölls och främjades den svenskspråkiga identi-
teten i relation till nationen, utvecklingen av språkfrågan och även det 
finländska samhälls- och identitetsbygget i stort under mellankrigstiden? 
 

• På vilket sätt påverkade skapandet av ett eventuellt finländskt nationellt 
projekt hur de svenskspråkiga skyddskårerna formulerade en egen nat-
ionell identitet och är det möjligt att sätta detta i relation till en strävan 
efter att bibehålla och stärka skyddskårernas egen identitet när det upp-
kom olika utmaningar mot demokratin? 
 

• Hur påverkade sociala skillnader de svenskspråkiga skyddskårernas re-
lationer till allierade respektive motståndare i arbetet för det frivilliga 
försvaret och den finländska nationen? 

Källmaterial och metodologiska utgångspunkter 
 
Denna avhandling bygger främst på två olika sorters källmaterial. För det första: 
otryckta källor i form av främst årsberättelser och årsmötes- och mötesprotokoll 
från Vasa och Åbolands skyddskårsdistrikt under perioden 1918–1939.77 För det 
andra: tryckta källor i form av de svenskspråkiga skyddskårstidskrifterna 
Svenska Skyddskåristen (1919–1927) och Skyddskåristen (1928-1939).78 Käll-
materialet presenteras i detalj nedan tillsammans med vissa källkritiska resone-
mang och följs av en beskrivning av studiens metodologiska utgångspunkter i re-
lation till källmaterialet. 
 

                                                             
77 I begränsad omfattning har även enstaka dokument av annat otryckt källmaterial såsom skydds-

kårshistorik, brev, cirkulär och liknande från båda skyddskårsdistrikt refererats till på något sätt. 
Se till exempel: ”Brev till skyddskårens stab från Åbo distrikts distriktsstab den 15 januari” (1921), 
[6] I av II, Suojeluskuntien vuosikokouspöytäkirjat 1921-1922, ÅSKD-S, ÅSKD, Hki, Sk-1246/2; 
”Förkortad historik över Korsnäs skyddskår 1917–1928” (1928), Historik Vörå, Maxmo, Korsnäs 
och Oravais skyddskårer, MEPa, Vörå. 

78 År 1927 togs beslut om att istället inrätta en mer omfattande och gemensam tidskrift vid namn 
Skyddskåristen, då den tidigare tidskriften SvSk inte ansågs vara nog representativ för alla de fyra 
svenskspråkiga skyddskårsdistrikten (Åboland, Vasa, Helsingfors och Nylands södra). Denna 
skulle agera som ett gemensamt organ och språkrör för de svenskspråkiga skyddskårerna och Lotta 
Svärd-avdelningarna med en redaktion baserad i Helsingfors. Källa: ”Till landets svenska skydds-
kårer och Lotta-Svärd avdelningar”, SvSk 9, nr 22 (1927), s. 6. 
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Årsberättelser och mötesprotokoll 
 
Det otryckta källmaterial som använts till denna avhandling består främst av års-
berättelser samt årsmötes- och mötesprotokoll från ett antal svenskspråkiga 
skyddskårer i Österbotten och Åboland under perioden 1918–1939, det vill säga 
svenskspråkiga skyddskårer i Vasa och Åbo/Åbolands skyddskårsdistrikt.79 Syf-
tet med att studera källmaterial från två olika geografiska regioner är att under-
söka den eventuella förekomsten av likheter och skillnader i uppfattningen om 
skyddskårerna, deras uppgift och den svenskspråkiga identiteten. Ytterligare ett 
argument till valet av geografiska regioner och skyddskårsdistrikt har av förklar-
liga skäl att göra med deras status som svenskspråkiga distrikt, samt det faktum 
att antalet svenskspråkiga distrikt var få till antalet och att utbudet av källmaterial 
därmed är begränsat. Det fanns fyra svenskspråkiga skyddskårsdistrikt i Finland 
år 1927: Åboland, Vasa, Helsingfors och Nylands södra.80 Totalt var hela Finland 
år 1927 uppdelat i 22 skyddskårsdistrikt med de fyra svenskspråkiga distrikten i 
tydlig minoritet.81 

Källmaterial rörande skyddskårsorganisationen i allmänhet och de svensk-
språkiga skyddskårerna i synnerhet är till viss del svåråtkomligt. Källmaterialet 
är utspritt vid olika arkiv och privatpersoner runt om i Finland. För att erhålla 
det källmaterial som undersökts i denna avhandling har det stundvis rört sig om 
att på klassiskt vis ”lägga pussel” i sökandet efter årsberättelser, protokoll och 
andra handlingar från de lokala skyddskårerna i Vasa och Åbolands skyddskårs-
distrikt. I och med separatfreden mellan Finland och Sovjetunionen år 1944, i 
slutskedet av andra världskriget, förbjöds skyddskårsorganisationen. All aktivitet 
skulle upphöra med mer eller mindre omedelbar verkan. Detsamma gällde sys-
terorganisationen Lotta Svärd.82 Inom skyddskårerna infann sig en oro för att 
”fienden”, främst Sovjetunionen, skulle få tillgång till skyddskårernas dokument 
och handlingar med eventuella komprometterande uppgifter. Ett stort antal do-
kument brändes eller förstördes därför vid denna tid, vilket i sin tur till viss del 
har förhindrat tillgången till ett enhetligt källmaterial.83 

Trots detta finns mycket källmaterial bevarat men var det återfinns och i vil-
ken form har varierat när det gäller de enskilda lokala skyddskårerna. Det har 
varit vanligt förekommande att privatpersoner bevarat källmaterial från de lokala 

                                                             
79 Åbo skyddskårsdistrikt bytte i maj 1926 namn till Åbolands skyddskårsdistrikt. Det är även detta 

senare namn som fortsatt kommer att användas konsekvent i brödtexten för att förenkla läsningen. 
Källa: ”Åbolands skyddskårsdistrikts årsberättelse” (1926), Åbolands skyddskårsdistrikts årsberät-
telser för åren 1925–1930 samt protokoll förda vid årsmötena 1926–1931, ÅSKD-S, ÅSKD, Hki, Sk-
2349/1, s. 1. 

80 ”Till landets svenska skyddskårer och Lotta-Svärd avdelningar”, SvSk 9, nr 22 (1927), s. 6. 
81 Selén, Sarkatakkien maa (2001), s. 58. 
82 ”Skyddskårerna”, Nationalencyklopedin (Hämtad 2019-01-31). 
83 Se exempelvis: ”Protokoll fört vid uppbränningen av diverse handlingar hörande till f.d. Vasa skydd-

skår den 15 november” (1944), Avvecklingen av skyddskåren, Vasa Krigsveteranmuseums arkiv 
(VKVM), Vasa Landsarkiv (VLA), II Hb 2; ”Protokoll fört på Hemförlovningsbyrån i Vasa stad den 
28 november” (1944), Avvecklingen av skyddskåren, VKVM, VLA, II Hb 2. 



 

33 

skyddskårerna och sedan överlämnat det till exempelvis Österbottens Traditions-
arkiv (ÖTA) i Vasa eller Riksarkivet i Helsingfors (Hki), ibland med diverse re-
striktioner rörande hur materialet får hanteras och användas av forskare.84 Re-
striktioner – exempelvis förbud mot att återge personnamn i medlemsmatriklar 
från lokala skyddskårer – har inte varit ett hinder för undersökningarna i denna 
avhandling. Då denna avhandling inte fokuserat specifikt på olika individer inom 
skyddskårerna har det inte funnits något syfte med att hantera personuppgifter 
och det har därför inte heller varit ett problem i arbetsprocessen. 

Källmaterialet från Vasa skyddskårsdistrikt (VSKD) på Riksarkivet i Helsing-
fors är underordnat Vasa skyddskårsdistriktsstab och Vasa skyddskårsdistrikts-
stabs upplysningsavdelning. Källmaterialet från Åboland är underordnat Åbo-
lands skyddskårsdistrikt (ÅSKD) och dess stab vid samma arkivinstitution. Käll-
materialet från Österbottens Traditionsarkiv i Vasa – med Svenska Litteratursäll-
skapet i Finland (SLS) som huvudman – är indelat i ett antal olika personarkiv 
och skyddskårsarkiv. Ett fåtal dokument kommer från Vasa Landsarkiv (VLA) 
och tillhör Vasa Krigsveteransmuseums arkiv. Det källmaterial som använts i 
denna avhandling från både VSKD och ÅSKD utgörs främst av skyddskårsdi-
striktens och de lokala skyddskårernas årsberättelser och mötesprotokoll. Det vill 
säga inkomna årsberättelser från de lokala skyddskårerna, årsmötes- och andra 
mötesprotokoll och protokollsböcker innehållande dessa. Till denna avhandling 
har även otryckt källmaterial rörande främst Vörå, Oravais, Maxmo och Korsnäs 
skyddskårer använts som återfinns i ett privat arkiv hos Margareta Ehrman i 
Vörå, Österbotten.85 

VSKD omfattade hela svenska Österbotten och uppgick år 1939 i 16 olika kret-
sar, med 42 tillhörande skyddskårer.86 ÅSKD omfattade från år 1925 tre själv-
ständiga skyddskårer och två kretsar med tre respektive fyra lokala skyddskårer i 
                                                             
84 Till exempel lämnades Vasa skyddskårs arkiv (ÖTA 36) in till Svenska Litteratursällskapet i Finland 

i Vasa (SLS) av Harald Sirén under 1980-talet. Många personarkiv vid Österbottens Traditionsarkiv 
(ÖTA) såsom Christian Olssons samling (ÖTA 305), Oskar Forsströms arkiv (ÖTA 28) och familjen 
Hartmans arkiv (ÖTA 312) innehåller handlingar som rör lokala skyddskårer på något vis. I övrigt 
har årsberättelser och dylikt från lokala skyddskårer i Vasa skyddskårsdistrikt (Vörå, Maxmo, Kors-
näs och Oravais) samt en protokollsbok från Vörå skyddskår med årsberättelser och liknande 1918–
1939, återfunnits hos och generöst tillhandahållits av Margareta Ehrman i Vörå. Se exempelvis: 
Harald Sirén, ”ÖTA 36 Vasa skyddskårs arkiv (1918-1968)”, åtkomstdatum 11 mars 2020, 
https://sls.finna.fi/Collection/sls.%25C3%2596TA+36; Elsa Hartman et. al., ”ÖTA 312 Familjen 
Hartmans arkiv (1918)”, åtkomstdatum 11 mars 2020, https://sls.finna.fi/Col-
lection/sls.%25C3%2596TA+312. 

85 Ett intressant exempel på detta är protokollsboken med årsberättelser från Vörå skyddskår åren 
1918-1939. Denna bok ska enligt Margareta Ehrman ha återfunnits i en av väggarna i ett gammalt 
hus i Vörå när det skulle rivas och sedan lämnades den till Ehrman för säker förvaring. Enligt histo-
rien ska en före detta skyddskårsman och hans fru ha bott där och när ordern kom år 1944 att 
förstöra skyddskårsmaterial ska frun istället ha gömt boken i huset. Oavsett om alla detaljer i denna 
historia stämmer var det en ära som historiker att få förtroendet att läsa och använda mig av denna 
bok som källmaterial då den inte rörts av andra forskare tidigare. Källa: ”Årsberättelser och annat 
ur Vörå skyddskårs historia” (1918), Årsberättelser och annat ur Vörå skyddskårs historia, Vörå 
skyddskår, MEPa, Vörå. 

86 Ytterligare en 43:e skyddskår bildades samma år i Vörå. Källa: ”Berättelse över verksamheten inom 
Vasa skyddskårsdistrikt” (1939), Yleinen kirjeenvaihto 1939–1944, VSD Årsberättelser, VSKD-SU, 
Hki Sk-411/2, s. 1 och 4-5. 
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varje. Dessa tio skyddskårer verkade i Åbolands skärgård och utgjorde därmed 
ett avsevärt mindre antal än det för VSKD.87 En anledning till detta låga antal 
skyddskårer var att i Åboland delades det ursprungligt tvåspråkiga distriktet i ett 
svenskspråkigt och ett finskspråkigt distrikt från och med den 16 oktober år 1925: 
Åbo skyddskårsdistrikt (senare Åbolands skyddskårsdistrikt) och Varsinais-Su-
omen suojeluskuntapiiri (Egentliga Finlands skyddskårsdistrikt). Detta innebar 
att det svenskspråkiga distriktet därefter endast bestod av totalt tio skyddskårer: 
Åbo, Pargas, Nagu, Houtskär, Iniö, Korpo, Kimito, Dragsfjärd, Västanfjärd och 
Hitis. Åbo skyddskår var den största skyddskåren i distriktet och den utgick från 
Åbo stad där stadens egen skyddskår hade delats upp i en svenskspråkig och en 
finskspråkig del. De andra nio mindre svenskspråkiga skyddskårerna i ÅSKD 
återfanns runt om i Åbo skärgård.88 Det skedde sedan vissa förändringar i båda 
distrikt under mellankrigstiden såsom tillskott i form av nya skyddskårer, upp-
lösning av andra skyddskårer och/eller omformering av verksamheten till marin-
skyddskår.89 Figur 1 nedan visar hur det såg ut i de båda distrikten vid år 1941. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
87 ”Åbo skyddskårsdistrikts årsberättelse” (1925), Åbolands skyddskårsdistrikts årsberättelser för 

åren 1925–1930 samt protokoll förda vid årsmötena 1926–1931, ÅSKD-S, ÅSKD, Hki, Sk-2349/1, 
Sk-2349/1, s. 1; ”Suojeluskuntajärjestön jakautuminen suojeluskuntapiireihin, suojeluskunta-
alueisiin ja suojeluskuntiin” (1941), Salainen kirjeenvaihto 1940–1941 I av II, Åbolands skyddskårs-
distrikt VII kretsen, ÅSKD-S, ÅSKD, Hki, Sk-651/10, s. 28. 

88 ”Åbo skyddskårsdistrikts årsberättelse” (1925), Åbolands Skyddskårsdistrikts årsberättelser för 
åren 1925–1930 samt protokoll förda vid årsmötena 1926–1931, ÅSKD-S, Sk-2349/1, s. 1; Se även: 
Selén, Sarkatakkien maa (2001), s. 58. 

89 I Åbolands distrikt bildades nya marinskyddskårer och ett flertal existerande lokala kårer ombilda-
des till marinskyddskårer vilket mest troligt berodde på att deras verksamhet till största delen var 
baserad i skärgårdsmiljö. Se exempelvis ett årsmötesprotokoll från Korpo SK där det beskrevs att 
verksamheten skulle omorganiseras till en marinskyddskår. Detta innebar att den militära verk-
samheten till viss del skulle förändras medan all utrustning skulle ersättas med marinutrustning. 
Källa: ”Protokoll fört vid Korpo skyddskårs årsmöte 20 januari” (1929), Protokollsbok för Korpo 
MSK 1926-1937, Kokouspöytäkirjat, henkkilöluettelot, tositeet 1925-1943, Iniö SK, Nagu SK, Nagu-
Iniö MSK, Korpo MSK, Nagu MSK, Sk-2334/1, s. 2. 
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Figur 1. Förteckning över lokala skyddskårer inom Vasa och Åbolands skyddskårsdi-
strikt år 1941.90 

 
Vasa skyddskårsdistrikt 

 
Åbolands skyddskårsdistrikt 

Sideby sk.                                         Björkö sk. 
Lappfjärd sk.                           Vasa marin sk. 
Tjöck sk.                        Nykarleby msk. med  
Kristinestad sk.                            kustområde 
Närpes sk.                                        Replot sk. 
Yttermark sk.                                    Bergö sk. 
Övermark sk.                                Karleby sk. 
Korsnäs sk.                        Gamlakarleby sk. 
Pörtom sk.                               Nedervetil sk. 
Petalax sk.                                     Terjärv sk. 
Malax sk.                                     Kronoby sk. 
Solv sk.                                                  Öja sk. 
Sundom sk.                               Pedersöre sk. 
Korsholm sk.                            Jakobstad sk. 
N. Korsholm sk.                           Larsmo sk. 
Vasa sk.                                               Esse sk. 
Kvevlax sk.                                     Purmo sk. 
Maxmo sk.                                 Nykarleby sk. 
Vörå sk.                             Nykarleby lkm. sk. 
Vörå norra sk.                              Munsala sk. 
Oravais sk.                                       Jeppo sk. 
Kaskö marin sk.  
med kustområde 

Turun sk. – Åbo sk. 
Turun msk. – Åbo msk. 
Pargas sk. 
Pargas msk. 
Nagu sk. 
Nagu msk. 
Houtskär msk. 
Iniö sk. 
Korpo msk. 

 
Olika skyddskårsdistrikt, områden och skyddskårer kunde liksom i Åbo stad och 
Åbolands distrikt delas i två baserat på språkliga förutsättningar. Tvåspråkiga di-
strikt kunde välja att vara finskspråkiga eller svenskspråkiga, vilket främst före-
kom i Österbotten och Nyland. Det innebar att olika skyddskårsdistrikt kunde 
överlappa varandra områdesmässigt på grund av en språklig uppdelning. Distrikt 
och skyddskårer tilläts också vara tvåspråkiga men då krävdes att de mindre en-
heterna inom dessa skyddskårer var enspråkiga, då undervisningen för skydds-
kåristerna skulle hållas på ett språk som helst utgjordes av deras modersmål. 
Ännu en anledning till att dela in områden och skyddskårer efter språk var att 
undvika språkliga konflikter. Även om det ibland förekom språkliga konflikter så 
var de enligt Selén överlag förhållandevis få och inte särskilt omfattande.91 

                                                             
90 Det är av vikt att poängtera att antalet skyddskårer och deras utformning vid år 1941 påverkades av 

utbrottet av andra världskriget och Vinterkriget och en ökad mobilisering av både den reguljära 
armén men också skyddskåren. Denna förteckning är trots detta och det faktum att den ligger ett 
par år utanför denna studies tidsperiod en omfattande och tydlig sådan som tillsammans med tidi-
gare beskrivningar ovan kan bidra till en bild av hur verksamheten i de två distrikten såg ut. Källa: 
”Suojeluskuntajärjestön jakautuminen suojeluskuntapiireihin, suojeluskunta-alueisiin ja suojelus-
kuntiin” (1941), Salainen kirjeenvaihto 1940-1941 I av II, Åbolands skyddskårsdistrikt VII kretsen, 
ÅSKD-S, ÅSKD, Hki, Sk-651/10, s. 23-24 och 28. 

91 Selén, Sarkatakkien maa (2001), s. 60. 
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Ytterligare en förklaring till det till synes låga antalet skyddskårer i Åboland 
jämfört med i Österbotten kan relateras till skyddskårsorganisationens starka ge-
nomslag i Österbotten överlag. Organiseringen där var mycket stark, speciellt i 
svenska Österbotten, i och med det oroliga politiska läget år 1917 och senare ut-
brottet av inbördeskriget i januari 1918. Under inbördeskriget utgjorde Österbot-
ten och staden Vasa den vita, borgerliga sidans – och därmed även skyddskårs-
organisationens – starkaste fäste och utgångspunkt. Det var svårare för de lokala 
skyddskårerna att organisera sig i södra Finland, vilket i sin tur ledde till ett star-
kare genomslag och fortsatt mer livlig verksamhet i (svenska) Österbotten även 
efter inbördeskriget.92 Den sydvästliga kusten i form av Åbo och Nylands län har 
länge också varit det område i Finland – förutom svenska Österbotten – som be-
botts av en till antalet stor svenskspråkig befolkning.93 Det bidrar till att förklara 
förekomsten av svenskspråkiga skyddskårsdistrikt i just Åboland, södra Nyland 
och Helsingfors. 

De årsberättelser som studerats till denna avhandling följer i stort sett samma 
mall. Det är rimligt att anta att denna mall var utformad centralt inom skydds-
kårsorganisationen, för att sedan förmedlas till distriktsstaberna som i sin tur 
skickade den vidare till de lokala skyddskårerna.94 Årsberättelserna utformades 
enligt 16 punkter som berörde olika delar av skyddskårens verksamhet: 
 

                                                             
92 Strengell, Det fria Finlands förkämpar (1998), s. 111. 
93 Finnäs, ”Befolkningsutvecklingen i Svenskfinland” (2010), s. 30-31. 
94 Till ÅSKD förmedlades och skickades mallen för årsberättelser ut till de olika lokala skyddskårssta-

berna från distriktsstaben i Åbo. Det framstår som att direktiven för utformningen av årsberättel-
serna tillkom relativt tidigt som en del i skyddskårernas verksamhet då det dokument som återfun-
nits för ÅSKD är daterat till 15 januari år 1921. Någon liknande mall har inte återfunnits för VSKD, 
men då årsberättelserna är utformade på samma vis är det rimligt att anta att det var en likadan 
eller åtminstone en mycket liknande mall som användes även där. Mallen medförde att de lokala 
skyddskårernas årsberättelser blev så enhetliga som möjligt. På det stora hela verkar även de lokala 
skyddskårerna ha följt instruktionerna från distriktsstaben, även om det förekommit vissa avvikel-
ser från mallen. Se exempelvis: ”Brev till skyddskårens stab från Åbo distrikts distriktsstab den 15 
januari” (1921), [6] I av II, Suojeluskuntien vuosikokouspöytäkirjat 1921-1922, ÅSKD-S, ÅSKD, 
Hki, Sk-1246/2, s. 1-2. 
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Figur 2. Mall för utformning av årsberättelser för Åbo skyddskårsdistrikt år 1921.95 

                                                             
95 ”Brev till skyddskårens stab från Åbo distrikts distriktsstab den 15 januari” (1921), [6] I av II, 

Suojeluskuntien vuosikokouspöytäkirjat 1921-1922, ÅSKD-S, ÅSKD, Hki, Sk-1246/2, s. 1-2. 

1. Skyddskårens område – vilka 
områden som hör till skydds-
kåren och om några tillkommit 
eller överförts till annan skydd-
skår under året. 
 

2. Lokalchef – vem som är eller 
har varit lokalchef under året, 
om byte skett, om någon annan 
skött uppgifterna pga. andra 
åtaganden för lokalchefen. 
 

3. Skyddskårens övriga tjänste-
män och deras verksamhet – 
vilka de är och vilka uppgifter 
de har. 
 

4. Lokalstaben – vilka ingår och 
har de bytts ut (avgått eller lik-
nande) under året. 
 

5. Lokalstabens sammanträden 
– hur ofta har de hållits och 
vad har beslutats, hur många 
har varit närvarande vid möten 
och hur många medlemmar 
har staben. 
 

6. Medlemsantalet – om det har 
tilltagit eller avtagit under året 
samt hur många medlemmar 
det finns. 
 

7. Skolning – vilka kurser har 
hållits, hur många, deltagaran-
tal, vilka har lett kurserna och 
hur har de gått. 
 

8. Vapen, skjutförnödenheter och 
utrustning – är skyddskåren 
fullt beväpnad och utrustad, 
hur har beväpningen skötts, 
finns det en vapenmästare, 
vilka vapen finns, är medlem-
marna utrustade med unifor-
mer och liknande, hur stort är 
förrådet. 
 

9. Gymnastik och tävlingar – vilka 
resultat har uppnåtts under året, 
tävlingar som anordnats, vilka 
sportgrenar har gått bäst. 
 

10. Sanitetsväsendet – vilka har varit 
ansvariga, är skyddskåren utrus-
tad med viktigaste sanitetsförnö-
denheterna, har det skett delta-
gande i sanitetskurser, utveckl-
ingen av sanitetsväsendet. 
 

11. Egendom, donationer m.m. – 
finns fast egendom inom skydds-
kåren, hur är den finansiella ställ-
ningen, har det tagits emot donat-
ioner: hur mycket och från vem. 
 

12. Bistånd till ordningsmakten – 
kort redogörelse för eventuell 
handräckning till myndigheterna. 
 

13. Disciplinen inom skyddskåren – 
vilka bestraffningar har skett, hur 
många har skilts från skyddskåren 
under året och av vilken anled-
ning, vilka har varit medlemmar i 
disciplinnämnden. 
 

14. Fester och parader – har det hål-
lits parader och var de lyckade, 
vilka av befälet närvarade, har det 
anordnats festligheter och i vilket 
syfte, redogörelse för om de lycka-
des och om de gav inkomster. 
 

15. Annat särskilt värt att omnäm-
nas. 
 

16. Kort översikt över skyddskårens 
utveckling under föregående år 
jämte resultat och brister. 
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I läsningen av källmaterialet har det framkommit att det främst är under punkt 
16 som protokollskrivare har lagt ut texten något och mer explicit uttryckt sådant 
som kan anses vara relevant för denna avhandling. Under punkt 16 har det beretts 
tillfälle att framföra tankar rörande den lokala skyddskåren, dess resultat och 
brister, dess framtid och även nationens framtid. Dessutom skrevs det ofta om 
det framtida arbete som behövde läggas ned för att få till stånd bästa möjliga för-
utsättningar för skyddskårerna och nationen. I och med att denna mall existerade 
som utformning för hur de lokala skyddskårerna och deras representanter skulle 
skriva sina årsberättelser, blir det tydligt att de hade vissa direktiv och styrdes 
uppifrån i hur de skulle rapportera information. Det var alltså inte fri hand som 
gällde när de skrev årsberättelserna och de var medvetna om att åtminstone di-
striktsstaben skulle få läsa det som skrevs. Det var också mest troligt av vikt att 
framställa den egna skyddskårens verksamhet och organisation i ett så gott ljus 
som möjligt och då använda den sista punkten om översikt till att lyfta betydelsen 
av skyddskårens genomförda och fortsatta arbete. Detta kan i sin tur ha lett till 
ett visst sätt att uttrycka sig som var medvetet eller omedvetet formulerat på ett 
mer expressivt sätt om den fortsatta kampen för nationen och pliktuppfyllelse. 

Tidskrifterna Svenska Skyddskåristen och Skyddskåristen 
 
Det tryckta källmaterial som denna avhandling bygger på utgörs av de svensk-
språkiga tidskrifterna Svenska Skyddskåristen (SvSk) och Skyddskåristen (SK). 
SvSk finns digitaliserad av Nationalbiblioteket i Finland (NB) i deras digitala 
samlingar med fri åtkomst till alla nummer mellan 1919 och 1927.96 SK finns även 
den digitaliserad av NB med fri åtkomst till åren 1928-1942 sedan årsskiftet 2021. 
Årgångarna 1928-1929 fanns tillgängliga digitalt innan årsskiftet vilket innebär 
att resterande nummer av SK fram till 1939 som undersökts har varit digitala ko-
pior erhållna av Kungliga Biblioteket i Stockholm (KB).97 Samtliga 210 nummer 
av tidskriften SvSk har undersökts och lästs under perioden 1919 till 1927, medan 
det gjorts nedslag i olika årgångar och nummer av SK under perioden 1928 till 
1939. Totalt har 38 utvalda nummer av SK undersökts under perioden 1928-1939, 
utspridda till åtminstone två undersökta nummer per år. 

                                                             
96 ”Svenska skyddskåristen”, åtkomstdatum 17 november 2020, https://digi.kansalliskir-

jasto.fi/aikakausi/titles/fk01623. 
97 Årgångarna 1930-1942 av SK finns från och med årsskiftet 2021 tillgängliga med fri åtkomst online 

via NB. Fram till dess fanns de (i NB:s regi) endast i tryckt form på plats på NB i Helsingfors. Ett 
urval av dessa skulle också undersökas på plats under våren 2020 men detta var inte möjligt på 
grund av covid-19 och diverse reserestriktioner. En digital lösning via KB i Stockholm blev istället 
möjlig under tidig höst 2020. För information om SK och dess tillgänglighet vid NB se: ”Skydds-
kåristen”, åtkomstdatum 17 november 2020, https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/tit-
les/fk01091. 
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SvSk utkom under åren 1919 till 1927 med cirka två nummer per månad.98 
SvSk beskrevs av dess utgivare som ett allmänt organ för skyddskårsrörelsen i 
vad som beskrevs som det ”svenska Finland”. Syftet med tidskriften var att väcka 
och främja en ”samhörighetskänsla” mellan och underlätta arbetet för de svenska 
skyddskårerna runt om i ”svenskbygderna”. Tidskriften skulle enligt egen utsago 
agera som ett språkrör för de svenska skyddskårerna och deras medlemmar och 
utgöra en del i organiseringen av skyddskårsväsendet. Detta för att ytterligare 
möjliggöra bibehållandet av ”lugn och ordning” i landet. De svenskspråkiga 
skyddskårerna var i minoritet och det ansågs finnas ett behov av ett allmänt organ 
i form av en tidskrift som nådde ut till de svenskspråkiga medlemmarna och skap-
ade intresse för skyddskårssaken hos dess medlemmar och ”vänner”. Uppmärk-
samheten skulle riktas mot allt som hade ett samband med skyddskårsrörelsen i 
de svenska bygderna, vilket kunde betyda många olika saker. Innehållet var 
mycket blandat med uppsatser om ämnen som rörde skyddskårens verksamhet, 
information om militär utbildning, diskussionsinlägg om samtida politiska frå-
gor, annonser och meddelanden om tävlingar, möten och övningar samt referat 
från desamma, minnesåtergivelser från inbördeskriget 1918 och dess förberedel-
ser eller återgivelser av dagspressens uttalanden. Meningen var enligt dem själva 
att samtidigt som det skulle utgöra en ”matnyttig” och ”instruktiv” tidskrift skulle 
den även vara underhållande och främja ett intresse för organisationen hos de 
svenskspråkiga skyddskåristerna. Redaktionen och dess kontor låg i Vasa med 
staben för VSKD som förläggare men ett antal ombud verkade i de olika städerna 
i ”svenskbygderna” för att möjliggöra en mer omfattande och varierande rappor-
tering från de olika orterna och de lokala skyddskårerna.99 

Efter lite mer än åtta år utgavs i december 1927 det sista numret av SvSk och 
i november samma år beskrevs anledningen till detta mer i detalj. I ett inlägg rik-
tat till landets svenska skyddskårer och Lotta Svärd-avdelningar förklarades att 
ett nytt och gemensamt organ för dessa länge hade varit eftersökt då SvSk – och 
även den andra svenskspråkiga tidskriften Nyländska Skyddskåristen – inte an-
sågs tillgodose behoven för ”rättvis” representation. Den nya tidskriften skulle gå 
under namnet Skyddskåristen och tryckas och redigeras i Helsingfors med lokala 
redaktörer ute i landet som skulle bidra med lokala rapporter i varje nummer. 
Den skulle utkomma med 24 nummer per år från och med 15 januari 1928 och 
vara ett fortsatt och mer ”rättvist” fördelat språkrör för de svenskspråkiga skydds-
kåristerna och lottorna i Finland.100 

                                                             
98 Detta med undantag för år 1919 då det utgavs 18 nummer totalt, samt åren 1924–1925 då det utgavs 

36 nummer per år och därmed tre nummer per månad. Källa: ”Svenska skyddskåristen 1919”, åt-
komstdatum 11 mars 2020, https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk01623?dis-
play=THUMB&year=1919; ”Svenska skyddskåristen 1924”, åtkomstdatum 11 mars 2020, 
https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/fk01623?display=THUMB&year=1924; ”Svenska 
skyddskåristen 1925”, åtkomstdatum 11 mars 2020, https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/tit-
les/fk01623?display=THUMB&year=1925. 

99 ”Prenumerationsanmälan”, SvSk 1, nr 1 (1919), s. 1-3. 
100 ”Till landets svenska skyddskårer och Lotta-Svärd avdelningar”, SvSk 9, nr 22 (1927), s. 6. 
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De kontextuella premisserna för SvSk och SK som tagits hänsyn till i denna 
avhandling är sådana att tidskrifterna skapades för att nå ut till de svenskspråkiga 
skyddskårerna i ”svenska Finland”. Detta för att konstruera och bibehålla en ge-
menskap och samhörighet för de svenskspråkiga medlemmarna i egenskap av 
språklig minoritet och begränsad grupp av den totala befolkningen. Tidskrifter-
nas innehåll präglas av ett fokus på det svenska och ”svenskbygderna” i främst 
Österbotten, Åboland och Södra Nyland menat att främja en känsla av legitimitet 
och värde hos de lokala svenskspråkiga skyddskårerna och de olika svensksprå-
kiga skyddskårsdistrikten. Innehållet riktade sig till en specifik grupp bestående 
av medlemmar i skyddskårerna och skyddskårsdistrikten – och till viss del även 
den kvinnliga medorganisationen Lotta Svärd – med fokus på skapandet och 
upprätthållandet av en svensk identitet i relation till försvaret av den finländska  
nationen. Det innehåll som förekommer i dessa tidskrifter är därför präglat av 
och utformat för att appellera till en viss grupp som befinner sig i en viss kontext 
och en viss situation i tiden: de svenskspråkiga skyddskårerna/skyddskåristerna. 
Förekomsten av starka uttryck för sådant som tillhörighet, rättigheter och skyl-
digheter kan relateras till den kontextuella förutsättningen för tidningens till-
komst och dess upplevda skyldighet att främja och bevara sina medlemmars ge-
mensamma intressen och identitet. 

Ainur Elmgren menar att tidningar och tidskrifter är en vanlig källa för fors-
kare när de vill studera exempelvis stereotypa föreställningar och hur de fram-
ställs. Det är viktigt att framhålla att det inte är möjligt att likställa dem med all-
män opinion eller officiella nationella ståndpunkter. Istället är det önskvärt att se 
föreställningarna och framställningarna som en del av formuleringar från en spe-
cifik grupp i en specifik historisk kontext. Detta innebär inte att den betydelse 
som dessa grupperingar haft för samhället på något sätt nedvärderas, utan att det 
är viktigt att vara medveten om det specifika sammanhang som skapat dessa fö-
reställningar.101 I denna studie innebär det att vara medveten om att de svensk-
språkiga skyddskårerna som specifik gruppering agerade i en specifik historisk 
kontext, vilket kommer diskuteras mer nedan. En viss gruppering – eller kanske 
till och med elit – inom de svenskspråkiga skyddskårerna som helhet framförde 
åsikter och föreställningar som ansågs fruktbara och betydelsefulla i relation till 
skyddskårsarbetet i stort. Det är inte möjligt att pålägga precis alla svensksprå-
kiga skyddskårister exakt samma föreställningar som uttrycks i det studerade 
källmaterialet, utan detta ska ses som en övergripande struktur såsom den ut-
trycktes av ett ledande skikt inom de svenskspråkiga skyddskårerna. 

Det är heller inte denna avhandlings avsikt att göra anspråk på att tillskriva 
varenda individuell svenskspråkig skyddskårist de föreställningar som framkom-
mer i denna studie. Det handlar istället om att göra en analys av övergripande 
föreställningar och strukturellt förekommande värderingar och formuleringar 

                                                             
101 Elmgren, ”Den allrakäraste fienden” (2008), s. 11. 
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som de uttrycks i det studerade källmaterialet. Ett antal profilerade och ofta fö-
rekommande skribenter som skrev både under pseudonym men också med sitt 
eget namn kommer därför att lyftas fram i studien vid ett flertal tillfällen. Ytterli-
gare biografisk information om dem återfinns till stor del i fotnoterna. Anled-
ningen till detta är ambitionen att fokusera mer på ett övergripande, strukturellt 
perspektiv och inte ett aktörsperspektiv. Även om de personer som tas upp i 
många fall var prominenta aktörer inom skyddskårerna bör de i detta fall ses som 
just exempel på de föreställningar och framställningar som var närvarande i både 
SvSk och SK i stort. 

Metodologiska utgångspunkter 
 
Denna studies metodologiska utgångspunkter grundas i en kvalitativ metod i 
form av textanalys.102 Maria Sjöberg konstaterar att endast beskriva textanalys 
som ”närläsning” eller kvalitativ metod inte är tillräckligt utan det krävs ytterli-
gare precisering. Det finns därför ett antal konkreta frågor som medföljer texta-
nalys: under vilka omständigheter skrevs texten, vem riktar den sig till och vilket 
syfte har den egentligen? Med referens till den brittiska historikern Julie-Marie 
Stranges menar Sjöberg att historiker ofta vill komma åt ordens djupare mening 
och det som finns bakom de ord som uttalas, vilket leder till att ett viktigt begrepp 
för att göra just detta är kontext och hur den används. Det samhälle och den tid-
punkt som texterna uppkommit i är av betydelse för historiska studier och under-
sökningar av det förflutna. Med kontext som utgångspunkt blir det en fråga om 
att undersöka ett både tidsligt och rumsligt sammanhang. Kontexten agerar då 
både som det sammanhang forskaren kan använda som tolkningsverktyg och den 
verklighet som forskaren vill få ett grepp om. Både de texter som undersöks och 
de frågor som nutida forskare ställer till dem ingår i olika kontextuella och yttre 
sammanhang som påverkar dem på olika sätt. Det handlar om att vara medveten 
om och förtydliga detta samspel mellan dåtid och nutid. Texter ingår i olika gen-
rer med olika konventioner och sätt att framställa och framföra texten. Det har 
betydelse för hur en historiker tolkar och särskiljer dessa konventioner, utifrån 
vad hen egentligen är ute efter i sin studie.103 

Att härleda upphov och avsikter i historiskt källmaterial kan vara problema-
tiskt då forskaren/analysen inte får vara anakronistisk utan källmaterialet ska 
                                                             
102 En alternativ metod till denna avhandling hade kunnat vara diskursanalys. Anna Nilsson Hammar 

beskriver det som att ”Historievetenskapliga diskursanalyser är ett sätt att närma sig förflutenheten 
genom att undersöka dess språkliga lämningar”. I denna avhandling ligger fokus inte på just språk-
liga aspekter i den formen, utan det har gjorts ett aktivt val att använda sig av en något mer öppen 
och bredare metod i form av textanalys för att tillåta en bredare tolkning av källmaterialet. Med 
detta inte sagt att det inte hade varit möjligt att utföra en diskursanalys på det studerade materialet 
utan istället är detta något som överlämnas till eventuella kommande studier och forskare. Källa: 
Anna Nilsson Hammar, ”Diskursanalys”, i Metod: Guide för historiska studier, red. Martin Gus-
tavsson och Yvonne Svanström (Lund: Studentlitteratur, 2018), s. 133. 

103 Maria Sjöberg, ”Textanalys”, i Metod: Guide för historiska studier, red. Martin Gustavsson och 
Yvonne Svanström (Lund: Studentlitteratur, 2018), s. 73-75 och 94. 
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sättas in i sitt eget sammanhang. Här kommer de metodologiska förutsättning-
arna rörande kontextualisering in som diskuterats ovan, vilka bidrar till att pla-
cera källmaterialet i det sammanhang där det skapades och där de som skapade 
det levde och verkade. Den kontextualisering som används i denna studie berör 
de tre historiska skeenden som denna studie valt att förhålla sig till: det polarise-
rade samhället efter 1918, språkfrågan under 1920- och 1930-talet och utma-
ningen mot demokratin cirka 1930-1932. Mellankrigstiden i Finland var en tid 
som präglades av arvet efter inbördeskriget, språkfrågans skiftande betydelse i 
politiken, kulturen och samhället samt utmaningen mot demokratin i och med 
Lapporörelsens och andra högerradikala rörelsers framväxt. Den historiska kon-
texten vid denna tid innebär därmed att det blir av vikt att förhålla sig till de svall-
vågor som dessa skeenden eventuellt förde med sig även inom skyddskårerna. 
Det har därmed framstått som nödvändigt att på ett relevant sätt förhålla sig till 
olika händelser och skeenden i samtiden för att på så vis kunna analysera och 
undersöka skyddskårerna i relation till deras sammanhang. 

Som historiker är det, som både Sjöberg konstaterar, viktigt att förstå inte bara 
sitt studieobjekt utan även den kontext som påverkade det på olika sätt. Me-
ningen i denna avhandling är att med hjälp av textanalytisk metod undersöka 
källmaterialet i sin historiska, kulturella och samhälleliga kontext och på så vis 
kunna analysera det som en produkt av sin tid och de förutsättningar som omgav 
de svenskspråkiga skyddskårerna. Detta diskuteras vidare nedan i avsnittet om 
källmaterialet i sig i relation till källkritiska förutsättningar. 

För att redan nu vidare konkretisera denna studies metod och visa på hur 
denna textanalys operationaliserats i avhandlingen har det studerade källmateri-
alet undersökts genom detaljerad läsning av texter från tidsperioden 1918–1939. 
Syftet med denna läsning har varit att söka efter kunskap om de teoretiska kate-
gorierna som presenterats ovan och förekomsten av dem i det studerade materi-
alet. Med detta menas förekomsten av olika begrepp, uttryckssätt, framställ-
ningar och föreställningar i vissa kontexter i relation till de teoretiska kategori-
erna. Det studerade källmaterialet har fått utgöra utgångspunkten tillsammans 
med de teoretiska utgångspunkterna, vilket bidragit till att utforma ett ramverk 
för de ämnesområden och nyckelord som ansetts användbara i denna studie. I 
undersökningen av det omfattande källmaterialet har det framstått som att vissa 
kategorier och nyckelord, i relation till de kontextuella förutsättningarna, varit de 
som varit mest fruktbara att studera vidare. Det innebär inte att denna avhand-
ling är en begreppshistorisk studie, utan dessa begrepp har främst agerat som 
nyckelord för att komma åt olika framställningar och uttryck av specifika teman 
baserade i de teoretiska kategorierna maskuliniteter, minoritetsnationalism, nat-
ionell identitet och sociala skillnader tillsammans med teori om nationella pro-
jekt.104 

                                                             
104 Vad som menas med detta resonemang är att detta inte är en begreppshistorisk studie så som det 

beskrivits av exempelvis Jani Marjanen, det vill säga en studie av processer där begrepp har ”för-
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För att möjliggöra detta har en stor mängd material undersökts och analyse-
rats, till exempel har åtminstone 30-40 enskilda arkiv och tillhörande arkiven-
heter med källmaterial från olika skyddskårer i både Vasa och Åbolands skydds-
kårsdistrikt undersökts. Utöver detta har 210 nummer av tidskriften SvSk lästs 
igenom och ett urval av 38 nummer av tidskriften SK. Urvalet har bestått av minst 
två nummer per år (1928-1939) under två olika delar under året, sommar och 
vinter. Anledningen till detta har rent praktiskt varit den begränsade åtkomsten 
av digitala kopior och möjligheten att få tag i dem med kort varsel. Samtidigt har 
det också varit en medveten strategi att studera två nummer från olika delar av 
året eftersom årstiderna innebär olika sorters aktiviteter inom skyddskårerna. År 
1932 har ett flertal extra  nummer under våren undersökts på grund av de samtida 
förutsättningarna med en aktiv Lapporörelse och politiska omvälvningar. Skälen 
till detta urval har till största delen varit arbetsekonomiska och baserade på till-
gången till källmaterial. Undersökningen har i första hand handlat om att åter-
finna material där det återkommer vissa nyckelord och varianter av dessa såsom: 

 
Fosterland, fädernesland, nation, land, självständig(het), hembygd 
Man/karl, manlig(t), broder/bröder, son/söner 
Medborgare, medborgerlig, plikt, trohet, hjälte, offer, blod, ära 
Svensk/finsk, rikssvensk, svenskhet, (folk)stam, folk, språk, modersmål 
Kultur, lag, ordning, bildning, väst/öst, västerländsk/österländsk 

 
Att endast ange ett antal exempel ovan på nyckelord som i olika variationer fram-
stått som betydelsefulla är däremot inte tillräckligt för att återge den komplexitet 
som återfinns i studiet av texterna. I just denna studie framstår dessa olika kate-
gorier och nyckelord som mer eller mindre tätt sammanbundna med varandra, 
som att de på olika sätt flyter in i varandra betydelsemässigt. Detta har inneburit 
vissa svårigheter att kategorisera dem på ett enkelt och tydligt sätt. Nyckelorden 
har varit nycklar till att komma åt även större kontextuella förutsättningar i käll-
materialet, det vill säga tillfällen då dessa specifika nyckelord inte funnits närva-
rande explicit utan mer implicit i form av olika formuleringar och situationer. Det 
har alltså inte alltid nödvändigtvis varit just nyckelorden som återfunnits utan 
texter som behövt studeras och tolkas utifrån sitt sammanhang i relation till olika 
teman relaterade till nyckelorden. Att kunna studera dessa kontextuella förutsätt-
ningar möjliggörs delvis via ett fokus på specifika nyckelord och deras förekomst, 
även om de ingalunda endast på egen hand utgör en uttömmande analys av 
materialet utan måste placeras i ett större sammanhang. Det gäller att vara med-
veten om detta arbetssätt och göra en större tolkning av olika mindre nyckelord 
och kategorier som kan framkomma och vara utformade på olika sätt beroende 
                                                             

ändrats och använts för att stöpa om världen”. Det handlar alltså inte i denna studie om att analy-
sera begreppen i sig och hur de har förändrats under en viss tidsperiod eller dylikt, utan dessa 
nyckelord har använts som ett led i en textanalytisk arbetsprocess för att undersöka det använda 
källmaterialet. Källa: Jani Marjanen, ”Begreppshistoria”, i Metod: Guide för historiska studier, 
red. Martin Gustavsson och Yvonne Svanström (Lund: Studentlitteratur, 2018), s. 97-98. 
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på den del av texten som studeras. Återkommande under arbetsprocessen har det 
varit viktigt att påminnas om betydelsen av reflexivitet i relation till källmaterialet 
och de urval som gjorts, medvetet eller omedvetet. Det är en betydande del i det 
aktiva arbete som krävs för att kritiskt analysera och bearbeta text. 

Bestämmandet av nyckelord som kan vara relevanta för just denna studie har 
utgjort ett vägval i sig i den metodologiska processen. Ett vägval som har stor 
betydelse för vilka frågor som ställs till källmaterialet och vilken utgångspunkt 
som kommer att spela roll för den fortsatta analytiska processen. Redan genom 
att reflektera över vilka nyckelord, teman, kategorier och sammanhang som möj-
ligtvis kan vara relevanta har ett beslut tagits om vilken väg analysen av texten 
kan ta. Arbetet har i stort varit abduktivt då dessa reflektioner uppkommit genom 
att röra sig fram och tillbaka mellan teori och källmaterial och ständigt utveckla 
de metodologiska formuleringarna i relation till detta. Även de val som kan ses 
som ”självklara” utgör möjligheter till reflektion och ett tillfälle att bli medveten 
om de steg som tas genom den metodologiska processen. Det är en balansgång 
mellan att vara öppen inför vad som förekommer i det undersökta källmaterialet, 
samtidigt som en förhåller sig mer specifikt till vad en eftersöker i relation till sitt 
formulerade forskningsproblem. I denna avhandling har det övergripande forsk-
ningsproblemet formulerats i relation till en förförståelse av den finska skydds-
kårsorganisationen och de svenskspråkiga skyddskårerna, samtidigt som det un-
der arbetets gång ständigt omformulerats i relation till det som framkommit av 
texterna och analysen av dem. 

Benämningar och begrepp 
 
Eftersom denna avhandling undersöker de svenskspråkiga skyddskårerna i vad 
som av dem själva benämns som ”svenskbygderna” i Finland, blir det relevant att 
tydliggöra några huvudsakliga riktlinjer rörande hur dessa skyddskårer och grup-
per omskrivs i studien. Till att börja med kommer de svenskspråkiga skyddskå-
rerna i den empiriska studien att benämnas som antingen just det – svensksprå-
kiga skyddskårer – eller förkortat som skyddskårerna (plural). När skyddskåren 
som övergripande organisation åsyftas kommer den att benämnas som skydds-
kårsorganisation(en) eller skyddskåren (singular) och syfta till alla skyddskårer, 
både finskspråkiga och svenskspråkiga, som ingick i organisationen som helhet. 
De undersökta skyddskårerna benämnde oftast sig själva som svenska i relation 
till finska grupper och då även i relation till rikssvenskar, där de sistnämnda ut-
gjordes av personer från riket Sverige. De svenskspråkiga skyddskårerna och 
skyddskåristerna benämns därför som svenska(r) eller svenskspråkiga. I relat-
ion till tidigare forskning som beskriver dessa svenskspråkiga som finlandssvens-
kar kommer dessa begrepp att användas synonymt i brödtexten när resonemang 
förs med utgångspunkt i den tidigare forskningen. De finska grupperna benämns 
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i huvudsak som finska eller finnar och de svenska från Sverige som riks-
svenska(r). Begreppet finländsk kommer genomgående att användas för att in-
nefatta både det svenska och det finska i Finland, som exempelvis vid benäm-
ningar av den finländska nationen, finländska samhället eller liknande. 

I diskussioner och resonemang rörande den svenska identiteten kommer be-
greppen svenskhet och/eller svenska att användas, som exempelvis i beskriv-
ningar av det ”svenska arvet”, ”svenska folkstammen” eller dylikt. Att hantera de 
olika begreppen för nationalitet, etnicitet och identitetsmarkörer på detta sätt 
grundar sig för det första i hur det framställs i källmaterialet, för det andra i ett 
försök att underlätta hanteringen av de olika begreppen i studiens löpande text 
och för det tredje för att minska risken för missförstånd i läsningen. Ett resone-
mang rörande uppkomsten och användningen av begreppet svensk respektive 
finlandssvensk kommer även att föras i avhandlingens andra kapitel. 
 Ett geografiskt relaterat begrepp som på olika sätt kommer att förekomma är 
Svenskösterbotten och/eller svenska Österbotten. Med detta begrepp åsyftas det 
geografiska område som beskrivits av Johanna Bonäs som de i huvudsak svenska 
kommunerna i det historiska landskapet Österbotten. Området sträcker sig från 
Gamlakarleby i norr till Sideby i söder. När det görs referenser i denna studie till 
ett svenskt Österbotten kommer det att vara med denna definition som utgångs-
punkt. 

Till detta tillkommer beskrivningen av den finländska nationen under mellan-
krigstiden som det vita Finland vilket kommer att vara ett vanligt förekommande 
begrepp i olika form i denna studie. Att beskriva mellankrigstidens Finland som 
”vitt” har i detta sammanhang inte att göra med exempelvis hudfärg eller etnici-
tet, då det i främst finländsk historieskrivning rör sig om en specifik benämning 
på det borgerliga och icke-socialistiska Finland som samhälle som konstruerades 
efter självständigheten 1917. Detta härrör till benämningen på den segrande och 
borgerliga sidan i det finska inbördeskriget 1918, de vita och den vita armén, som 
är en mycket vanlig och vedertagen benämning inom finländsk och även inter-
nationell historieforskning. När det i denna studie skrivs om det vita Finland i 
olika former rör det sig alltså om ett begrepp som omfattar det finländska sam-
hällsbygget och politiska sammanhanget under mellankrigstiden på ett vederta-
get sätt. 

Avhandlingens disposition 
 
Avhandlingen är disponerad på så sätt att efter detta inledande första kapitel föl-
jer kapitel två innehållande en översiktlig beskrivning av det historiska samman-
hang som under mellankrigstiden påverkade de svenskspråkiga skyddskårernas 
verksamhet. Detta berör främst inbördeskriget 1918, språkfrågan och dess mot-
sättningar under 1920- och 1930-talet och utmaningen mot demokratin i början 
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på 1930-talet. Meningen med detta bakgrundskapitel är att rama in det fin-
ländska samhället och dess allmänpolitiska kontext vid tiden för avhandlingens 
undersökningsperiod. Dessutom beskrivs de förutsättningar och skeenden som 
ledde fram till formeringen av skyddskårsorganisationen och dess fortsatta verk-
samhet. 
 Därefter följer kapitel tre med en delstudie av maskulina ideal och stereotypa 
föreställningar om den ideale svenskspråkige mannen och skyddskåristen. Här 
presenteras och analyseras förekomsten av maskulina ideal – både fysiska och 
psykiska – som relateras till den svenskspråkige skyddskåristens uppgift som sol-
dat och ”fosterlandsförsvarare”. Kapitel fyra består av en delstudie av skyddskå-
rerna och konstruerandet av ett nationellt projekt i relation till nationalism och 
högerradikalism inom de svenskspråkiga skyddskårerna. I denna delstudie un-
dersöks även deras relation till nationen och det föreställda sambandet mellan 
nationen, det lokala sammanhanget och de så kallade svenskbygderna i Finland. 
Kapitel fem undersöker svenskheten och den svenska identiteten som en viktig 
del i formerandet av de svenskspråkiga skyddskårernas syfte och mål i relation 
till minoritetsnationalistiska strävanden. Kapitel sex undersöker olika föreställ-
ningar om sociala skillnader som de uttrycktes inom de svenskspråkiga skydds-
kårerna, detta i relation till bland annat olika föreställningar relaterade till poli-
tiska utgångspunkter och så kallad bonderomantik, det vill säga en romantisering 
och idealisering av allmogen i samtiden. Kapitel sju innehåller en sammanfat-
tande diskussion och analys av de svenskspråkiga skyddskårernas konstruerande 
av en borgerlig minoritetsnationell identitet och nationellt projekt bestående av 
föreställningar om ett svenskt arv, ett nationellt identitetsbygge, maskulina ideal, 
sociala skillnader och olika nationalistiska anspråk. Avhandlingen avslutas med 
en käll- och litteraturförteckning samt en sammanfattning på engelska och en på 
finska. 
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2. Nationen Finland, skyddskårernas 
historia och det svenska i Finland 

I kapitlet beskrivs översiktligt det historiska sammanhang som under mellank-
rigstiden i stor utsträckning påverkade de svenskspråkiga skyddskårernas verk-
samhet. I centrum står inbördeskriget 1918, språkfrågan och dess motsättningar 
under 1920- och 1930-talet och utmaningen mot demokratin i början på 1930-
talet. För att förstå skyddskårsorganisationen och dess syfte som helhet samt de 
svenskspråkiga skyddskårernas position i det finländska samhället under den 
valda undersökningsperioden, är det av betydelse att beskriva de samhälleliga 
och politiska förutsättningarna inom den finländska nationen under en mycket 
omvälvande och formativ tidsperiod. 

Brödrakrig, klasskrig, frihetskrig: finska inbördeskriget 1918 
 
I och med den ryska revolutionen, bolsjevikernas maktövertagande och tsardö-
mets fall i november 1917 blev vägen till finsk självständighet alltmer tydlig och 
möjlig att genomföra. Gamla maktstrukturer raserades och en ny ordning började 
utformas som skulle föra Finland in i en ny tid som egen nation och självständig 
republik. Misstron mellan de politiska blocken i den finländska lantdagen var hög 
och beskyllningar haglade om samröre med ryssarna och att därmed ägna sig åt 
ett vågspel med den finländska nationens framtid. Socialdemokraterna hade 
motsatt sig att informera den ryska regeringen om den lag som lantdagen godkänt 
i juli 1917 angående egen högsta makt i Finland i alla inrikespolitiska frågor. 
Ryska regeringen hade reagerat med motvilja och krävt ett nyval under hösten 
1917, vilket ledde till att vänstern förlorade sin majoritet i lantdagen och senaten 
övergick i borgerlig regi. Socialdemokraterna lämnade senaten i protest då de inte 
godkände vad de såg som en olaglig lantdag och ett olagligt nyval, vilket ledde till 
att spänningarna mellan de två politiska blocken ökade ytterligare. Det självstän-
dighetsprogram som röstades igenom den 6 december 1917 var därmed ett bor-
gerligt sådant som användes för att framställa socialdemokraterna som motstån-
dare till självständigheten. Efter händelserna i Ryssland i november 1917 – med 
bolsjevikrevolution, maktövertagande och avsättandet av tsaren – var rädslan för 
revolution mycket stor även i Finland. Detta bidrog till en hårdare hållning och 
ett hårdare agerande från de borgerliga med en efterföljande radikalisering av 
socialdemokraterna och vänstern överlag som resultat.105 

De politiska och samhälleliga spänningarna blev därmed allt större under hös-
ten 1917 vilket i januari 1918 utmynnade i ett cirka tre månader långt inbördes-
krig. Det finska inbördeskriget har gått under många namn beroende på vilken 

                                                             
105 Roselius, I bödlarnas fotspår (2009), s. 20-21. 
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sida av konflikten som personer har sympatiserat med.106 Engman beskriver det 
som att kaoset i den finländska inrikespolitiken inte tog slut i och med självstän-
dighetsförklaringen i december 1917. Istället eskalerade motsättningarna till ett 
inbördeskrig i januari 1918, vilket Engman karakteriserar som ”[…] en perifer ut-
löpare av världskriget”.107 

Även Aapo Roselius argumenterar för att det inte är möjligt att förklara inbör-
deskriget 1918 utan det första världskriget och den ryska revolutionen. I den me-
ning att den politiska situationen i Finland 1917–1918 i mycket stor utsträckning 
påverkades av omvärldspolitiska förhållanden, som i sin tur påverkade händelse-
förloppet fram till inbördeskriget. Det ekonomiska systemet höll på att rämna i 
och med de spannmålstransporter som slutade inkomma från det politiskt insta-
bila Ryssland, klyftorna mellan konsumenter och livsmedelsproducenter ökade, 
det skedde en radikalisering av arbetarbefolkningen och lantbruksarbetarna, ar-
betslösheten steg, det blev brist på livsmedel i allmänhet och inflationen skenade. 
Det finska samhället hamnade i en allt djupare social kris och kraven på sociala 
reformer som tidigare hade stoppats av det ryska tsardömet blev alltmer hög-
ljudda. Situationen i Finland under slutet av 1917 blev därmed alltmer ansträngd. 
När inbördeskriget bröt ut i januari 1918 var det i ett maktvakuum där olika grup-
peringar hade möjlighet att organisera egna ”ordningsvakter” vilket även gjordes 
på båda sidor i konflikten. Den allmänna och lokala säkerheten var en viktig fråga 
för dessa ordningsvakter som sedan användes som verktyg i radikaliseringen av 
och polariseringen mellan de politiska blocken. I detta maktvakuum bildades 
dessa ordningsvakter, eller vad som sedan skulle komma att kallas för röda gar-
den och borgerliga skyddskårer.108 

Den borgerliga regeringen och oppositionen, som främst bestod av socialde-
mokrater och vänsterorienterade grupper, hade mycket olika visioner för hur den 
nu självständiga finländska nationen skulle formas och styras. Den 12 januari 
1918 var läget mycket spänt då båda sidor hade hunnit bilda ett stort antal skydds-
kårer och garden runt om i landet och kraven på regeringen att införa en stark 
polisiär auktoritet var återkommande. Det blev de så kallade vita, det vill säga de 
borgerliga skyddskårerna under general Gustaf Mannerheim som fick ta på sig 

                                                             
106 Av de borgerliga vita har det benämnts som ett frihetskrig/befrielsekrig, av de socialistiska röda 

som revolution och av kommunisterna som ett klasskrig. De termer som används mest neutralt är 
inbördeskrig eller internt/inre krig (eng. internal war), vilket baseras bland annat i det finska ordet 
för inbördeskrig: sisällissota. De många olika sätten att benämna det finska inbördeskriget åter-
speglar de olika perspektiven på krigets orsaker och mål som återfanns bland de inblandade grup-
peringarna. I denna avhandling kommer begreppet inbördeskrig vara det som används genomgå-
ende som generell benämning, utöver de exempel som ges från källmaterialet där benämningen 
frihetskrig/befrielsekrig är mest förekommande. Källa: Osmo Jussila, Seppo Hentilä, och Jukka 
Nevakivi, From grand duchy to a modern state: A political history of Finland since 1809 (London: 
Hurst, 1999) (1999), s. 113-115. 

107 Engman, Språkfrågan (2016), s. 342. 
108 Roselius, I bödlarnas fotspår (2009), s. 13, 18-19 och 21. 
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detta uppdrag.109 Mannerheim reste till skyddskårernas starkaste fäste i Öster-
botten och påbörjade där en avväpning av kvarvarande ryska soldater den 28 ja-
nuari 1918. Jussila et. al. argumenterar för att inbördeskriget nästan samtidigt 
som av en slump inleddes på tre olika platser runt om i Finland. En av dem var 
den ovan nämnda i Österbotten där Mannerheim beordrade skyddskårerna att 
avväpna ryska trupper. Den andra var i Viborg med omnejd där strider utbröt 
mellan lokala röda garden och skyddskårer den 27 januari. Den tredje platsen var 
självaste huvudstaden Helsingfors där den så kallade röda revolutionen påbörja-
des när en röd lykta placerades i tornet på Arbetarnas hus på morgonen den 28 
januari, som signal för att revolutionen hade inletts.110 Detta ledde till att den vita, 
borgerliga regeringen – senare kallad för Vasasenaten då de flydde till staden 
Vasa – flydde till Österbotten. Den borgerliga regeringen hade sitt starkaste stöd 
i Österbotten och det var där skyddskårerna med Mannerheim i spetsen utgick 
från. De röda tog istället kontroll över stora områden och städer i södra Finland 
där en majoritet av befolkningen bodde. Landets södra delar var även hem åt 
stora delar av arbetarklassen i och med den mycket mer omfattande industria-
liseringen som hade skett där, vilket också innebar ett större stöd där för de 
röda.111 

De två sidorna i det finska inbördeskriget brukar mer svepande beskrivas som 
de borgerliga vita och de socialistiska röda. Kortfattat kan det beskrivas som att 
den vita, borgerliga regeringssidan stred mot den röda, revolutionära sidan i en 
konflikt mellan mer traditionella respektive mer revolutionära värderingar. 
Historikern Henrik Meinander håller till viss del med om detta men vill även ny-
ansera denna syn på de två sidorna i konflikten. Meinander argumenterar för att 
det är viktigt att sätta in Finland i ett storpolitiskt sammanhang. Det fanns över-
gripande strukturella orsaker till konflikten såsom första världskriget och dess 
                                                             
109 Carl Gustaf Emil Mannerheim (1867-1951) var en finländsk friherre, militär, statsman, marskalk 

och president av Finland. Mannerheim gjorde sin militära tjänstgöring och utbildning i Sankt Pe-
tersburg där han uppnådde graden generalmajor. Efter oktoberrevolutionen i Ryssland år 1917 tog 
han avsked från ryska armén för att påbörja en civil karriär i Finland. I januari 1918 utsågs han 
däremot av finska senaten till överbefälhavare för den finländska armé som var under uppbyggnad, 
samt att han tog befälet över skyddskårerna i Österbotten. I december 1918 utsågs Mannerheim till 
riksföreståndare för Finland men förlorade landets första presidentval år 1919 till K. J. Ståhlberg. 
När det finska vinterkriget bröt ut i november 1939 utsågs Mannerheim till överbefälhavare för 
krigsmakten, en position som han behöll under andra världskriget. År 1942 utnämndes Manner-
heim till marskalk av Finland och i augusti 1944 valdes han av riksdagen till president, en position 
som han avsade sig år 1946 på grund av sjukdom. Mannerheim beskrivs av Henrik Meinander som 
en av de mest uppburna men också omstridda personerna i finsk 1900-talshistoria. Han hade en 
central roll i finsk säkerhetspolitik 1917-1919 och 1931-1946, samtidigt som han som offentlig per-
son har väckt både hat och beundran. Mannerheim var starkt anti-sovjetisk och var liksom många 
andra inom den borgerliga eliten positiv till de gamla imperierna (såsom Tsarryssland) och deras 
elitkulturer. Källa: ”Gustaf Mannerheim”, i Nationalencyklopedin, åtkomstdatum 25 juni 2020, 
https://www-ne-se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/gustaf-manner-
heim; Henrik Meinander, Gustaf Mannerheim: Aristokrat i vadmal (Stockholm: Lind & Co, 2017), 
s. 84-85. 

110 Jussila, Hentilä, och Nevakivi, From grand duchy to a modern state (1999), s. 108. 
111 Bengt Nilson, ”Finska inbördeskriget”, i Nationalencyklopedin, åtkomstdatum 02 maj 2019, 

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/finska-
inb%C3%B6rdeskriget. 
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stormaktspolitiska förskjutningar tillsammans med den nationella kampen inom 
Finland rent inrikespolitiskt mellan borgerliga grupper och arbetarrörelsen. Me-
inander framför dessutom åsikten att det fanns vissa personliga skäl till konflikter 
på lokal nivå där saker som motsättningar, ärelystnad och ibland även en önskan 
om hämnd påverkade händelseförloppet.112 Inbördeskriget bestod av många 
olika konflikter av både lokal, nationell och internationell typ. När separatfreden 
slöts mellan Tyskland och Ryssland i Brest-Litovsk den 3 mars 1918 – som en del 
i slutskedet av första världskriget – blev det ännu tydligare att Finland utgjorde 
en del av ett storpolitiskt sammanhang. Överenskommelsen utmynnade i att alla 
ryska trupper på plats i Finland skulle återkallas och att ryssarna skulle upphöra 
med sin propaganda mot den lagliga finländska regeringen. Samma år den 7 mars 
ingick även den borgerliga regeringen i Vasa ett avtal med Tyskland. Andeme-
ningen i detta avtal var att Finland agerade satellitstat till Tyskland ekonomiskt 
och politiskt, då rätten till finländsk export tillskrevs Tyskland. Dessutom bistod 
tyskarna som motprestation med trupper till de borgerliga under inbördeskriget, 
vilket kom att bli en mycket viktig anledning till att de vita slutligen segrade.113 

Det rörde sig inte bara om en konflikt mellan inhemska borgerliga och soci-
alister utan det fanns många nyanser i den konflikt som skulle lämna djupa spår 
i den finländska befolkningen. Det finska inbördeskriget innebar främst att 
skyddskårer ställdes mot röda garden i en blodig konflikt. Denna konflikt krävde 
under cirka tre månader – samt under dess efterspel i flera månader efter krigets 
slut – närmare 37 000 människors liv av en befolkning som vid det tillfället be-
stod av totalt cirka tre miljoner. Konflikten avslutades officiellt med att de vita 
segrade vilket ledde till att de röda straffades hårt i den så kallade vita terrorn i 
krigets slutskede och i dess efterspel. Tusentals röda sattes i fångläger och avrät-
tades i snabbt upprättade krigsdomstolar. Närmare 10 000 röda eller personer 
associerade med dem avrättades under kriget och efteråt. I fånglägren dog cirka 
13 000 röda fångar av olika sjukdomsepidemier, undernäring, svält, mycket 
bristfälliga levnadsförhållanden och utebliven läkarvård. Terror och våld hade se-
dan krigets början utgjort en del av agerandet på båda sidor i konflikten. Både de 
röda och de vita hade gjort sig skyldiga till våldsamma och dödliga aktioner mot 
sina motståndare. Den röda terrorn avtog däremot allt eftersom kriget fortskred 
och det gick sämre för dem. Den vita sidans massiva straffkampanj och terror blev 
istället alltmer effektiv tillsammans med vit propaganda under andra halvan av 
kriget. Rykten spreds om att det röda skräckväldet var fyllt av tortyr, mord och 
förstörelse för att stärka tilltron till den vita armén. Den efterföljande vita terrorn 
som ägde rum efter att de egentliga striderna hade avslutats i maj 1918 bidrog till 
att förstärka känslan av bitterhet, hat och rädsla hos den röda befolkningen.114 

                                                             
112 Henrik Meinander, Finlands historia 4, 2:a uppl. (Esbo: Författarna och Schildts förlag AB, 1999), 

s. 47–48. 
113 Nilson, ”Finska inbördeskriget”, Nationalencyklopedin. 
114 Roselius, I bödlarnas fotspår (2009), s. 8-9. 
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Efter inte ens ett halvår av självständighet hade den nya, finländska nationen re-
dan hunnit vara med om ett mycket traumatiskt inbördeskrig. Kriget blev en hän-
delse som fortsatte leva vidare i det kollektiva minnet långt senare och in i mo-
dern tid. Något som också levde vidare efter inbördeskrigets slut och in i en period 
av finländskt nations- och samhällsbygge var den vita skyddskårsorganisationen. 

Skyddskårsorganisationen: självständighetskamp och frivilligt 
landsförsvar 
 
Formeringen av skyddskårerna började officiellt redan under våren 1917 bland 
borgerliga aktivister som ett svar på jordbruksstrejk och allmän oro.115 Finland 
hade i egenskap av ryskt storfurstendöme varken någon armé eller något polisvä-
sende som kunde hantera oroligheterna, vilket innebar att det från borgerligt håll 
fanns ett upplevt behov av lokala skyddskårer.116 Grundandet av dessa borgerliga 
kårer hade många gånger baserats på ett upplevt behov av lokala ordningsvakter 
som kunde skydda personlig integritet och egendom. Det upplevda revolutionära 
hotet behövde bekämpas och de ryska soldaterna och finländska arbetarna sågs 
som allvarliga och farliga element i samhället. Denna inställning utgjorde en tyd-
lig och mer allmän linje inom skyddskårerna, medan en annan linje var mer ra-
dikal och tog sig uttryck i form av en sorts motståndsrörelse. Målet var ett frihets-
krig mot Ryssland och hit hörde bland annat många inom jägarrörelsen, de fri-
villiga unga män som hade utbildats i Tyskland och bildade en speciell infanteri-
trupp under namnet 27. Jägarbataljonen, och skyddskårerna som beväpnade sig 
med vapen som skickades från Tyskland eller köptes från S:t Petersburg. Antalet 
skyddskårer uppgick precis innan inbördeskrigets utbrott till cirka 400 stycken 
spridda över hela landet och deras representanter krävde ett utnämnande och 
grundande av en stark ordningsmakt. Implicit innebar detta också ett krav på att 
skyddskårsorganisationen skulle utgöra denna officiella ordningsmakt.117 

I vissa områden – som exempelvis Vasa – inleddes skyddskårens arbete under 
förtäckta former i och med uppförandet av frivilliga brandkårer där övningar ut-
fördes inomhus, på olika platser bortom ryssarnas insyn men ibland även offent-

                                                             
115 Borgerlig aktivism och till viss del något som liknade skyddskårsformeringar förekom redan år 

1906 i och med formeringen av grupperingen Voimaliitto, en sorts skyddskår med nationalistiska 
förtecken. Den motsatte sig rysk anarkism och de ”repressiva åtgärder” som utfördes av den ryska 
staten. Den aktivitet som utfördes av Voimaliitto baserades mest i utdelning av cirkulär av olika 
slag, men grupperingen ansågs ändå vara allt för kraftfull för att det skulle kännas bekvämt för 
Ryssland. Genomslaget var däremot inte i närheten lika omfattande som den senare skyddskårsor-
ganisationen och bestod inte heller av några väpnade försök till påverkan. Gruppen lade ned sin 
verksamhet redan 1910 och denna tidiga, borgerliga aktivism ebbade tvärt ut. Källa: Jussila, 
Hentilä, och Nevakivi, From grand duchy to a modern state (1999), s. 83. 

116 Jussila, Hentilä, och Nevakivi (1999), s. 107. 
117 Roselius, I bödlarnas fotspår (2009), s. 21-22; Jussila, Hentilä, och Nevakivi, From grand duchy 
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ligt under förevändningen att det endast rörde sig om frivilliga brandkårsöv-
ningar. Att anordna sådana övningar offentligt skulle bidra till att fler anslöt sig 
till skyddskåren. Fastän det rent officiellt rörde sig om brandkårsövningar var det 
verkliga syftet känt för en stor del av lokalbefolkningen.118 

Bildandet av skyddskåren som organisation hade alltså sin grund dels i den 
allt starkare kampen för finländsk självständighet och dels i det från borgerligt 
håll upplevda hotet från en alltmer radikal arbetarrörelse. När den finländska 
självständigheten officiellt erkändes av den bolsjevikiska regeringen 4 januari 
1918, hade även arbetarrörelsen sedan november 1917 på allvar börjat upprätta 
röda stridsgrupper i form av röda garden. I samband med den bekräftade själv-
ständigheten blev frågan om vem som skulle staka ut den nya nationens framtid 
ett faktum. Självständigheten till trots var den politiska situationen fortfarande 
osäker och den nyfunna självständigheten upplevdes som hotad av omständig-
heter utanför nationens kontroll. Ett pågående världskrig, den osäkra relationen 
till Ryssland och synen på den inhemska arbetarrörelsen som radikal och bolsje-
vikisk gav skyddskåren en anledning att fortsatt värna om nationens säkerhet. 
Målet efter självständighetens ratificering blev att avväpna och utdriva alla ryska 
trupper i Finland och skyddskårerna utnämndes från och med den 25 januari 
1918 till regeringstrupper av den finländska senaten. Tydliga åtgärder behövdes 
för nationens trygghet då de ryska elementen fortfarande var närvarande och där-
med stadfästes skyddskårens position som väpnad försvarare av det borgerliga 
och vita Finland.119 

Jussila et. al. beskriver skyddskåren som ”det vita Finlands främsta värn” och 
att positionen som frivillig försvarsorganisation först stärktes med en förordning 
år 1919. År 1927 kom det en skyddskårslag som ytterligare befäste skyddskårens 
starka position i det finländska samhället. Under tiden mellan dessa händelser 
skedde däremot en allvarlig konflikt mellan de ledande inom både skyddskåren 
och regeringen år 1921. En artikel i Hufvudstadsbladet i juni 1921 kritiserade 
västmakterna och randstatssamarbetet vilket ledde till kritik från representanter 
från bland annat de baltiska länderna, Frankrike och Polen. När det framkom att 
det var Paul von Gerich, dåvarande chef för Helsingfors skyddskårsdistrikt, som 
hade skrivit artikeln beordrade regeringen med utrikesminister Rudolf Holsti i 
spetsen att von Gerich skulle avskedas. Överbefälhavaren för skyddskåren, 
överste Didrik von Essen, vägrade avskeda von Gerich utan ville låta honom själv 
anhålla om avsked. President K. J. Ståhlberg reagerade då med att avskeda von 
Essen och utnämna en ny tillfällig befälhavare för skyddskåren: Karl E. Berg. Berg 
blev inte länge på posten efter att han hade verkställt ordern om avsked då han 
istället valde att skjuta sig själv några dagar efteråt, i ett försök att bibehålla sin 
ära som officer. Från den politiska högern kom det anklagelser efteråt om att re-
geringen och presidenten hade ingripit i saker som skulle lösas internt inom 
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skyddskåren och att situationen därför hade eskalerat. När positionen som över-
befälhavare för skyddskåren blev ledig efter Bergs självmord var det många hö-
geraktivister som såg tillfälle att återigen tillsätta general Mannerheim på posten. 
Mannerheim själv tackade ja men regeringen, genom krigsminister Bruno Jalan-
der, avstyrde förslaget och krossade därmed aktivisternas drömmar om skydds-
kåren som en ”privatarmé” under Mannerheims ledning. Uppdraget gick istället 
till jägaröverste Lauri Malmberg som förblev överbefälhavare för skyddskåren till 
upplösningen 1944.120 

Inbördeskriget hade efterlämnat djupa sår i den finländska befolkningen när 
den självständiga finländska nationen klev in i en period av nationsbygge och 
identitetsformering. Den vita sidan med skyddskårerna som huvudsakliga trup-
per var i och med sin roll som segrande i konflikten de som skulle ansvara för 
styret av den nyfödda nationen och dess framtid. Skyddskåren utgjorde en viktig 
del i arbetet för hembygdsförsvar och agerade som stödtrupp till den reguljära 
armé som inrättades 1918. Tillsammans med den reguljära armén lade skyddskå-
ren grunden för ett stabilt landsförsvar som skulle möjliggöra en garanti för nat-
ionens fortsätta självständighet och ett skydd mot både yttre och inre hot.121 

Skyddskårsorganisationen utgjorde därmed en del av det vita nationsbygget i 
och med sin position som huvudsakliga trupper och därtill hade många av 
skyddskåristerna deltagit i det av dem själva så kallade ”befrielsekriget”. Enligt 
Roselius var detta ”befrielsekrig” nödvändigt för den unga nationen då den be-
hövde en nationell skapelseberättelse att förhålla sig till. Denna skapelseberät-
telse var däremot konstruerad enligt den vita sidans perspektiv, vilket innebar att 
segrarna mer eller mindre avhumaniserade fienden och såg dem som icke-med-
borgare. Det officiella Finland ifrågasatte aldrig heller offentligt i samtiden de 
moraliska aspekterna av den efterföljande straffkampanjen eller den vita terrorn. 
Något som av dem själva något förmildrat benämndes som pacificering, ”puts-
ning” eller ”storstädning”. Det var inte möjligt att ifrågasätta den egna sidans age-
rande då det skulle innebära ett ifrågasättande av den vita sidan med skyddskå-
ren som en symbol för rättfärdighet, legitimitet och rättssäkerhet. Det var först i 
samband med vinterkriget mot Sovjetunionen 1939 till 1940 som ett nytt nation-
ellt narrativ av hjältehistorier skapades. Den officiella manifesteringen av inbör-
deskriget som ett frihetskrig blev alltmer inaktuell när ett nytt krig bröt ut som 
samlade den finländska befolkningen mot en gemensam fiende.122 

Skyddskårerna var för det mesta starkt anti-socialistiska. Detta avspeglades 
även i att skyddskåren i stort var mycket exklusiv politiskt och socialt då relat-
ionen till arbetarklassen och arbetarrörelsen var mycket dålig och fylld av ömse-
sidig motvilja. Som mest hade skyddskåren 107 000 medlemmar år 1919 och un-
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der 1920-talet låg antalet rätt stadigt på ungefär 80 000 medlemmar. Detta inne-
bär att under mellankrigstiden var skyddskåren den största folkliga organisat-
ionen i Finland. Det ska dock tilläggas att medlemmarna bara utgjorde cirka 11 
procent av alla finska män i åldrarna 17-44 år. Majoriteten av alla finländska män 
valde alltså att inte delta i skyddskårens frivilliga försvarsverksamhet under mel-
lankrigstiden.123 När skyddskåren sedan förbjöds i och med avtalet om vapenstil-
lestånd med Sovjetunionen vid slutet av fortsättningskriget i september 1944, var 
dess tid som landsomspännande frivillig försvarsorganisation över och alla lokala 
skyddskårer upplöstes.124 

Skyddskårernas genomslag och aktivitet på lokal nivå var omfattande under 
och efter inbördeskriget 1918 och hela deras verksamma tid mellan 1918 och 
1944. Seija-Leena Nevala-Nurmi menar att det fanns en lokal skyddskår i princip 
i varje liten kommun över hela landet under dess aktiva period. Det fanns både 
svenskspråkiga och finskspråkiga skyddskårer som arbetade i olika områden och 
på olika orter. De höll i olika aktiviteter såsom militära övningar, idrottsliga eve-
nemang av olika slag, parader och andra fritidsaktiviteter. Samtidigt var det hu-
vudsakliga målet med aktiviteterna att främja försvarsviljan och upprätthålla lag, 
ordning och rättssäkerhet.125 Skyddskårerna hade också en mycket viktig roll lo-
kalt för att bidra till politisk kontroll, då de till exempel ansvarade för att ge utlå-
tanden om unga mäns politiska pålitlighet till polis och militära myndigheter. 
Skyddskårernas medlemmar, skyddskåristerna, var ofta män från den lokala eli-
ten både ekonomiskt och utbildningsmässigt även om en stor andel av också till-
hörde lantbrukarbefolkningen. Det fanns också arbetare som deltog i skyddskårs-
arbetet men de var inte lika många och sågs på med viss skepsis, både inom 
skyddskåren men också av arbetarrörelsen som såg dem som ”klassförrädare”.126 

Som i många andra länder i Europa under första hälften av 1900-talet uppstod 
en starkt militariserad nationalism i Finland efter inbördeskriget 1918 då hotet 
från bolsjeviker och ”landsförrädare” fortfarande upplevdes som mycket akut. 
Som svar på detta hot skapades ett behov av nationell beväpning, militär styrka 
och ständig vaksamhet där skyddskåren utgjorde en lugnande kraft i samhället 
som en stor del av framför allt det civila försvaret. Relationen till den militära 
verksamheten var stark och det var vanligt att professionella officerare inom den 
reguljära armén hade ledande positioner även inom skyddskåren.127 I relation till 
detta skedde även en genomgående militarisering av maskulinitet i Finland under 
samma tid. Kontroll över militärpolitiska mål och frågor av politisk och ekono-
misk karaktär utgjorde en del av en historisk process som skapade alternativa 
konstruktioner av militär maskulinitet. Finland gick från att vid sekelskiftet 1900 
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vara ett till största delen civilt samhälle till att bli ett i stor utsträckning militari-
serat samhälle med en egen värnpliktsarmé efter 1918. Militär tjänstgöring blev 
en politisk, institutionell och medborgerlig norm och militariserad nationalism 
präglade fortsatt landet även efter kriget.128 

Nationalism och fascism: hotet mot demokratin cirka 1930 
 
Runt om i Europa under tidigt 1900-tal uppkom fascistiska rörelser ur den radi-
kaliserade nationalismen, så även i Finland. Det fanns en önskan hos dessa rörel-
ser om en stark och enhetlig nationalstat och nation. Denna nation skulle vara 
enhetlig i relation till etnicitet, religion, politik och språk. För att inte bara vara 
nationalist utan även fascist krävdes bland annat beredskap att utöva och accep-
tera våldsyttringar för sakens skull eller till och med att uppmana till våld. Det 
gällde också att vara redo att bortförklara det våld som utövades i vad som ansågs 
vara legitima syften. Som Roselius et. al. uttrycker det: ”Alla fascister var – och 
är fortfarande – nationalister. Däremot är inte alla nationalister fascister. För att 
bli det krävs mer än så”.129 Målet för de finländska fascisterna var ett nationalist-
iskt, auktoritärt och enhetligt Finland. Allra helst med någon som general Gustaf 
Mannerheim som ledare men han var officiellt inte särskilt intresserad av att leda 
en högerradikal politisk rörelse, det vill säga med allt det kunde innebära för hans 
egen ställning och karriär att associeras med fascister. Det har dock enligt Rose-
lius et. al. framkommit att Mannerheim till viss del sympatiserade med det utom-
parlamentariska och fascistiska Frihetskrigets frontmannaförbund. Detta för-
bund arbetade för frontmännens upprättelse mot kommunismen och utgjorde en 
del inom den fascistiska Lapporörelsen under 1930-talet. Trots detta höll sig 
Mannerheim officiellt på ett säkert avstånd från de fascistiska grupperingarnas 
mest radikala förespråkare, mycket till deras stora förtret då ett av de största pro-
blemen för de finska fascisterna under 1920- och 1930-talet var bristen på 
karismatiska ledare. Även två av Mannerheims förtrogna från inbördeskriget, ge-
neral Hannes ”Gnatte” Ignatius och general Rudolf Walden, framstod i fascister-
nas ögon som tydliga ledaralternativ i en landsomfattande fascistisk rörelse. 
Detta oavsett deras egentliga inblandning i händelserna under 1930-talet, även 
om Ignatius faktiskt blev djupt involverad i det fascistiska Mäntsäläupproret 1932 
och dess försök till statskupp.130 

Skyddskåren beskrivs av Jussila et. al. som helhet som ”moderat” till sin poli-
tiska åskådning med en starkt antikommunistisk hållning även om den officiellt 
inte blandade sig i partipolitiken.131 I sin samtid anklagades skyddskårsorganisat-
ionen från främst kommunistiskt håll för att vara fascistisk vilket enligt en studie 
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av Roselius, Silvennoinen och Tikka till viss del kan sägas vara korrekt. Det åter-
fanns element och personer inom skyddskåren som var fascister och förknippa-
des med en högerradikal och fascistisk rörelse på ett mycket konkret sätt.132 Den 
radikala basen och grunden till framgång för de finländska fascisterna låg delvis 
i de så kallade ”vita massorna” – det vill säga delar av befolkningen som hade 
borgerliga och icke-socialistiska åsikter – och i vilken mån de kunde uppmuntras 
till att samlas för den fascistiska saken. Roselius et. al. benämner dessa som med-
löpare till den finländska fascismen som inte öppet såg sig själva som radikaler 
även om de delade många av de högerradikala idéerna. Dessa medlöpare åter-
fanns bland annat inom skyddskåren och många av dem hade exempelvis deltagit 
i olagliga avrättningar av röda under inbördeskriget 1918. Detta ledde i sin tur till 
en tystnadskultur efter 1918 där den vita berättelsen om kriget blev en där vit 
terror inte nämndes trots att många av de som fortsatt engagerade sig inom 
skyddskåren var starkt präglade av sina upplevelser.133 

Det är viktigt att poängtera att skyddskårsorganisationen som helhet officiellt 
tog avstånd från alla anklagelser om fascism och inte heller var fascistisk till sin 
politiska profil. Detta trots att den många gånger framstod som anti-socialistisk, 
starkt högerorienterad politiskt och mycket nationalistisk. Den antikommunist-
iska ådran var mycket stark under hela skyddskårens verksamma period och gav 
plats åt starka, negativa åsikter om vänstergrupperingar och deras rätt att exi-
stera. En betydelsefull aspekt som till viss del kontrollerade och styrde upp de 
mer radikala åsikterna var att många av skyddskårsorganisationens ledare re-
spektive beskyddare, såsom skyddskårernas överbefälhavare Lauri Malmberg el-
ler president Pehr Evind Svinhufvud, ofta benämndes som ”lagens män”. De re-
presenterade en rationell, sansad och moderat syn på politiken och samhället och 
då även ett rationellt och sansat förhållningssätt till de kommunistiska och väns-
terinriktade grupperingarna. De representerade inte samhällsomstörtande ele-
ment eller radikala vägar till makten. De representerade istället den liberala me-
delväg som Roselius et. al. argumenterar för har präglat det finländska samhällets 
politiska väg under modern tid.134 

Dessa ”lagens män” och detta mer moderata och rationella förhållningssätt 
blev det förhärskande inom skyddskårsorganisationen överlag. Detta berodde till 
stor del på den starka respekt som fanns för dessa män och det samhällssystem 
och det önskvärda samhälle som de representerade. Med detta sagt innebär det 
inte att det är möjligt att framställa skyddskårsorganisationen som helt fri från 
                                                             
132 Begreppet radikal (främst i formen högerradikal) används här för att beskriva finska högerorien-

terade, nationalistiska och fascistiska grupperingar. Detta begrepp används bland annat på detta 
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under mellankrigstiden. Dessutom definieras begreppet radikal i Svensk Ordbok (SO) som nå-
gon/några/något ”som i grunden vill förändra samhället, vanligen (men inte nödvändigtvis) i so-
cialistisk riktning” samt som ett begrepp som kan användas åt båda politiska ytterligheter (det vill 
säga både vänster- och högerradikal). Källa: ”Radikal”, i Svensk Ordbok, åtkomstdatum 02 maj 
2019, https://svenska.se/so/?id=41965&pz=7. 
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samröre med fascism och/eller högerradikalism. Ett okänt antal av dess medlem-
mar sympatiserade med och deltog i den fascistiska Lapporörelsen under 1930-
talet vid så kallade ”skjutsningar” och misshandel av både politiker och privat-
personer som ansågs vara socialister och/eller vänster.135 Majoriteten av med-
lemmarna och ledarna inom skyddskårerna tillskrev sig dock istället den mer mo-
derata borgerliga synen på ett demokratiskt samhälle, vilket även blev den offici-
ella åskådning som tilläts råda inom skyddskårsorganisationen. 

Det svenska i Finland: språk, identitet, finlandssvenskhet 
 
Första världskrigets slut innebar att ett flertal nya, självständiga stater såsom Fin-
land uppkom runt om i Europa. Samtidigt upprättades ett antal olika minoritets-
fördrag för att understryka dessa nationers rätt till självbestämmande. I mellan-
krigstidens Europa var det i praktiken inte möjligt att skapa en modell av nation-
alstaten som innehållande en enhetlig befolkning, då det fanns minoriteter av 
olika slag överallt som haft mycket varierande status och rättigheter. Klaus Tör-
nudd beskriver Finland som en viktig pusselbit i ett mångnationellt Europa ända 
sedan självständigheten 1917 då det länge funnits etablerade minoriteter inom 
nationen. Det fanns till och med en diskussion fram till 1923 om att implementera 
en minoritetspolitik som hade sin grund i territoriell självstyrelse som skulle gälla 
hela den svenskspråkiga befolkningen. Denna diskussion lades dock ned kring 
1923 då det stod klart att det skulle bli alltför svårt av framför allt praktiska skäl, 
eftersom den svenskspråkiga befolkningen och de svenska språkområdena var 
alltför uppdelade. Dessutom fastslogs i regeringsformen från 1922 att svenska 
och finska skulle erhålla jämlik status som nationalspråk med hjälp av noggrant 
reglerade minoritetsrättigheter inom kommuner och förvaltningsenheter med 
regionala avgränsningar.136 

Första gången språklig tillhörighet bland individer i Finland registrerades var 
år 1880 och antalet svenskspråkiga uppgick då till cirka 295 000 individer. Enligt 
Fjalar Finnäs uträkningar från år 2007 har detta antal inte förändrats särskilt 
mycket fram till vår tid, utan antalet svenskspråkiga var nästan detsamma 130 år 
senare. Däremot hade förutsättningarna för den svenskspråkiga befolkningen 
överlag blivit mycket annorlunda. Rent procentuellt var förändringarna stora då 
                                                             
135 De så kallade ”skjutsningarna” av ett stort antal personer år 1930 innebar att Lapporörelsens med-

lemmar plockade upp meningsmotståndare – främst de som ansågs vara kommunister – och 
skjutsade dem med bil till exempelvis kommungränsen eller ännu längre. Där misshandlades de 
mer eller mindre svårt, förnedrades på olika sätt, hotades och lämnades där så att de inte skulle 
komma tillbaka. Det genomfördes 250 stycken kända skjutsningar varav merparten under som-
maren 1930. Tre av offren mördades. Efter skjutsningen av före detta presidenten K. J. Ståhlberg 
i oktober 1930 hade kulmen nåtts och den allmänna opinionen var en av kraftigt motstånd mot 
skjutsningarna, vilket innebar att de avtog. Källa: Roselius, Silvennoinen, och Tikka (2018), s. 132 
och 137-140. 

136 Klaus Törnudd, ”Mänskliga rättigheter och den efterkrigstida invandringen till Finland”, i Mång-
kulturalitet, migration och minoriteter i Finland under tre sekel, red. Mats Wickström och Char-
lotta Wolff (Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, 2016), s. 27-28. 
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de svenskspråkiga hade utgjort 14,3 procent av hela befolkningen år 1880. År 
2007 hade däremot denna siffra sjunkit till 5,5 procent. Ytterligare en förändring 
som varit mycket omfattande är den på lokal nivå, där en klar majoritet (60 pro-
cent) av de svenskspråkiga år 1880 levde på orter där deras andel av den lokala 
befolkningen översteg 90 procent. Endast mindre än 15 procent av de svensk-
språkiga utgjorde vid denna tid i historien en minoritet lokalt. Finnäs uttrycker 
det själv som att det är möjligt att säga att de olika språkgrupperna levde segre-
gerat/åtskilda från varandra vid denna tid. Mellan 1900 och 1950 skedde en tyd-
lig utveckling ur ett svenskspråkigt perspektiv, då inflyttningen av finskspråkiga 
till tidigare ”svenska” områden ökade i mycket stor omfattning. Områden som 
förr hade varit starka så kallade ”svenskbygder”, det vill säga svensk- och tvåsprå-
kiga kommuner, upplevde en omfattande inflyttning av finskspråkiga. Detta 
skedde i första hand främst i städerna men så småningom påverkades även 
svenska landsbygdsområden alltmer, speciellt i Nyland i södra Finland. Den 
svenskspråkiga befolkningens totala antal förblev i stort sett detsamma, så den 
förfinskning som har skett i svenskspråkiga områden har mer handlat om omfat-
tande inflyttning av finskspråkiga än att de svenskspråkiga skulle ha minskat i 
antal.137 
 Dessa svenskspråkiga områden var på inget sätt enkelt definierade eller av-
gränsade, då det snarare rörde sig om vad Engman benämner som olika 
”språköar” och en stor spridning av svenskspråkiga runt om i Finland. Det fanns 
mer eller mindre omfattande regionala skillnader baserade i den bottniska och 
baltiska regionen, vilket i sin tur påverkade ett eventuellt skapande av ett svenskt 
territorium. Åtminstone skapandet av ett svenskt territorium som kunde anses 
vara självstyrande eller enhetligt. När en första kartografisk bild av det så kallade 
”Svenskfinland” ritades upp år 1897 innebar det ett försök att visualisera de olika 
svenskbygderna och deras samhörighet. Spridningen av de som tillhörde detta 
område var däremot så bred att det blev problematiskt att försöka sig på ett 
Svenskfinland som kunde anses vara territoriellt integrerat. Istället blev lös-
ningen vid denna tid att visualisera Svenskfinland som uppdelat i fyra olika land-
skap: (Svenska) Österbotten, Åboland, (Svenska) Nyland och Åland. Meningen 
var att skapa vad Engman beskriver som ett ”litet Finland på svenska” och inte 
ett ”litet Sverige i Finland”, vilket han argumenterar för är en viktig distinktion i 
skapandet av dessa olika delar av Svenskfinland.138 

Däremot var det inte alla som inrymdes i skapandet av detta lilla Finland på 
svenska. När den svenska allmogen ”upptäcktes” av den svensknationella eliten i 
Finland under sent 1800-tal blev den en av de viktigaste resurserna inom svensk-
hetsrörelsen. Det som hände då var dock att istället för en vertikal ordning inom 
rörelsen förändrades det till en geografisk ordning, där det blev en fråga om vik-
ten av svensk majoritet eller att ha en stark svensk minoritet där de bodde. 

                                                             
137 Finnäs, ”Befolkningsutvecklingen i Svenskfinland” (2010), s. 29-31. 
138 Engman, Språkfrågan (2016), s. 261. 
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Svenskbygderna blev centrala som statusmarkering inom svenskhetsrörelsen och 
de som inte innefattades i dessa områden ansågs vara avvikande från det territo-
riella Svenskfinland. Sammanhanget med övriga, starka områden i Svenskfinland 
för dessa grupper och områden ansågs allt för svaga och hierarkin baserades nu 
istället på geografisk tillhörighet. Dessutom formades området Svenskfinland 
alltmer till ett sorts ideologiskt territorium som skulle försvaras och beskyddas 
från att förlora sin svenskhet. Det upplevdes som att det fanns en risk att dess 
invånare skulle utsättas för omfattande ”avnationalisering”, vilket på sikt skulle 
innebära en förlust av svenskheten överlag. Om en av de viktiga geografiska och 
ideologiskt laddade svenskbygderna gick förlorad var detta ett nederlag för 
svenskheten i sig och i förlängningen för hela den svenskspråkiga befolkningen i 
Finland.139 Språket och dess betydelse hamnade mitt i hjärtat av nationalismen i 
1800-talets Finland och fortsatte att vara av stor vikt för de svenskspråkiga under 
lång tid efteråt.140 

Att tala om en enhetlig svensk samlingsrörelse före slutet av 1800-talet är dock 
enligt Engman till viss del vilseledande. Slutresultatet blev på sätt och vis en sam-
lingsrörelse även om det i tiden inte var självklart att svenskspråkiga gruppe-
ringar skulle samlas i en gemensam svenskhetsrörelse. Innan den så kallade 
”upptäckten” av den svenska allmogen under sent 1800-tal var det snarare så att 
överheten rent generellt såg på allmogen som lägre stående och förhöll sig förakt-
fullt till den, oavsett språklig tillhörighet. Engman argumenterar för att språket 
vid denna tid inte hade den övergripande roll som har beskrivits tidigare, utan 
istället rörde det sig om en svenskspråkig allmoge och en svenskspråkig överhet 
som såg på varandra över en tydlig klassgräns. Det var dessutom många inom den 
svenskspråkiga eliten som ställde sig positiva till den fennomanska rörelsen och 
förfinskningen under första halvan av 1800-talet och var redo att överge sitt 
svenska språk till fördel för det finska språket. Antagandet från många inom den 
svenskspråkiga eliten var också att allmogen skulle förfinskas tillsammans med 
dem. Detta innebar att de därmed var beredda att överge det starkaste bandet de 
hade till den svenska allmogen: det svenska språket.141 

Inställningen till allmogen var alltså mycket ljum och intresset för dem mycket 
svagt från den svenska elitens håll fram till slutet av 1800-talet, då den svenska 
allmogen helt plötsligt erhöll en helt annan position som politisk kraft och verktyg 
i kampen mot fennomanin, socialism och rysk likriktningspolitik. Vid den tiden 
ansågs det inte helt självklart att det fanns två språkgrupper eller två folk i Fin-
land och att det var den starkaste uppdelningen som gjordes i språkfrågan. De 
kriterier för svenskspråkiga och finskspråkiga som fanns vid denna tid handlade 
ännu inte framför allt om uppdelning enligt språk och etnicitet utan det var istäl-

                                                             
139 Engman (2016), s. 266 och 274. 
140 Michael C. Coleman, ”’You Might All Be Speaking Swedish Today’: Language Change in 19th-Cen-

tury Finland and Ireland”, Scandinavian Journal of History 35, nr 1 (2010), s. 49. 
141 Engman, Språkfrågan (2016), s. 158-159. 
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let fortfarande mer en fråga om öst och väst, kust och inland, Nya och Gamla Fin-
land, ståndspersoner och folket. Språkfrågan hade ännu inte heller utvecklats 
från en språkfråga till en språkstrid, utan denna utveckling kom senare i och med 
utvecklingen av en mer förenad svensk samlingsrörelse. Det kunde snarare under 
sent 1800-tal handla om två svenskspråkiga grupper i Finland som var främ-
mande inför varandra eller till och med fientliga mot varandra. Vid denna tid be-
stod nämligen Finland enligt Engman av tre befolkningsgrupper: den svensk-
språkiga och den finskspråkiga allmogen samt den svenskspråkiga eliten. Någon 
finskspråkig elit var det inte riktigt tal om ännu då de uppgick i den svensksprå-
kiga eliten. Deras antal var dessutom fortfarande så pass litet att de inte kunde 
ses som mer än en sorts opinionsgrupp.142 

Efter riksdelningen 1809 blev det snart en fråga om vad de finländska invå-
narna överlag och därmed även de svenskspråkiga i landet mer specifikt skulle 
benämnas som. Det allmänt vedertagna under tiden som svensk riksdel hade va-
rit att invånarna i Finland rent generellt kallades för finnar medan de svensk-
språkiga invånarna helt enkelt benämndes som svenskar. Medlemmar i den 
svenskspråkiga allmogen benämnde även sig själva som just svenskar. Diskuss-
ionerna om olika benämningar var många och långa. Var den finska befolkningen 
finländare, finländska eller finnar? Ett led i dessa diskussioner utgjordes av dis-
kussionen om benämningen finlandssvensk. Denna diskussion blev däremot inte 
lika omfattande och väckte inte heller lika mycket uppmärksamhet. Det var en 
diskussion som startade senare än den om finländare, eftersom det inte fanns 
några större motsättningar eller problem med att separera sig själva från Sverige 
trots användandet av benämningen svenskar. Diskussionerna gick som hetast i 
politiken och medierna mellan åren 1912 och 1913 om både benämningen finlän-
dare och benämningen finlandssvensk. Något tydligt slutresultat rörande vad de 
svenskspråkiga i Finland skulle benämnas som klargjordes inte då. Riksför-
eningen för svenskhetens bevarande i Finland var däremot tidigt mycket positivt 
inställda till ordet finlandssvensk och arbetade kontinuerligt för att främja ordets 
användning. Användningen av ordet finlandssvensk blev under 1920-talet allt-
mer omfattande, speciellt i situationer där det blev allt viktigare att separera sig 
från eller precisera sig i relation till Sverige.143 Att benämna sig själva som svens-
kar levde länge kvar parallellt med det nya begreppet finlandssvensk, samtidigt 
som det senare begreppet är den benämning som har överlevt in i samtiden. 

Under första hälften av 1900-talet började de svenskspråkiga i Finland i allt 
större utsträckning aktivt organisera sig och det vid tiden så kallade Svenskfin-
land fick förutom en ideologisk och organisatorisk struktur även en förenings-
struktur. Detta var en del av ett försök att skapa ett ”finlandssvenskt folk” med 
band som överbryggade gränserna mellan sociala och regionala grupper. Före-
ningsskapandet innebar enligt Engman att mobilisera de svenskspråkiga och tog 

                                                             
142 Engman (2016), s. 158-160. 
143 Engman (2016), s. 236-241. 
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formen av en inlärningsprocess där ett nytt synsätt på samhällets organisering 
och på individers möjligheter att påverka främjades. Föreningslivet innebar för 
många som deltog ny kunskap om hur du skulle skriva protokoll, ta ordet, rösta, 
hedra fanan, marschera, demonstrera, strejka och sjunga programmatiska 
sånger. Det blev en lektion i demokratiska värden och tankar om förmågan om 
att styra sig själv. När de svenskspråkiga började organisera sig på allvar i början 
av 1900-talet var det ett led i en övergripande mobilisering av nationaliströrelser 
i Finland, både från svenskt och finskt håll. Sedan innan fanns redan ett stort 
antal associationer och organisationer i Finland av olika slag vilket innebar att 
det blev en fråga om hur denna nya mobilisering skulle förhålla sig till dessa. 
Många av de tidigare organisationerna såsom kyrkliga organisationer eller ung-
domsorganisationer hade inte några tydliga språkliga ramar. Det blev därför vik-
tigt att bestämma om den nya mobiliseringsvågens föreningar skulle bilda en- 
eller tvåspråkiga föreningar istället eller om de gamla skulle tas över. Under pe-
rioden 1919 till 1944 var 17 procent av alla nyligt grundade svenskspråkiga före-
ningar i Finland enspråkigt svenska, vilket enligt Engman tyder på att de språk-
liga konflikterna under mellankrigstiden bidrog till en våg av svensk förenings-
mobilisering. Efter sekelskiftet 1900 har också de svenskspråkiga i större ut-
sträckning grundat separata organisationer och/eller framhärdat att det vore 
bättre med en delning av redan existerande organisationer enligt språk.144 

Bo Lönnqvist beskriver det som att det historiskt under första hälften av 1900-
talet och även in i samtiden har funnits en kluvenhet associerad med finlands-
svenskarnas position. Han beskriver det som en spänning mellan det etniska (fin-
landssvenska) och det nationella (finländska), som innebär att deras position le-
ver upp till de normer som finns inom den finländska nationen men också tillåter 
utrymme för egna etniska självbilder. Under 1920-talet bildades många institut-
ioner och nätverk bland de svenskspråkiga och tillsammans med språket som 
mycket betydande och symbolisk del blev den gemensamma kulturen det som 
höll dem samman. Vad som under första hälften av 1900-talet beskrevs som en 
svenskspråkig ”samhörighet” har efter 1950-talet utvecklats till att hela den 
svenskspråkiga gruppen benämns som en ”minoritet”. Enligt Lönnqvist är denna 
minoritetsposition en fråga om det numerära, det vill säga att de svenskspråkiga 
är mycket färre till antalet än de finskspråkiga i Finland. Han argumenterar för 
att detta har lett till att den bild som fanns vid sekelskiftet om ett hot mot de 
svenskspråkiga har kunnat göras aktuell även senare och fortsatt fått en central 
roll i retoriken i finlandssvenska sammanhang.145 

                                                             
144 Max Engman, ”Föreningar, mobilisering och svenskt föreningsliv”, Historisk Tidskrift för Finland 

89, nr 4 (2004), s. 329, 331-333 och 335. 
145 Åström, Lönnqvist, och Lindqvist, Gränsfolkets barn (2001), s. 20-21. 
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3. Manliga krigare och orädda soldater: 
maskulina ideal 

I detta kapitel analyseras hur de svenskspråkiga skyddskårerna reproducerade 
olika maskulina ideal för de män som skulle bidra till det frivilliga försvaret av 
den finländska nationen. Som tidigare har konstaterats skedde en militarisering 
av maskulinitet runt om i Europa under mellankrigstiden och så även i Finland. 
Militära frågor överlag blev alltmer viktiga och omdiskuterade i det finländska 
samhället och politiken i och med den ryska revolutionen hösten 1917, självstän-
dighetsförklaringen i december 1917 och det finska inbördeskriget 1918. Finland 
hade inte berörts av några krig i någon större omfattning sedan finska kriget 
1808–1809, med undantag för Krimkriget 1854-1856. Det fanns ingen finländsk 
militär organisation utan istället hade finländare haft möjligheten att göra mili-
tärtjänst och karriär inom den ryska armén. Införandet av värnplikt för fin-
ländska män i den ryska armén hade mötts med kraftfullt motstånd vid 1900-
talets början. Vid tiden för inbördeskriget fanns det inte någon inhemsk armé el-
ler liknande militärt inriktad organisation i Finland. Därför blev den värnplikts-
armé som bildades under och efter kriget 1918 mycket omdebatterad och många 
olika åsikter framfördes om huruvida det var bra eller dåligt för unga, finländska 
män att inskrivas i armén och många gånger förflyttas långt bort från sin hem-
bygd och sin familj. Unga, finländska män som ansågs vara dugliga fysiskt och 
psykiskt förväntades tjänstgöra för nationen efter att ha utfört obligatorisk mili-
tärutbildning.146 

Det fanns ett visst mått av tvivel och motstånd sedan gammalt runt om i landet 
till militär verksamhet vilket ledde till konflikter i början av mellankrigstiden. 
Värnpliktsuppbådet 1918 möttes av en alltmer negativ inställning hos den fin-
ländska befolkningen i stort vilket berodde på bland annat epidemier, dålig be-
handling av rekryter och brist på mat, logi och tillgångar. Detta ledde bland annat 
till att många värnpliktiga vägrade infinna sig vid uppbåden, deserterade och till 
och med gjorde myteri. Istället fick skyddskåren en viktig roll vid denna tid då 
den sågs som ett sätt att bibehålla politisk kontroll runt om i landet under de 
första åren av självständighet. Inledningsvis fanns det ett starkt motstånd till 
detta hos äldre, professionella befäl men allt eftersom knöts skyddskåren allt star-
kare till statens militära verksamhet. Inställningen till militär verksamhet i all-
mänhet i Finland blev trots initiala motsättningar och tveksamhet alltmer positiv 
under mellankrigstiden. Ganska omgående skapades en allmän bild av framför 
allt värnpliktsarmén som en betydelsefull och positiv företeelse. I synnerhet värn-
plikten ställde allt högre krav på finländska män och befästes under mellankrigs-
tiden alltmer som en politisk, institutionell och medborgerlig norm.147 
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Något som också är viktigt att poängtera är att den uppfostran och discipline-
ring som fanns inom värnpliktsarmén inte var likställd med liknande inom 
skyddskåren. Det rör sig nämligen om två olika organisationer: den ena (värn-
pliktsarmén) statligt styrd och mycket omfattande till sin verksamhet med syftet 
att utbilda och uppfostra soldater från många olika socioekonomiska bakgrunder; 
den andra (skyddskåren) bestående av män som deltog i frivillig försvarsverk-
samhet och som i stort delade grundläggande politiska värderingar och till viss 
del även sociala förhållanden och bakgrund i lokalsamhället. Det var inte vatten-
täta skott mellan de två organisationerna utan det fanns ett gemensamt utbyte 
och exempelvis kunde män som var aktiva inom värnpliktsarmén delta i skydds-
kårernas arbete. Meningen med denna studie är inte heller att likställa de två or-
ganisationerna, utan snarare att försöka påvisa att militarisering av maskulinitet 
var något som förekom även inom de svenskspråkiga skyddskårerna. 

Anders Ahlbäck argumenterar för att militariseringen av maskulinitet i Fin-
land under mellankrigstiden var ett resultat av en mer övergripande historisk 
process. Militariseringen av finländsk maskulinitet utgjordes inte av en naturligt 
nedärvd eller medfödd kampvilja hos finländska män eller var en självklar före-
teelse inom ramarna för den nationella självständigheten som inte behövde för-
klaras. Istället beskriver Ahlbäck att det handlade om en historisk process där 
alternativa konstruktioner av militär maskulinitet utgjorde en del av en konflikt 
om kontroll över militärpolitiska mål samt över frågor av politisk och ekonomisk 
karaktär. Det kunde vara frågor som berörde till exempel ekonomiska kostnader 
för att skapa och bibehålla en nationell militärmakt, vem som hade kontroll över 
armén och vikten av att unga män kunde bidra med arbetskraft i det fattiga agrar-
samhälle som Finland i stort fortfarande utgjorde. Även om föreställningar om 
olika finländska maskuliniteter – i egenskap av motiverande kraft – enligt Ahl-
bäck utgjorde en betydande del i olika visioner för det finländska militära syste-
met och dess utformning, måste det i många fall ses mer som ett retoriskt verktyg. 
Olika föreställningar om finländska män och maskulinitet användes som moti-
vation för att stödja och främja distribution av ekonomiska resurser och politisk 
makt till fördel för specifika grupperingar och deras intressen.148 

Därmed argumenterar Ahlbäck för att maskulinitet innehar två funktioner. 
Dels att styra politiska beslut i allmänhet genom en underliggande förståelse av 
genus, det vill säga den påverkan som olika föreställningar om maskulinitet har 
på exempelvis beslutsfattande och prioritering av resurser, dels ett mer konkret 
instrumentellt och retoriskt verktyg som tjänar andra mer praktiska syften såsom 
ekonomiska satsningar på en starkare försvarsmakt. Dessa två funktioner är en-
ligt Ahlbäck många gånger svåra att separera från varandra i historisk analys.149 
Förutom dessa två funktioner argumenterar denna studie för att det är möjligt att 
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tänka sig en tredje funktion av militariserad maskulinitet i Finland under mellan-
krigstiden: att skapa beredvillighet hos främst den manliga befolkningen att vilja 
offra sig för nationen i maskulinitetens namn. 

Det är rimligt att anta att maskulin, militär retorik användes även inom 
skyddskårerna både för att i allmänhet gynna verksamheten och i synnerhet för 
att få ekonomiska resurser. Inte minst finns det anledning att utgå ifrån att mas-
kulina ideal användes för att rekrytera manskap. Underliggande föreställningar 
om maskulinitet kan ha använts som ett retoriskt medel för att främja beslut och 
engagemang för den egna och den övergripande militära verksamhetens sak. I ett 
längre tidsperspektiv handlade det om att möjliggöra fler konkreta och praktiska 
satsningar på den militära verksamheten i allmänhet och skyddskårsarbetet i 
synnerhet. De som ansåg att en levande skyddskårsorganisation krävde större 
ekonomiska resurser för att bibehålla sin verksamhet var därför mest troligt 
mycket angelägna – medvetet eller omedvetet – om att upprätthålla sådana före-
ställningar om maskulinitet. Förekomsten av militariserad maskulinitet som en 
alltmer tydlig norm i det finländska samhället gagnade frivillig försvarsverksam-
het såsom skyddskåren. Det låg i skyddskårens intresse att reproducera dessa 
ideal. Om dessa föreställningar om maskuliniteter användes medvetet eller 
omedvetet som ett retoriskt grepp och ett sätt att understödja verksamhetens 
ekonomiska och politiska framgång är däremot svårare att uttala sig om. I detta 
kapitel kommer de svenskspråkiga skyddskårerna huvudsakligen att ses som ett 
exempel på hur en mer övergripande maskulinisering och militarisering av mas-
kuliniteter tog sig uttryck i Finland under mellankrigstiden. 

Tillsammans med resonemanget ovan om militariserad maskulinitet kommer 
Pascoe och Bridges beskrivning av maskuliniteter att utgöra detta kapitels teore-
tiska utgångspunkt. Pascoe och Bridges beskriver maskuliniteter som något som 
skapas av många olika delar som makt, identitet, privilegier, relationer, struktur, 
performativitet och stil. Mer specifikt kan det ses som att maskulinitet utgörs av 
de olika delar som gör en man till det som i ett särskilt sammanhang anses vara 
en man/manligt/maskulint. Maskulinitet har en stor roll i att reproducera makt 
och sedan förläna denna makt till de som uppfyller kriterierna för den maskulina 
identiteten. Många områden såsom olika institutioner, familjer, politik och även 
nationalitet innehåller och formas också av maskulinitet. I denna studie ses mas-
kuliniteter som socialt konstruerade och varierande i olika historiska kontexter. 
Det är inte möjligt att tala om en universell eller transhistorisk maskulinitet utan 
om olika maskuliniteter som ständigt förkroppsligas, reproduceras och omdefi-
nieras i sin egen historiska kontext.150 För de svenskspråkiga skyddskårerna och 
denna studie innebär detta en historisk kontext i form av finländsk mellankrigstid 
och av nationsformering i relation till uppbyggnaden av ett omfattande frivilligt 
försvar och militariserad maskulinitet. Utgångspunkten i detta kapitel är att de 

                                                             
150 Pascoe och Bridges, Exploring masculinities (2016), s. 3-4. 
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svenskspråkiga skyddskårerna formulerade egna maskuliniteter med olika be-
ståndsdelar som sedan kom att på olika vis både sammanföras och ställas i relat-
ion till varandra för att framföra en ideal bild och en symbolisk föreställning om 
den ideala skyddskåristen och mannen. Maskuliniteter av olika slag användes 
därmed för att skapa en del av en retorisk grundval till den egna verksamheten. 

Syftet med detta kapitel är därför sammanfattningsvis att analysera hur de 
svenskspråkiga skyddskårerna reproducerade olika maskulina ideal för de män 
som skulle bidra till det frivilliga försvaret av den finländska nationen. Analysen 
utgår från ett antal frågeställningar: Hur framställde de svenskspråkiga skydds-
kårerna den ideala mannen och skyddskåristen i relation till försvaret av nationen 
och vilka egenskaper innehöll en eventuell ideal maskulin roll? Hur skapades och 
främjades ett homosocialt sammanhang med militära förtecken för skyddskå-
rerna? Hur kan olika maskulina egenskaper och ideal inom de svenskspråkiga 
skyddskårerna sättas i relation till en militarisering av maskuliniteter i Finland 
under mellankrigstiden? På vilket sätt formulerades och främjades föreställ-
ningar om beredvillighet och offervilja inom skyddskårerna som en del av ideal 
om maskulinitet och militariserad maskulinitet? Är det möjligt att se några för-
ändringar över tid i hur skyddskårerna relaterade till maskuliniteter och i sådana 
fall på vilket sätt? 

Medborgarsoldater och krigsmän: militära homosociala sam-
manhang 
 

Skyddskåristen bör fästa sin uppmärksamhet vid skyddskårsinstitutionens egenart 
och de egenskaper som fordras av en krigsman, för att finna, hurusom skyddskårs-
arbetet skiljer sig från den dagliga civila verksamheten. […] Skyddskåristerna er-
hålla en krigsmannautbildning. Krigsmannen bör sträva till, att oberoende av svå-
righeter nå sitt mål (=slutmål). Såsom känt finnes härför inget känt schema. Tvär-
tom bör en krigsman utfinna det tillvägagångssätt, som motsvarar det för tillfället 
rådande läget.151 (understrykning i original) 

 
När skyddskårernas befälhavare Lauri Malmberg redogjorde för skyddskårernas 
verksamhet år 1932 passade han på att skriva in några förmanande ord om 
skyddskåristernas skyldigheter och ansvar i egenskap av ”krigsmän”.152 Deras 
ställning beskrev Malmberg som en annan än den för vanliga medborgare, vilket 

                                                             
151 ”Befälhavarens för skyddskårerna redogörelse för skyddskårsorganisationens verksamhet” (1932), 

Yleinen kirjeenvaihto, bestående förordningar 1930–1935, Houtskär skyddskår och marinskydds-
kår, ÅSKD, Hki, Sk-656/9, s. 3. 

152 Lauri Malmberg (1888-1948) var en finländsk militär (generallöjtnant) som deltog i inbördeskriget 
1918 som major, efter att ha anslutit sig till Preussiska jägarbataljonen 27. Malmberg var befälha-
vare för skyddskårerna 1921-1945, försvarsminister 1924-1925 och kommendör för hemmatrup-
perna 1939-1945. Utöver detta skrev han även artiklar till olika militära tidskrifter och gav ut ett 
antal böcker om både inbördeskriget och skyddskåren. Källa: ”Malmberg, Lauri”, i Uppslagsverket 
Finland (Svenska folkskolans vänner, 2017). 
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bland annat innebar att de hade som uppgift att lägga ifrån sig ett ”civilt åskåd-
ningssätt” och inse sin särskilda position inom det frivilliga försvarsväsendet. En-
ligt Malmberg var det en fråga om att inom en militär organisation som skydds-
kåren fanns det en bestämd arbetsordning, där en soldat ställde sig främmande 
till att alla i verksamheten skulle vara med och ta beslut i alla olika frågor. En 
soldat och ”krigsman” underkastade sig en arbetsfördelning och tjänsteordning 
där chefen gav order och de underordnade lydde dessa order. De skyddskårister 
som inte kunde anpassa sig till detta – speciellt om de innehade chefspositioner 
– beskrevs av Malmberg som att de brast i sin uppgift.153 Det gällde att se till att 
en korrekt ”kåranda” fanns närvarande inom skyddskåren för att skapa disciplin 
”[…] för att krigsmännen i farans stund besjälas av samma mål och gemensamma 
segervilja må som kamrater kunna lita på varandra” (understrykning i origi-
nal).154 För en skyddskårist och ”krigsman” gällde enligt Malmberg att vardagliga 
och civila bekymmer inte var något som fick ställas framför militär disciplin och 
de skyldigheter som skyddskåristen hade gentemot skyddskårsorganisationen. 
Skyddskåristens arbete utfördes för nationens bästa och i egenskap av man var 
det av stor betydelse hur han närmade sig denna uppgift som ”krigsman”, soldat, 
medborgare och skyddskårist. 
 
 

 
    Bild 1. ”Militärgossarna brottas medan en grupp står och tittar på”, 1920.  
     

                                                             
153 ”Befälhavarens för skyddskårerna redogörelse för skyddskårsorganisationens verksamhet” (1932), 

Yleinen kirjeenvaihto, bestående förordningar 1930–1935, Houtskär skyddskår och marinskydds-
kår, ÅSKD, Hki, Sk-656/9, s. 3. 

154 ”Befälhavarens för skyddskårerna redogörelse för skyddskårsorganisationens verksamhet” (1932), 
Yleinen kirjeenvaihto, bestående förordningar 1930–1935, Houtskär skyddskår och marinskydds-
kår, ÅSKD, Hki, Sk-656/9, s. 5. 
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Anders Ahlbäck och Ville Kivimäki argumenterar för att värnplikten och olika 
krig förändrade relationerna mellan män och kvinnor under 1920- och 1930-talet 
i Finland. Dessa förändringar skedde inom sociala praktiker och på olika symbo-
liska och ideologiska nivåer vilket resulterade i en separation av kvinnor och män. 
Männen åkte hemifrån för att delta i skyddskårsövningar, värnpliktstjänstgöring 
eller till fronten vilket innebar att de helt plötsligt blev del av en fullständigt man-
lig sfär. Denna manliga sfär och dess militära liv låg mycket långt borta från det 
civila livet. Meningen med denna manliga, militära sfär var att dessa män skulle 
bli ”riktiga” män tillsammans med andra män och utan några vardagliga relat-
ioner till kvinnor. Inom denna manliga militära sfär konstruerades och uppkom 
även olika sociala relationer i fredstid såsom de mellan soldater och officerare, 
mellan yngre och äldre rekryter, erfarna och oerfarna soldater och mellan solda-
ter på samma nivå. Detta spillde sedan över i det civila livet.155 På detta sätt bil-
dades vad som skulle kunna kallas för homosociala sammanhang och relationer 
mellan män som blev mycket betydelsefulla. Det bildades en gemensam förstå-
else för saker som dessa män delade med varandra på ett sätt som de som stod 
utanför den militära gemenskapen inte kunde dela. Detta gällde även inom de 
svenskspråkiga skyddskårerna  där denna gemenskap framställdes som något ef-
tersträvansvärt och positivt. Ett sätt som detta beskrevs av skyddskårerna var 
som ett gemensamt sammanhang och syfte präglat av ett starkt kamratskap. 

De gråklädda skarorna: disciplin och kamratskap 
 
Skyddskårernas uppgift framfördes i stort som att fostra, motivera och skapa 
”morgondagens fosterlandsförsvarare” samt i dessa män ingjuta ett ansvar för 
den plikt de hade mot nationen. Kapten Claes Winell beskrev år 1919 i SvSk hur 
skyddskårerna tillsammans med militären skulle fungera som platser där folket 
skulle utveckla sina krafter och erhålla ”sin kroppsliga som moraliska och etiska 
uppfostran”. Var och en skulle enligt kapten Winell ingjutas med pliktuppfyllelse, 
varm förståelse för varandra och ett så kallat ”fosterländskt sinnelag”. Det fram-
går inte explicit vad detta fosterländska sinnelag innebar, men mest troligt åsyf-
tades att skyddskårernas män skulle känna ett ansvar att försvara nationen och 
att kärlek till nationen var något som skulle gynnas. Winell menade att det gällde 
att arbeta för de som levde just då i tiden men även för framtida generationer och 
att detta skulle åstadkommas med hjälp av ”enighet och ömsesidig välvilja”. 
Dessa egenskaper behövdes enligt Winell för att kunna hantera de krav som nat-
ionen skulle komma att ställa på folket. Freden och landet behövde försvaras och 
var och en skulle därför resa sig till en mur som hindrade alla ”hatfulla, hotfulla, 
fientliga vågor”.156 

                                                             
155 Ahlbäck och Kivimäki, ”Masculinities at War: Finland 1918-1950” (2008), s. 121. 
156 ”Militära spörsmål”, SvSk 1, nr 14 (1919), s. 2. Claes Bertel Napoleon Winell (1892-1942) var en 

finländsk militär. Winell inledde studier vid Helsingfors universitet men avbröt dem för att ansluta 
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Winell fortsatte med att förklara att om alla gjorde detta och folket beväpna-
des fysiskt men också med en ”stridsanda” så skulle landets framtid vara tryggad 
och det finländska folket ha säkrat sin överlevnad. Det skulle kräva vissa uppoff-
ringar men med gemensam ansträngning skulle nationen kunna undvika att 
hamna i ”olyckliga situationer”. Priset beskrevs som att det var högt både för fol-
ket och eventuella fiender men Winells inställning till detta pris blev tydlig i hur 
han avslutade sitt inlägg med den latinska frasen ”Oderint, dum metuant!” [Må 
de hata (mig), blott de frukta (mig)!].157 Arvet efter 1918 levde starkt vidare i Wi-
nells återgivelse och ett behov att fortsätta skydda nationen. Att ingjuta respekt 
och rädsla i fiender både inom och utom landets gränser med hjälp av ett starkt 
och samlat folkförsvar var det som var avgörande och återigen ställdes nationen 
i första rummet. 

En viktig del i skyddskårernas verksamhet och för deras uppgift som ”foster-
landsförsvarare” var också hur de förde sig som representanter för skyddskåren. 
I en lite längre notis i SvSk från Yttermark skyddskår år 1919 klargjordes att när 
en skyddskårist tog på sig sin uniform sattes hela skyddskårens anseende på spel 
och han var tvungen att bete sig ”anständigt” och med ”hyfs”. Det var till exempel 
inte tillåtet att vara berusad bland folk eller vistas i så kallat ”dåligt sällskap” som 
skyddskårist och speciellt inte om du hade uniformen på dig. Beteendet utåt som 
representant för skyddskåren var mycket betydelsefullt och värdeladdat och an-
seendet behövde bevaras till varje pris ”[…] ty ingenting kan mera dra ned en 
skyddskårs anseende och fördärva hela skyddskårsidén än ett ovärdigt uppträ-
dande av män i skyddskårsuniform”.158 Det yttre skulle hela tiden upprätthållas 
på rätt sätt och skyddskåristerna skulle föregå med gott exempel som välordnade, 
skötsamma, ansvarsfulla och goda medborgare. 

                                                             
sig till Pfadfinderkursen i Lockstedt (senare jägarbataljonen) innan inbördeskriget 1918. Under 
kriget deltog han med kaptens grad då han agerade som officer vid staben för Fjärde Jägarrege-
mentet och som chef för ett maskingevärskompani. Senare genomgick han Krigshögskolan 1924-
1926 och fick efter en lång karriär som militär graden generalmajor 1941. Källa: Sigbritt Backman, 
”Winell, Claes”, i Uppslagsverket Finland (Svenska litteratursällskapet i Finland), åtkomstdatum 
11 maj 2021, https://www.uppslagsverket.fi/sv/sok/view-170045-WinellClaes. 

157 ”Militära spörsmål” SvSk 1, nr 14 (1919), s. 2; Uttrycket ”Oderint dum metuant” är ett latinskt citat 
ur en tragedi från slutet av 200-talet eller början av 100-talet f.v.t. och det uppges ha använts av 
kejsare Caligula. Källa: ”Oderint dum metuant”, i Nationalencyklopedin, åtkomstdatum 14 sep-
tember 2018, https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/oderint-dum-metuant. 

158 ”Skyddskårsnotiser”, SvSk 1, nr 12 (1919), s. 4. 
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Bild 2. Vapenrock, grupp C I. Del av uniform för 
kompanichef vid Finlands skyddskårer, gåva från 
skyddskårens överbefälhavare överste Lauri 
Malmberg till Armémuseum. 
 
Det var dessutom mycket viktigt att 
främja de goda egenskaper som en 
skyddskårist skulle besitta genom att 
peka på den plikt det innebar att vara 
en del av de ”gråklädda skarorna”. 
Även författaren och poeten Bertel Gri-
penberg – senare öppen anhängare till 
1930-talets fascistiska ideologi i Fin-
land och medlem i den högerradikala 
Lapporörelsen – refererade i ett tal år 
1920 till denna ”gråklädda skara” och 
dess uppgift att försvara det vita Fin-
land.159 Talet återgavs i SvSk och Gri-
penberg beskrev då att skyddskåren 
och ”de gråklädda” var de enda som 
kunde säkra landets frihet, säkerhet, 
lag, ordning och ”västerländska kul-
tur”. Om de inte gjorde det menade han 
att landet skulle falla under trycket av 

dess fiender. Värdet av skyddskårernas arbete och ”brödraförbund” var omöjligt 
att göra en uppskattning av och deras uppgift var enligt Gripenberg ”mäktig, hög 
och ädel”.160 Dessutom menade Gripenberg att ”[…] envar som engång i sin gråa 
rock stått i det vadmalsklädda skyddskårsledet, då har klarare och renare än nå-
gonsin förr känt och erfarit vad kamratskap, broderskap och förståelse vilja 
säga”.161 Känslan av samhörighet och kamratskap utgjorde enligt Gripenberg en 
mycket stor del av skyddskåristernas upplevelse och det var viktigt att de odlade 

                                                             
159 Bertel Gripenberg (1878-1947) var en finlandssvensk friherre, författare och poet som stod långt 

till höger politiskt. Gripenberg återkommer relativt frekvent som skribent i både SvSk och SK och 
då främst under 1920-talet. Vid vissa tillfällen förkommer han under namnet Bertil Gripenberg. 
Det framstår däremot som att detta rör sig om samma person och att det handlar om ett tryck-
/stavfel eller liknande från redaktionens sida. Källa: Göran Strid, ”Bertel Gripenberg: En biblio-
grafi” (Examensarbete, Borås, Institutionen Bibliotekshögskolan, 1983), s. 13 och 18. 

160 Vad Gripenberg åsyftade med ”västerländsk kultur” förklaras inte i texten, men det är rimligt att 
anta att det i relation till resten av inlägget har att göra med hans uppfattning om relationen till 
Ryssland. Finland som nation ställs på detta sätt i relation till Ryssland där motsatsförhållandet 
av en positivt kodad ”västerländsk kultur” relateras till en negativt kodad ”österländsk kultur”. Till 
viss del kan det också relateras till tankar om civiliserad vs. ociviliserad kultur, då det österländska 
sågs som mer barbariskt och okultiverat. Källa: ”Skyddskårens uppgift”, SvSk 2, nr 16 (1920), s. 2-
3; För fler exempel på detta se: ”Samhällets trygghet”, SvSk 6, nr 5 (1924), s. 1; ”Ansvar”, SvSk 8, 
nr 23 (1926), s. 1; ”Kring tioårsminnena”, SK 1, nr 2 (1928), s. 26; ”Monumentavtäckningen i 
Svartö”, SK 9, nr 12 (1936), s. 242. 

161 ”Skyddskårens uppgift”, SvSk 2, nr 16 (1920), s. 3. 
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detta kamratskap och stärkte banden till varandra. Just det gråklädda syftade till 
skyddskårernas grå ylleuniformer och de beskrevs ofta på detta sätt i mer må-
lande ordalag. Den grå skyddskårsuniformen innebar något mycket mer än bara 
en uniform: den var en symbol för det vita Finland och skyddskårsorganisationen 
som en organisation där kamratskap, brödraskap, kärlek till nationen, frihet, lag, 
ordning, disciplin, anständighet och andra egenskaper skulle gälla. 

Den grå skyddskårsuniformen hade därmed ett starkt symboliskt värde vilket 
beskrevs i SvSk år 1921 av en lotta. Hon förklarade hur den grå skyddskårsdräkten 
hade fått stor betydelse för lottorna under inbördeskriget 1918. Det beskrevs som 
den ”manligaste dräkten och stoltaste uniformen”. Skyddskårsuniformen blev 
enligt lottan ”[…] symbolen för en frivillig riddartjänst åt allt, som rymmes i be-
greppet fosterland. Vad folket blev vackert i den dräkten! Med vilka känslor av 
stolthet och vördnad betraktades icke varje skyddskårist av oss kvinnor”.162 Lot-
tan fortsatte beskriva hur den grå dräkten väckte minnen från kriget 1918 där de 
på slagfältet hade sett ”stupade hjältar” med ”trygga och lugna drag” även i döden 
och hur: 

 
[…] mannen i den gråa dräkten med den vita skyddskårsbindeln om armen sov sin 
sista sömn. […] Den enkla grå dräkten, sliten och riven av kulor och fläckad av blod, 
med vilken rörelse och vördnad sågo vi den ej, när den omslöt en stupad hjälte.163 

 
Att inge aktning och respekt som skyddskårist var av stor betydelse då just uni-
formen rent fysiskt men även symboliskt förpliktade och uppmanade till hand-
ling. Detta med tanke på det arv, de minnen och det värde som tillskrevs den grå 
skyddskårsuniformen efter 1918 av de vita, skyddskåren och de svenskspråkiga 
skyddskårerna. 
 

                                                             
162 ”Uniformen förpliktar”, SvSk 3, nr 24 (1921), s. 10. 
163 ”Uniformen förpliktar”, SvSk 3, nr 24 (1921), s. 10. 
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Bild 3. Gamla Vasa skyddskår 1918. 
 
Att vara skyddskårist innebar därmed att utgöra en del av ett sammanhang där 
disciplin, plikttrogenhet, kamratskap, lydnad, offervillighet och kärlek till nat-
ionen utgjorde mycket viktiga beståndsdelar.164 Ännu en viktig uppgift för 
skyddskårerna var att skapa en känsla för nationen hos den yngre generationen 
då ”skyddskårsidén” i sig beskrevs som att den hade stor betydelse för samhället 
och en sorts ”fosterländsk anda”.165 Gunnar Dahlbo – flitig skribent i SvSk och SK 
och propagandainstruktör i VSKD under 1930-talets början – skrev i ett inlägg år 
1924 om fysisk fostran av den ”manliga ungdomen” att: 
 
 
 

                                                             
164 Se förutom ovan nämnda exempel även: ”Vasa distriktets II krets inför den nya utbildningspe-

rioden”, SvSk 5, nr 2 (1923), s. 4. 
165 Den så kallade ”skyddskårsidén” framstår i källmaterialet som ett något abstrakt och omfattande 

koncept. I stort verkar det röra sig om ett övergripande syfte för skyddskåren som innefattade dess 
upplevda uppgifter. Vid ett tillfälle i SvSk år 1921 (begreppet förekommer redan år 1919 i SvSk) 
beskrivs ”skyddskårsidén” som baserad på ”den personliga uppoffringens princip” för att kunna 
skydda ”samhälleliga värden” såsom egendom och hem samt lag och rätt mot ”förstöring, olag och 
förtryck”. Det relateras till en moralisk ståndpunkt och det mer ideologiska syftet med skyddskå-
ren. Källa: ”Bör en skyddskår olycksfallförsäkra sina medlemmar”, SvSk 3, nr 4 (1921), s. 4. Be-
greppet ”skyddskårsidé” förekommer ett flertal gånger i både SvSk och SK. Andemeningen är ofta 
att den måste spridas till allmänheten, att den måste bevaras och att det behövs mer kunskap om 
den hos befolkningen. Se exempelvis: ”Skyddskårsnotiser”, SvSk 1, nr 3 (1919), s. 6; ”Från utki-
ken”, SvSk 6, nr 1 (1924), s. 3; ”Stöd skyddskårens verksamhet”, SvSk 8, nr 14 (1926), s. 5; ”Kring 
tioårsminnena”, SK 1, nr 2 (1928), s. 28; ”Ett skyddskårstal”, SK 2, nr 1 (1929), s. 20; ”Sommarlä-
germötet”, SK 10, nr 12 (1937), s. 248. 
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Det gäller att i unga, böjliga sinnen ingjuta fosterlandskärlek och den starka känsla 
för det goda och ädla i livet, som giver karaktären styrka och stål, men tillika låter 
hjärtats strängar dallra för allt vad fosterlandets namn innefattar av hugstora och 
sköna dater, gärningar och framtidsförtröstan.166 

 
Samtidigt som det krävdes en stark karaktär och sinne var även hjärtats del i 
känslan för nationen mycket betydelsefull och skulle bidra till att skapa rätt in-
ställning till skyddskårsidén. Detta sammanfattar skyddskårsidén på ett relevant 
sätt såsom den framställdes av dess egna representanter i de svenskspråkiga 
skyddskårerna: styrka och en ”stålsatt” vilja skulle bottna i en genomgående och 
djup kärlek till nationen som genomsyrade alla deras handlingar. Känslan för 
nationen var stark i den retorik som fördes inom de svenskspråkiga skyddskå-
rerna och den ställdes om och om igen framför allt annat för dem och deras med-
lemmar. 

De olika råden och uppmaningarna till skyddskåristerna var många och rörde 
sig ofta om hur de bäst skulle förhålla sig till sin uppgift som nationens försvarare 
och bevarare. Råden och uppmaningarna kunde ta sig lite olika form såsom ne-
dan i form av stilmässigt annorlunda och avbrytande notiser i SvSk år 1924. De 
bestod av korta och kärnfulla stycken i kontrast till de andra mer omfattande ar-
tiklarna, inläggen och informationsdelarna. Det kunde framföras uppmaningar 
såsom: 
 

Skyddskårist, visa Dig städse som en god kamrat. Ett gott kamratskap är nödvän-
digt inom en skyddskår. 
Skyddskårist, uppträd så, att den uniform Du bär, vinner aktning hos alla. 
Obeslutsamme, gör Din plikt och inträd i skyddskårens led. 
Huru befrämjar Du bäst Ditt Fosterlands försvar? – Som skyddskårist! ’För hem 
och härd’ är skyddskåristens valspråk.167 

 
I notiser av det här slaget sammanfattas till stor del de teman som redan tagits 
upp ovan rörande de ”gråklädda skarorna”: betydelsen av gott kamratskap, ett 
korrekt uppträdande, att sprida positiva konnotationer till skyddskåren och dess 
uniform samt att göra sin ”fosterländska plikt” genom att bli skyddskårist. Det 
fanns många olika uppfattningar om hur en skyddskårist skulle vara eller inte 

                                                             
166 ”Den manliga ungdomens fysiska fostran”, SvSk 6, nr 34 (1924), s. 14. Gunnar Dahlbo var även 

kanslichef för Svenska Klubben i Vasa 1924–1932. Svenska Klubben i Vasa grundades officiellt år 
1919 med svenska som enda officiellt språk med syftet att bidra till att stärka den svenskspråkiga 
befolkningens nationella och språkliga rättigheter vid bildandet av det nya självständiga Finland. 
Klubben verkade som en sorts samlingsplats för svenskspråkiga kulturprofiler och som en del av 
det svenskspråkiga kulturella arbetet och kulturlivet i Vasa. Den skulle även agera som ett starkare 
band mellan personer som var medlemmar i det Svenska Folkpartiet och ge möjligheter att obe-
hindrat diskutera speciella politiska intressen på svenskt håll. Vilket innebar att det fanns en tydlig 
kulturell och politisk ansats att påverka. Källa: Jarl Roos, Gunnar Skrifvars, och Uno V. Stén, red., 
Svenska Klubben i Vasa 1919-1944 (Vasa, 1944), s. 5-8 och 38; ”Skyddskårsfester i hornmusikens 
tecken”, SK 7, nr 11–12 (1934), s. 227. 

167 ”Notiser”, SvSk 6, nr 7 (1924), s. 4, 8 och 10. 
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vara bara inom de svenskspråkiga skyddskårerna och till detta tillkom dessutom 
även vissa egenskaper som relaterades till att vara både man och skyddskårist. 
Kamratskapet sågs som en viktig del av livet som skyddskårist då det hade stor 
betydelse för sammanhållningen och bidrog till att stärka samförståndet mellan 
skyddskåristerna.168 Detta framfördes i rapporteringen om skidtävlingar i Kuopio 
1928 där befäl och manskap hade tävlat mot varandra i ”ädel kamp” och ”andan” 
hade höjts inom alla kretsar då den som var bäst vann oavsett position.169 

Stärkandet av kamratskapet beskrevs som att det innebar ett stärkande av 
skyddskårerna i allmänhet, då det innebar att också känslan av plikt och ansvar 
till varandra blev större. Det var viktigt att kunna känna denna plikt till varandra 
i en skarp situation då det skulle innebära att det blev lättare att kämpa för såväl 
varandras som nationens skull. Ett mer konkret exempel på detta är beskriv-
ningen av kampskolorna som anordnades redan år 1919, där valspråket hade varit 
”Kamratskap, mod, medborgerlig anda” och meningen var att ge skyddskåris-
terna praktiska erfarenheter i fält och sporra dem till mer offervillighet.170 År 1934 
firade kampskolorna 15 år vilket uppmärksammades i SK. Där beskrevs de prak-
tiska underbefälskurserna, även kallade kampskolor, som hade ägt rum vid Fin-
lands östra gräns. Ledare för kampskolorna var överstelöjtnant Waldemar Appel-
gren som då var distriktschef i Södra Nyland.171 För att få praktisk erfarenhet 
reste totalt 292 man till gränsen. Dagarna var fyllda med övningar och de deltog 
även i gränsbevakning vilket ledde till ”sammanstötningar” med ryska bevak-
ningsavdelningar där en kampskolist dog, två sårades och ”ett 20-tal bolscheviker 
nedgjordes”. Trots detta sågs det som att de praktiska fältkurserna hade fått bra 
resultat inom kårerna och bidragit med ”[…] fasta militra (sic) disciplinen, fysisk 
härdning, praktiskt uppträdande inför en verklig fiende och en stark kamratanda 
[…]”.172 Här hade den redan befintliga känslan av plikt, disciplin och kamratskap 
stärkts ytterligare genom vad skyddskåristerna genomgick tillsammans och det 
sågs som en bra erfarenhet att rent praktiskt vara med om situationer där dessa 
egenskaper sattes på prov. Skyddskåristerna lärde sig att värdesätta dessa egen-
skaper och föra dem vidare i sin gärning inom det frivilliga försvaret. 

Förutom kamratskap framställdes också disciplin som en mycket viktig egen-
skap för skyddskåristerna att tillägna sig både på egen hand men även tillsam-
mans med sina kamrater. Ett exempel är hur disciplinen av en skribent i SK år 
1932 bands samman med så kallad ”fosterlandskänsla”, det vill säga det som 

                                                             
168 För fler exempel på kamratskap i källmaterialet se: ”Våra skyddskårer och deras framtid”, SvSk 4, 

nr 12 (1922), s. 2; ”Sk. artilleriunderbefälskursen i Åbo”, SvSk 6, nr 21 (1924), s. 3; ”Mattias går till 
’mossatramparna’”, SK 5, nr 1 (1932), s. 20; ”Distriktets underbefälskurs”, SK 10, nr 1 (1937), s. 21. 

169 ”Skyddskårsorganisationens skidmästerskapstävlingar i Kuopio”, SK 1, nr 5 (1928), s. 107. 
170 ”Redogörelse över Nylands Kampskolas verksamhet”, SvSk 1, nr 12 (1919), s. 1-2. 
171 Överstelöjtnant Waldemar Hugo Appelgren (f. 1880) beskrevs i SvSk som en ”hängiven befrämjare” 

av skyddskårsrörelsen och han var aktiv som chef för Nylands södra distrikt 1919-1927. Han förfat-
tade bland annat Skyddskåristens minnesbok n:o 2 år 1924 och deltog aktivt i skyddskårens verk-
samhet redan under inbördeskriget. Källa: ”En nyttig handbok för skyddskårister”, SvSk 6, nr 7 
(1924), s. 12; ”50 år”, SK 3, nr 9 (1930), s. 188. 

172 ”Kampskolornas 15-årsminne”, SK 7, nr 11–12 (1934), s. 197-198. 
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skulle se till att varje ”försvarsvänlig” och ”rättsinnad medborgare” underkastade 
sig den disciplin som krävdes av en man vid modern krigsföring. Skribenten me-
nade att de flesta hade en felaktig uppfattning om betydelsen av begreppet disci-
plin som en sorts ”blind lydnadsplikt”. Disciplin i samtida krigföring innebar att 
varje soldat hade högre krav på sig än tidigare då det bara hade handlat om att 
vara ett nummer i ledet och lyda. Slutna linjeformationer och skytteled hade bytts 
ut mot skyttelinjetaktik, ett slags mindre stridande enheter med självständiga 
uppgifter och modernt artilleri som innebar att mannen i ledet behövde reflektera 
över sin uppgift och tänka självständigt.173 
 

I en terräng där den fientliga artillerielden grymt och obevekligt dödat allt liv, lagt 
husen i brand eller ruiner och avskalat skogarna, där endast krevadgropar återstå, 
och där måhända gasmolnen svepa sitt dödande gift över den härjade marken – 
där kan soldaten få en självständig uppgift att lösa – allena eller med några få kam-
rater tillsammans. Och det är i sådana situationer, som disciplinen prövas.174 

 
Samtidigt resonerade skribenten över vad som var drivande och som utgjorde 
motivet till mannens disciplin och vad som var grundorsaken till att den existe-
rade. Det förklarades med att en finländsk soldat, oavsett skyddskårist eller värn-
pliktig, stred för att försvara ”ett angripet fosterland”. Ett fosterland som inte 
bara bestod av ”glittrande sjöar” och ”grönklädda kullar” utan något djupare: om-
sorgen om kommande generationer och deras liv i ett fortsatt självständigt land. 
Därifrån kom ”fosterlandskänslan”, skapad ur fosterlandskärleken och omsorgen 
om nationen, dess folk och dess framtid. Därmed konstaterade skribenten att ”ju 
mera utvecklad fosterlandskänsla, desto starkare disciplin […]”. Fosterlands-
känslan behövde enligt skribenten präntas in i männen i ledet av skyddskårsbefäl 
och liknande eftersom att det skulle vara nyckeln och drivkraften till den disciplin 
som ledde dem till seger i strid. Det gällde för skyddskåristerna att ha en stark 
självdisciplin som innebar att de infann sig vid övningar och utbildade sig och 
därmed blev utrustade med rätt kunskaper för att försvara nationen.175 Tillsam-
mans skulle skyddskåristerna lära sig att försvara nationen och tillsammans 
skulle de klara av att lösa de uppgifter och prövningar som de ställdes inför. 

Unga män och erfarna oldboys: föreställningar om omanlighet 
och erfarenhet 
 
Mellankrigstiden i Finland präglades av minnen efter inbördeskriget 1918 och 
därmed också av upplevelser hos de män som hade deltagit i och påverkats av 

                                                             
173 ”Disciplin och fosterlandskänsla”, SK 5, nr 5 (1932), s. 91. 
174 ”Disciplin och fosterlandskänsla”, SK 5, nr 5 (1932), s. 91-92. 
175 ”Disciplin och fosterlandskänsla”, SK 5, nr 5 (1932), s. 92. 
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kriget på olika sätt. För många män hade inbördeskriget inneburit en språng-
bräda socialt och öppnat upp för erbjudanden om att nå större mål och högre 
positioner i livet, vilket sedan kom att ändras relativt snabbt när det politiska och 
samhälleliga klimatet förändrades. När landets förhållanden blev lugnare och 
mer stabila under 1920-talet började därför vissa grupper – främst på högerkan-
ten – i det finländska samhället sprida ett allt större hat mot vad som sågs som 
en allt för svag finländsk stat och demokrati. Det fanns ett missnöje med hur sam-
hället hade utvecklats och allt eftersom socialdemokrater och kommunister 
gjorde sig gällande och återkom till politiken sågs det som ett allt starkare hot. 
Män som hade stridit i inbördeskriget på den vita sidan och ansågs vara goda 
frihetskämpar hade många gånger deltagit tillsammans inte bara i kriget men 
även i de så kallade ”eftersläckningarna” efteråt, det vill säga utrensningarna av 
vad som sågs som samhällsfarliga, ”röda element”. En följd av detta var bland 
annat att de skapade band och relationer till varandra som var mycket starka och 
som präglades av de gemensamma och många gånger mycket intensiva upplevel-
serna. Många av de män som berördes av detta var i lägre medelåldern under 
1920-talet och drog till sig beundrande yngre män som ville vara en del av något 
större. Det kunde vara yngre män som antingen hade varit för unga för att delta i 
kriget 1918 eller en del som hade deltagit på något vis trots att de var minderåriga. 
Detta hade för många av dessa unga män lett till ett behov att hantera stora för-
ändringar i sina egna moraliska värderingar på grund av krigets händelser och 
dess efterspel. När de väl vid denna tid hade hunnit bli nog gamla för att delta i 
skyddskårsarbetet eller andra militära aktiviteter var de ivriga att bevisa sitt 
värde för de äldre, mer erfarna männen. Samtidigt ville de också visa på sin starka 
och ärliga vilja att bidra till nationens skydd och försvar på ett konkret sätt.176 
 För att bli en fullvärdig medlem i skyddskåren var en ung man tvungen att ha 
fyllt 17 år och anses utan tvivel vara trogen den ”lagliga samhällsordning” som 
skyddskårerna ansåg sig verka inom. Vissa undantag kunde göras – med föräld-
rarnas tillstånd – för ”starka och välutvecklade gossar” som exempelvis hade en 
fallenhet för att använda vapen. Däremot fick det inte bli så att barn skrevs in som 
medlemmar i skyddskåren bara för att fylla på medlemsantalet, utan om undan-
tag skulle göras var det viktigt att pojkar från städerna var första klassens scouter 
och att pojkar på landet hade gått i skriftskola. Då kunde de anses vara nog vuxna 
och klara sig själva i nog stor utsträckning för att delta i skyddskårsarbetet. Detta 
skulle också förhindra att unga män som inte klarade av att utföra övningar och 
andra aktiviteter korrekt blev medlemmar.177 Undantag kunde alltså göras i fråga 
om ålder men det ansågs inte vara önskvärt att låta allt för många under 17 år gå 
med i skyddskåren. Inom skyddskårsorganisationen var det ändå vanligt att 
yngre män och även pojkar deltog i verksamheten, då det inom många lokala kå-
rer fanns en så kallad ”gossverksamhet” där de allra yngsta pojkarna kunde delta. 

                                                             
176 Roselius, Silvennoinen, och Tikka, Svart gryning (2018), s. 92. 
177 ”Skyddskårernas yngsta medlemmar”, SvSk 1, nr 2 (1919), s. 2. 
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Att delta i gossverksamheten innebar inte samma sak som att bli fullvärdig med-
lem vid 17 års ålder utan var snarare en sorts övningsverksamhet för att förbereda 
pojkarna för att sedan bli ”riktiga” skyddskårister. Det rörde sig i första hand om 
pojkar i 10–12 årsåldern och uppåt och de aktiviteter som de ägnade sig åt var 
främst idrott och gymnastik med vissa inslag av så kallad ”krigslek”. I krigs-
lekarna kunde de exempelvis delas upp i två lag som skulle besegra varandra i en 
lekfull situation med mer allvarliga och specifika inslag såsom spioneri och att 
lära sig rekognosera terräng.178 

Nevala-Nurmi beskriver hur det under 1920-och 1930-talen i Finland blev an-
geläget att värva barn och ungdomar till skyddskåren, som ett led i både skydds-
kårens och Lotta Svärd-rörelsens fokus på familjebaserade aktiviteter. Båda 
dessa organisationer grundade sin verksamhet i en sorts könad försvarsfamilj 
som till sin utformning skulle utgöra nationen i miniatyr innehållande alla dess 
egenskaper, strukturer och mönster. Detta ledde till att rekryteringen till skydds-
kåren och Lotta Svärd var familjebaserad och starkt grundad i ett heterosexuellt 
och nationalistiskt familjeideal. Till en början var utbildningen av de unga poj-
karna mycket starkt militärt inriktad men år 1928 kom en bestämmelse om att 
utforma verksamheten mer åt det idrottsliga hållet. Anledningen till denna be-
stämmelse var att göra det lättare att locka fler pojkar att bli medlemmar med ett 
lite mer lättsamt, idrottsligt upplägg. Tanken var däremot fortfarande att idrotten 
skulle ge pojkarna erfarenheter och skickligheter som sedan kunde vara en fördel 
i militära sammanhang. Syftet var också att skapa nya rekryter till skyddskåren 
när de blev nog gamla för att sväras in som medlemmar. Därför uttrycktes det 
som att de idrottsliga och andra aktiviteterna inom gossverksamheten skulle bi-
dra till att forma de unga pojkarna till lojala, trogna, ordentliga och starka med-
borgare till både ”kropp och själ”.179 

Vidare beklagade sig skribenten till en insändare i SvSk år 1919 över att orts-
borna och de äldre i Malax i Österbotten hade ett allt för svagt intresse för den 
lokala skyddskåren. De äldre hade enligt hen vissa förpliktelser mot ”ungdomen” 
– och vice versa – då det främst var de yngre som drog ut i strid. Dessa ungdomar 
var de som offrade sig för att de äldre skulle få fortsätta bruka sin jord och tjäna 
alltmer pengar, samtidigt som de betraktade dessa unga som ”ej torra bakom öro-
nen”. Den ”uppoffrande kärlek” som dessa ungdomar visade till hembygden var 
något som de äldre skulle se till att dra lärdom av.180 Inom Houtskärs skyddskår 
i ÅSKD hade ett liknande problem uppkommit under början av 1920-talet. Års-
berättelsen från 1920 beskriver hur större delen av kårens inskrivna medlemmar 

                                                             
178 Se exempelvis: ”Årsberättelse för Vasa skyddskår” (1930), Protokoll från årsmöten, styrelsemöten, 

extra möten, disciplinnämndens sammanträden 1917-1934, VSKA, VSK, SLS, ÖTA, mapp 36:5; 
”Reglemente för pojkverksamheten inom skyddskårerna: organisation och ledning” (1942), So-
tilaspoikatoimintaa koskevat asiakirjat 1942 I, VSKD-S, VSK, Hki, Sk-413/10; ”Soldatgosseexa-
mens fordringar” (1942), Sotilaspoikatoimintaa koskevat asiakirjat 1942 II, VSKD-S, VSK, Hki, Sk-
413/10. 

179 Nevala-Nurmi, ”The gendered defence family in Finland 1918-1944” (2014), s. 29-31. 
180 ”Malax skyddskår”, SvSk 1, nr 2 (1919), s. 4. 
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var i militäråldern och redan genomgick eller snart skulle genomgå sin värn-
pliktstjänst. Detta framstod inte som något negativt i sig, utan det var vad som 
hände efter värnplikten som utgjorde ett problem: ett stort antal av de unga män-
nen kom aldrig tillbaka till den lokala skyddskåren utan gav sig i första hand ut i 
världen som sjömän för att tjäna pengar. Istället för att återvända och främja 
skyddskårsarbetet genom sina erfarenheter i armén försvann de ut i världen.181 

I årsberättelsen för Houtskär skyddskårs verksamhet året efter beskrevs åter-
igen hur de flesta av medlemmarna i Houtskär skyddskår var i åldrarna 15–20 år. 
Minsta antalet medlemmar var mellan åldrarna 20 och 30 år, den ålder lokalsta-
ben tyckte att de flesta skyddskårister egentligen borde vara i. För det mesta rörde 
det sig återigen om unga män som när de var ännu yngre hade varit medlemmar 
i den lokala skyddskåren, gått vidare till att göra värnplikt och sedan inte återvänt 
till den lokala skyddskåren. Företrädare för Houtskär skyddskår angav att det 
fanns flera orsaker till detta: ”röd agitation”, det vill säga socialistiska och/eller 
vänsterorienterade politiska värderingar; bristande disciplin och motvilja till mi-
litär verksamhet; samt dålig ekonomi som ledde till ett sökande efter bättre ar-
betstillfällen ibland på annan ort och ibland utomlands. Dessutom framfördes att 
omständigheterna i just skärgården var speciella och att de påverkade på olika 
sätt då det bland skärgårdsbefolkningen fanns ”[…] en inneboende längtan att ut 
i vida världen söka sin lycka, en del finna den, men mången går förlorad för sin 
hembygd för alltid”.182 Att beskylla socialisterna för att vara skyldiga var inte nå-
got ovanligt då de ansågs ha skuld till många olika saker som uppfattades som 
negativa för skyddskårsorganisationen i stort. Av störst intresse i detta fall är fö-
reställningar om bristande disciplin och motvilja till militär verksamhet samt då-
lig ekonomi. 

Under 1920- och 1930-talet i Finland var det enligt Ahlbäck och Kivimäki 
mycket vanligt att de unga rekryterna i värnpliktsarmén behandlades rätt hårt 
och våldsamt av både äldre rekryter och befäl. Att skrika på rekryterna, kalla dem 
för veklingar och oduglingar samt att i stor utsträckning utdela godtyckliga straff 
var ett normaliserat förfarande. Vidare fanns det en tydlig hierarki där de yngre 
soldaterna utsattes för våldsam behandling av de äldre rekryterna. Att behandla 
yngre rekryter på ett våldsamt sätt för att ”härda” dem, är enligt Ahlbäck och Ki-
vimäki ett historiskt välkänt och vanligt förekommande fenomen inom militär 
verksamhet och arméer runt om i världen. De beskriver det som en medveten 
avmaskulinisering och argumenterar för att det länge – både historiskt och i mo-
dern tid – funnits en tanke om att förnedring och härdning bidrar till att forma 
rekryter på ett önskvärt sätt, då de sedan blir villiga att göra precis det som deras 

                                                             
181 ”Årsberättelse över Houtskärs skyddskårs verksamhet” (1920), Sekreterarens årsberättelser samt 
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befäl ber dem om. Utöver detta har även tanken varit att denna behandling ska få 
rekryterna att vilja bevisa sig själva som ”riktiga” män, vilket ansetts ha gynnat 
den militära verksamheten i sig. Denna hårda behandling och relationen till tan-
kar om omanlighet och att ”göra män” av rekryter, verkar däremot inte nödvän-
digtvis haft sin grund i en medveten plan inom just finländsk militär kultur under 
mellankrigstiden. Situationen strax efter inbördeskriget var rätt kaotisk med bris-
tande tillgång på material och konstant nedtryckande av ”uppstudsiga” rekryter, 
vilket förändrades till det bättre under 1930-talet med tydligare organisations-
struktur och försök till mer pedagogisk utbildning.183 

Ahlbäck och Kivimäki argumenterar istället för att det främst i början rörde 
sig om befäl som själva hade blivit militärt skolade och formade inom ramen för 
de ryska eller preussiska arméerna. Detta innebar helt enkelt att dessa befäl re-
producerade ett invant sätt att undervisa och bibehöll ett beteende där de tränade 
sina egna rekryter såsom de själva hade blivit tränade. Det var nämligen så att 
den finska arméledningen under mellankrigstiden i allt större utsträckning mot-
sade sig sådan hård behandling. De ansåg det vara kontraproduktivt i relation till 
målsättningen att forma patriotiska och (fri)villiga medborgarsoldater. I en fin-
ländsk militär kontext verkar inte heller tankar om omanlighet ha centrerats runt 
just föreställningar om femininitet som en sorts ”motpol”, det vill säga en bild av 
de yngre rekryterna som allt för feminina och svaga för att göra värnplikten av 
den anledningen. Denna påstådda omanlighet verkar snarare ansetts haft ett 
samband med olika former av omogenhet och pojkaktighet. De yngre rekryterna 
sågs som omanliga på grund av att de ställdes i relation till de äldre rekryterna 
som sågs som överlägsna, vuxna, härdade och maskulina krigare. I jämförelse 
med dessa mogna och överlägsna krigare framställdes de nya rekryterna som oer-
farna och allt för (över)känsliga pojkar.184 

En möjlig förklaring till bristen på unga män i en viss ålder inom vissa lokala 
skyddskårer kan därför vara just detta: att den finländska värnpliktsarmén under 
större delen av mellankrigstiden och främst 1920-talet av olika anledningar var 
ett hårt och tufft sammanhang att vistas i som ung rekryt. Detta oavsett de erfa-
renheter rekryten hade med sig sedan innan från skyddskårsarbetet eller annat 
frivilligt militärt arbete. Många unga män som först hade gått med i skyddskå-
rerna för att sedan gå vidare till värnpliktstjänstgöringen kan mycket väl då ha 
varit sådana som enligt Roselius et. al. beundrade de äldre män som hade kunnat 
delta i inbördeskriget. Unga män som själva hade varit för unga för att delta i 
kriget och som nu ville bevisa sig själva och sina förmågor genom skyddskårsar-
bete och någon sorts ”fosterländsk pliktuppfyllelse”. När de sedan gjorde sin 
värnplikt och blev utsatta för förnedrande sysslor, hårda straff och äldre rekryters 
nedlåtande attityd kan en del av dem mycket väl ha tappat intresset för fortsatt 
militärt relaterad verksamhet såsom skyddskårsövningar och frivilligt försvar och 
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därför valt att inte komma tillbaka till verksamheten. Att de lokala skyddskårerna 
sedan beskrev det som att de fallit offer för ”röd agitation” eller påverkats av bris-
tande disciplin och motvilja, blev förstås ett sätt för skyddskårerna att förklara 
det minskade medlemsantalet och ett upplevt ”misslyckande” att få de unga män-
nen att komma tillbaka. Att en del av de unga, före detta skyddskåristerna av po-
litiska och ideologiska skäl lät bli att återvända till skyddskårerna kan ha viss bä-
ring då mellankrigstiden var en tid av allt större motstånd mot försvaret och krig 
i allmänhet. 

Ett skäl som nog också vägde mycket tungt till att unga män inte återvände till 
skyddskårerna var dålig ekonomi och brist på arbetstillfällen. I mindre skärgårds-
samhällen såsom Houtskär fanns sjömansarbeten att få som både gav bättre be-
talt än att stanna kvar i hembygden – och i förlängningen den lokala skyddskåren 
– och som utlovade äventyr ute i världen.185 Tidigare forskning har dock visat att 
det inte nödvändigtvis fanns en stark distinktion mellan att arbeta på land eller 
till sjöss vid denna tid. I en artikel från 2017 visar Ojala, Frigren och Ojala att en 
majoritet av de män i Sverige och Finland under perioden 1840 till 1950 som tog 
arbete till sjöss gjorde det under en begränsad period. Även om det också utveck-
lades till en lång karriär för många sågs det i stort som ett lönsamt alternativ till 
olika arbeten på land. Läget på arbetsmarknaden och i samhället påverkade ar-
betsmöjligheterna till sjöss lika väl som på land.186 Efter självständigheten och 
frigörelsen från Ryssland blev dessutom den finska ekonomin mer ansträngd då 
den ryska marknaden behövde ersättas av en motsvarande i väst, såsom i exem-
pelvis den i Storbritannien eller Tyskland.187 Ett något svårare ekonomiskt läge i 
allmänhet kan då ha bidragit till att unga skyddskårsmän i de mindre svensksprå-
kiga orterna sökte sig någon annanstans både inom och utom Finland för bättre 
arbetstillfällen. Om de väl stannade kvar i lokalsamhället framställdes både yngre 
och äldre män ändå av skyddskårerna själva som relativt flitiga deltagare i 
skyddskårsarbetet. Samtidigt beskrevs det också som att de egentligen kunde 
göra mycket mer för skyddskårerna än de redan gjorde. 

I vissa skyddskårer som exempelvis Åbo skyddskår fanns det även egna så kal-
lade ”oldboy”-kompanier bestående av lite äldre medlemmar.188 Lite skämtsamt 

                                                             
185 ”Årsberättelse över Houtskärs skyddskårs verksamhet”, 1921 (1921), Sekreterarens årsberättelser 

samt andra handlingar 1920–1935, Houtskär skyddskår och marinskyddskår, ÅSKD, Hki, Sk-
656/9, s. 4. 

186 Jari Ojala, Pirita Frigren, och Anu Ojala, ”The Poor Man’s Goldmine? Career Paths in Swedish and 
Finnish Merchant Shipping, c. 1840-1950”, Scandinavian Journal of History 42, nr 5 (2017), s. 
583-584 och 599-600. 

187 ”Finland”, i Nationalencyklopedin, åtkomstdatum 16 april 2019, 
http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/finland. 

188 ”Åbo skyddskårs årsberättelse” (1920), Årsberättelser för åren 1919–1924 samt protokoll förda vid 
årsmötena 1920-1925, Åbo skyddskår, ÅSKD, Hki, Sk-677/10, s. 2; Enligt Svenska Akademiens 
Ordbok (SAOB) var oldboy ett begrepp som från tidigt 1900-tal kom att användas om en idrotts-
man som hade överskridit den vanliga tävlingsåldern, vilken fastställdes till olika ålder i olika län-
der beroende på bland annat generell förväntad levnadsålder. Det rörde sig även om klassindel-
ningar vid olika idrottstävlingar. Källa: ”Oldboy”, i Svenska Akademiens Ordbok, åtkomstdatum 
01 maj 2019, https://svenska.se/saob/?id=O_0569-0010.yi73&pz=7. 
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benämndes dessa så kallade oldboys ibland som ”hemvärnsfarbröder” och deras 
deltagande sågs som en möjlighet att få stadga i leden då dessa män kunde inspi-
rera de yngre pojkarna och männen. Oldboys var äldre skyddskårister i varie-
rande ålder, men åtminstone över 30 års ålder, som deltog i övningar och aktivi-
teter i varierande grad. I Närpes skyddskår fanns det till exempel enligt egen ut-
sago en oldboy i 70-årsåldern som flitigt deltog i kårens skytteövningar. Det fram-
hölls av skyddskårernas ledning att äldre skyddskårister och oldboys skulle 
hedras då de föregick med gott exempel för de övriga medlemmarna.189 I ett in-
lägg i SvSk 16 januari 1926 framförde en skribent sin glädje över att se de unga 
männen stå vid de vuxna männens sida. Att arbeta på detta sätt inom skyddskå-
rerna var enligt hen ett recept för förbättring då de ansågs komplettera varandra. 
Detta formulerades som att ”Med energi ha de unga tagit sig verket an medan de 
äldre ådagalagt ökad skicklighet”.190 Där de unga kunde bidra med energi och 
framåtanda kunde alltså de äldre bidra med erfarenhet och skicklighet. Det fram-
ställdes som att det fanns olika sätt att bidra till skyddskårsarbetet för både yngre 
och äldre skyddskårister, samtidigt som de kunde göra det tillsammans på ett sätt 
som gynnade skyddskårerna och nationen i sin helhet. 
 

 
Bild 4. Åbo skyddskårs svenskspråkiga oldboys-kompani 1927. 
 
Vidare beskrev ett inlägg i SvSk samma år hur det fortsatt var ett problem att så 
många ”unga och raska” män inte var medlemmar i skyddskårerna. Å ena sidan 

                                                             
189 ”Från Närpes horisont”, SvSk 3, nr 4 (1921), s. 2. Se även: ”Kristinestads skyddskår”, SvSk 8, nr 22 

(1926), s. 4. 
190 ”Mot framtiden”, SvSk 8, nr 2 (1926), s. 1. 
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konstaterades att tusentals både yngre och äldre män hängivet deltog i skydds-
kårsarbetet på olika sätt, men å andra sidan var det allt för många som inte gjorde 
sin ”plikt”. Vad nu detta än kunde bero på – ”okunnighet, oförstånd eller likgil-
tighet” som skribentens förslag var eller något annat – ansågs det ändå inte vara 
någon ursäkt för att inte gå med i skyddskåren. Speciellt inte när det för skriben-
ten framstod som så tydligt att Finland behövde alla sina ”söner” för att försvara 
nationen.191 Även uppmaningen från Närpes skyddskår år 1926 sammanfattar på 
ett bra sätt vikten av pliktuppfyllelse och samarbete mellan alla skyddskårister, i 
alla åldrar: ”Därför gråhårsmän, man i mannaålder, ynglingar samt gossar, har 
Ni engång tagit den gråa vapenrocken på, så vet, att den medför förpliktelser för 
dess bärare, att på ett manligt sätt, om så fordras, kunna fosterlandet försvara”.192 
I en historik över Oravais skyddskår och dess deltagande i inbördeskriget 1918 
framfördes det i sin tur att ”Man såg inte med blida ögon på en frisk ung man, 
som höll sig där hemma och ej var i fronttjänst”.193 

Ett liknande tema framkommer i årsberättelsen för Vörå södra skyddskår 
1928, då intresset för övningar och olika aktiviteter beskrevs som att ha varit rätt 
bra bland de yngre medlemmarna. Bland de äldre medlemmarna och oldboys var 
intresset däremot mycket svalt,  vilket ansågs olämpligt då det egentligen skulle 
vara de äldre medlemmarna som utgjorde ett stöd till de yngre och inte tvär-
tom.194 Att de yngre medlemmarna borde engageras mer i det frivilliga försvaret 
framfördes i en artikel i SK år 1929 med referens till den engelska boyscoutrörel-
sen. Skribenten J. F. Blomqvist beskrev hur det i England fanns ett nära samar-
bete mellan scouterna och försvarsmakten, vilket enligt honom skulle vara för-
delaktigt även i Finland. På så sätt skulle ungdomen och pojkrörelsen inom 
skyddskårerna erhålla bättre kunskaper och förhoppningsvis fostras till att fort-
sätta inom skyddskåren. Det skulle enligt Blomqvist vara olyckligt om ungdomen 
inte togs vara på då ”Ett så litet folk, som vårt, har icke råd att söndarsmula (sic) 
sitt dyrbaraste kapital, sin uppväxande ungdom, i så många, från varandra vitt 
skilda spillror”.195 I årsberättelsen för Åbolands skyddskårsdistrikt år 1929 fram-
fördes också att det framför allt för pojkarna var fortsatt viktigt att vara medlem-
mar och påbörja sitt medlemskap som skyddskårister. Där uttrycktes det åter 
igen som att pojkarbetet skulle utgöra en ”nyttig” sysselsättning för pojkarna med 
gymnastik, skjutning med miniatyrgevär, utflykter samt teoretiskt arbete med 
historieföreläsningar, sång och kartläsning. Målet med detta var att ”Genom att 
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sålunda leda in gossarnas naturliga verksamhetslust på nyttiga ting har man velat 
motarbeta den alltmera utbredande förvildningen, som hotar de unga”.196 

Liknande åsikter rörande ungdomens påstådda ”förvildning” och bristande 
pliktuppfyllelse presenterades i en årsberättelse för Övermark skyddskår år 1930 
som att det var alldeles för dåligt med yngre medlemmar inom den egna skydds-
kåren. De unga pojkarna och männen skulle ägna sig åt skyddskårsarbete istället 
för ”mindre uppfostrande nöjen” och istället göra sin ”fosterländska plikt” i det 
frivilliga försvaret. Det fanns enligt författaren till årsberättelsen bara fördelar 
med ett beteende som baserades i självrannsakan, plikt och uppfostran i ett aktivt 
arbete för att skydda hemmet, hembygden och nationen.197 Det ansågs vara ett 
bättre alternativ att samla de unga pojkarna inom exempelvis gossverksamheten 
och senare skyddskårerna så att de skulle ha något produktivt att göra, istället för 
att riskera att de skulle ”förvildas” och ta ett eller flera steg bort från vad som 
endast benämndes som ”viktiga värderingar”. Ett sätt enligt skyddskårerna själva 
att förhindra detta var att bli medlem i den lokala skyddskåren och fortsätta vara 
det från ung pojke till att du blev en oldboy. Möjligheterna att bidra på något sätt 
och bygga karaktär fanns enligt dem själva inom ramarna för skyddskårernas ar-
bete. Oavsett ålder – eller ställning – var det viktigaste att bidra till nationens 
försvar och en framtid fri från ”inkräktare” genom att stödja skyddskårernas ar-
bete på något sätt. Hur detta bidrag såg ut var även det en fråga om olika riktlinjer 
och föreställningar baserade i skyddskårernas plikt gentemot den finländska nat-
ionen. 

Målet med pojkrörelsen och arbetet med ungdomar framkommer i en berät-
telse om pojkavdelningen i Nyland, som redaktionen i SK valde att publicera i den 
allmänna delen av tidskriften år 1932 trots att det var en lokal rapport. Detta val 
gjordes med motiveringen att den kunde bidra till att ”stimulera intresset” för 
pojkarbetet och komma med nya idéer till andra med liknande verksamheter. 
Pojkavdelningarna beskrevs ha många möjligheter till ”bestående värden” hos 
pojkarna vilket skulle främjas genom mångsidiga program där deras uppfin-
ningsförmåga, självtillit och säkerhet kunde odlas. På så vis kunde de lära av 
varandra och utveckla kärlek till den egna gruppen, hembygden och fosterlandet. 
Skribenten avslutade sin berättelse med en önskan: ”Måtte vårt nya år förena alla 
pojkar inom distrikten till en enda stor avdelning, där unga plantor slår stadig rot 
i fosterjordens och hembygdens mark. En sund och ärlig förberedelse till danande 
av duktiga skyddskårister en gång i framtiden”.198 Förhoppningen var att ungdo-
marna med hjälp av ett medlemskap i pojkavdelningarna skulle lära sig liknande 
saker som de vuxna skyddskåristerna såsom kamratskap, fosterlandskärlek och 
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pliktuppfyllelse. Detta skulle då bidra till att förbereda dem för sin framtida upp-
gift som skyddskårister och frivilliga försvarare av nationen. Möjligheten att 
forma dem redan som unga utgjorde ett försök att försäkra sig om nationens 
framtida trygghet i händerna på väl förberedda ynglingar som hade fått lära sig 
”rätt” sorts manliga egenskaper. 

En plikttrogen, sund och modig man: önskvärda manliga 
egenskaper 
 
De egenskaper som skyddskåristerna behövde för att försvara nationen, leva upp 
till de krav och den plikt som ställdes på dem och till slut segra utgick enligt kap-
ten Winell i SvSk år 1919 från vad han beskrev som ”manstukt”, ”höga ideal” samt 
”moralisk och kroppslig” uppfostran.199 I Dragsfjärds skyddskårs årsberättelse 
från 1921 framfördes att det under det gångna året hade funnits en ”god plikt-
känsla” och även ”kamratanda” som hade präglat kårens arbete. Detta ledde dem 
till att konstatera att det inte endast var hur skyddskåristerna i Dragsfjärd be-
tedde sig utåt som visade på att de faktiskt var skyddskårister fullt ut. Istället blev 
det tydligt för styrelsen att kårens medlemmar innehade kvaliteter som påvisade 
att deras ”inre mänska” uppfyllde kraven för en god skyddskårist.200 Det var av 
lika stor betydelse vilka egenskaper och kvaliteter som skyddskåristerna hade in-
ombords som vilka de hade utåt sett. 

I ett nummer av SvSk från år 1923 berättades det till exempel om hur ”Vingel-
Kalle” övergick till att bli ”Stadiga-Kalle”. Han gick från att vara vad som först 
beskrivs som en ”tjock och lat” 20-åring som menade att bara ”småfjolligt folk” 
tyckte att skytte var en rolig aktivitet, till att allt eftersom bli mer av en man i 
omgivningens ögon. Denna utveckling av en positivt präglad maskulinitet besk-
rivs i denna berättelse som att så småningom började Vingel-Kalle intressera sig 
i det tysta för skytte och skyddskårens verksamhet, köpte ett gevär, fick hjälp av 
författaren till berättelsen att lära sig skjuta och blev rätt duktig på det. Senare 
gick Kalle även med i den lokala skyddskåren, blev befordrad till gruppchef, 
gjorde sin mor mycket stolt och talade till slut varmt om att offra sig för hemmet 
och nationen.201 Denna omställning ledde enligt berättaren till att Kalle föränd-
rades från en ”lat yngling” till en ”riktig karl” som var ”[…] allvarsam och omtänk-
sam, framåtsträvande och synnerligen öm om sina föräldrar”.202 Att bete sig som 
en man innebar enligt berättelsen om Kalle en mer vältränad kropp, skjutskick-
lighet, offervillighet, kärlek till nationen, ledarskapsförmåga, omsorg om sina för-
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äldrar och ansvarsfullhet. Genom sitt medlemskap i skyddskåren hade Kalle er-
hållit och utvecklat alla dessa positivt framställda egenskaper och medlemskapet 
sågs som nyckeln till hans utveckling för att bli en ”riktig karl”. 

De egenskaper som de unga männen och skyddskåristerna skulle inneha och 
utveckla kunde enligt olika beskrivningar inom skyddskårerna utgöras av egen-
skaper av både fysisk och psykisk/inre karaktär. I ett inlägg fokuserat på skydds-
kårsarbetets så kallade ”etiska moment” från år 1923 argumenterade Gunnar 
Dahlbo för att det viktiga var att påvisa att ”offervilja och mannamod” fortfarande 
var levande begrepp inom skyddskårerna och bland det finska folket. Syftet med 
hans artikel var att diskutera den kvalitativa styrkan hos skyddskårerna och deras 
trupper, där en noga genomförd militär utbildning utgjorde en viktig bestånds-
del. Varje man skulle bli en ”mästerskytt” och idrottsliga aktiviteter var mycket 
betydelsefulla och karaktärsdanande, men utöver detta behövde det enligt 
Dahlbo fästas mer uppmärksamhet vid det så kallade ”etiska momentet”. Bakom 
en militärisk färdighet och det yttre behövdes en personlighet där beteendet, or-
den och talet skulle återspegla en kraft som kom från både vilja och hjärta. Dahlbo 
beskrev det som att en skyddskårist lade stor vikt vid vad han benämnde som 
”mannaheder, krigarära, höviskhet och pliktuppfyllelse” till samhället och nat-
ionen. Han jämförde skyddskåristerna med medeltida riddare som hade vaktat 
korset och kyrkan och varit beredda att till och med offra sina liv. Skyddskåris-
terna hade ett liknande ansvar då de hade gått med i en kår som skulle skydda 
rikets säkerhet, den ”lagbundna ordningen”, nationen, hemmet, ”fäderneärvd od-
ling”, traditioner och personlig frihet. Dahlbo menade att ”fosterländskt tän-
kande”, ansvar, ett ”tappert sinne” och kraftfullhet både i kropp och i sinne var 
det som skulle göra en skyddskårist värdig att gå i sina ”förfäders fotspår” och då 
kunna bidra till seger i strid.203 Det var därför också enligt Dahlbo mycket viktigt 
för skyddskåristerna att komma ihåg att det fanns ett starkt samband mellan 
kropp och sinne och att de behövde arbeta med sin fysiska kraft eftersom: ”[…] i 
en sund kropp bor en sund själ!”.204 

George L. Mosse beskriver hur män, främst inom den borgerliga klassen, un-
der andra hälften av 1800-talet och särskilt de sista åren före sekelskiftet 1900 
blev alltmer medvetna om sina kroppar. Den manliga kroppen sågs som ett ex-
empel på virilitet, mod och styrka vilket skulle uppnås genom rätt hållning och 
uppträdande. Liknande egenskaper hade setts som positiva i relation till manlig-
het redan innan, men det var under 1800-talet som detta systematiserades och 
gjordes till en helhet i och med uppkomsten av den moderna maskulina stereoty-
pen. Det blev alltmer betydelsefullt att disciplinera den manliga kroppen, forma 
den och stålsätta den med fysisk motion. Framför allt var det viktigt att vara med-
veten om att ett sunt sinne hade sin boning i en sund, vältränad kropp.205 
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Mikael Ottoson argumenterar för att exempelvis den svenska skarpskytterö-
relsen och andra liknande volontärmiliser i Europa – såsom den finska skydds-
kåren – under 1800- och 1900-talet utgjorde en del av inte bara en ”nationalistisk 
vurm” utan också en maskuliniseringsprocess i västvärlden i stort. När medel- 
och överklassmännen i väst då blev alltmera medvetna om sina kroppar ansåg de 
sig tvingade att ikläda sig vad som sågs som den manligaste uniformen: krigarens 
uniform. Vidare beskriver Ottoson det som att ”Över hela västvärlden bredde 
uppfattningen att kroppen speglade bärarens själsliga egenskaper ut sig – en 
sund själ bodde i en sund kropp”.206 Vanja Wallin utvecklar detta ytterligare och 
beskriver hur det i Sverige under andra hälften av 1800-talet inom den borgerliga 
skarpskytterörelsen framfördes som att den manliga kroppen speglade inte bara 
själen utan också nationens tillstånd. Den manliga kroppen och maskuliniteten 
skulle tämjas, formas och härdas, eftersom den individuella hälsan ansågs på-
verka hela nationen. Om den manliga kroppen var stark, sund och hård innebar 
det också att själen/sinnet var detsamma vilket i sin tur innebar en vilja att forma 
sin karaktär till fördel för nationens försvar och framtid. Den manliga kroppen 
blev en förkroppsligad symbol för nationen och när den individuella, manliga 
kroppen mådde bra gjorde också nationen det. Positiva nationella värden mani-
festerades på så vis i den manliga kroppen.207 

Ytterligare en skribent i SvSk argumenterade även år 1924 för att den viktig-
aste uppgiften i en militär fostran var disciplin och var och en var tvungen att 
förstå att ”Lydnaden måste så att säga gå in i soldatens kött och blod”.208 Här görs 
ännu ett samband mellan en mer tankeinriktad egenskap som lydnad och den 
rent fysiska manliga kroppen som ett kärl för olika egenskaper. Det var dock inte 
bra enligt skribenten om detta genomfördes under tvång utan disciplinen skulle 
vara sträng men fortfarande human. För mannen i ledet och de värnpliktiga 
skulle disciplinen göras till en ”inre frihet” och inte vara ett påtvingat ok som 
vägde allt för tungt. Om bördan blev alltför tung kunde det bidra till en syn hos 
skyddskårister och soldater på värnplikt och tjänstgöring som något ”kulturfient-
ligt”, i relation till att påtvinga straffexercis eller onödigt hårda disciplinåtgär-
der.209 Vad som menades med ”kulturfientligt” utvecklas inte vidare i texten, men 
det kan tolkas som att ett alltför hårt tvång och hård bestraffning kunde skapa en 
motvilja till militär verksamhet bland värnpliktiga och då även skyddskårister. 
Det var viktigt att det fanns ett eget och inre incitament hos männen i ledet att 
lyda och följa de instruktioner som de gavs. 

                                                             
206 Mikael Ottoson, ”Borgerlighet i vapen”, i Borgerlighet i vapen: en antologi om 1800-talets milis-

rörelse, red. Mikael Ottoson och Thomas Sörensen (Malmö: Malmö University Press, 2008), s. 14. 
207 Vanja Wallin, ”Medelklassmän, manligheter och ära i 1800-talets skarpskytterörelse”, i Borgerlig-

het i vapen: en antologi om 1800-talets milisrörelse, red. Mikael Ottoson och Thomas Sörensen 
(Malmö: Malmö University Press, 2008), s. 19, 44-46 och 55. 

208 ”Vår stridsberedskap”, SvSk 6, nr 11 (1924), s. 6. 
209 ”Vår stridsberedskap”, SvSk 6, nr 11 (1924), s. 6. 
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I ännu en berättelse i SvSk från 1925 skrivs det om en far och hans son Jakob 
som var medlem i skyddskåren. Jakob förklarade på österbottnisk dialekt för lä-
sarna varför det var så viktigt att vara medlem i skyddskåren och på så vis fullgöra 
sin ”fosterländska plikt”: 

 
Å så ska ja säj he ryssan je inte na ti liit åp, he a di aldri vuri heldär. Men no gåtar 
vi viis dom, he vi je karar, vi som förr i vääden a kriija bå i Tyyskland å Pålen å 
Turkie. Int tror ja, he vi je na sämber nu, än kva vi va tan tidin. Å int ska vi va na 
herar, då e jälder ti försvar lande. Men e je in vikti sak ti va fädi å biredd, om e 
behövs. Å tärför vill ja ha sagt, he kvar å en, som vill va na ti kar, an ska kåm me ås 
å viis he an int ha vansläktats.210 

 
I detta citat återfinns anspelningar till tidigare krigståg till Tyskland, Polen och 
Turkiet och därmed en sorts plikt som krigare att kämpa för fosterlandet som gick 
långt tillbaka i tiden. Den plikt som skyddskåristerna uppmanades känna sattes 
då i samband med en lång tradition av krigande och pliktuppfyllelse. Jakob be-
skrev vidare hur mycket han fick lära sig inom skyddskåren samt vikten av att 
visa att en ”riktig karl” – som han själv då – faktiskt gick med i skyddskåren. Be-
rättelsen om Jakob avslutades med att hans far konstaterade att det var dags för 
honom att gå med i oldboyskompaniet samt att berättaren retoriskt frågade läsa-
ren vilket kompani han själv tillhörde.211 Sådana här sedelärande berättelser med 
moraliska förtecken förekommer med jämna mellanrum i just SvSk under 1920-
talet, ofta med fokus på att mana läsaren till att göra sin plikt och gå med i skydds-
kåren.212 De lyfter även fram önskvärda egenskaper för en man och skyddskårist 
såsom plikttrogenhet, offervillighet och mod. Att liknande sedelärande berättel-
ser ibland framfördes just på dialekt var troligtvis ett sätt att försöka göra det mer 
”folkligt”, relatera till läsarna och få budskapet att framstå som mer jordnära och 
trovärdigt. 

I relation till denna uppmaning om att gå med i skyddskåren och den positiva 
bild som ges av ett sådant frivilligt försvarsarbete, beskriver Anders Ahlbäck hur 
det redan under inbördeskriget 1918 var vanligt att skyddskårister med hög mo-
tivation men liten eller ingen militär träning var misstänksamma mot profession-
ella officerare och ett auktoritärt ledarskap. Även det finländska värnpliktssyste-
mets införande och närvaro i början av 1920-talet framkallade tveksamhet och 
motstånd. Politiska representanter från både borgerliga och socialdemokratiska 

                                                             
210 Ungefär: ”Och så ska jag säga att ryssarna inte är något att lita på, det har de aldrig varit heller. 

Men nog ska vi visa dem, att vi är karlar, vi som förr i världen har krigat både i Tyskland och Polen 
och Turkiet. Inte tror jag, att vi är något sämre nu, än vad vi var på den tiden. Och inte ska vi vara 
några herrar, då det gäller till att försvara landet. Men det är en viktig sak att vara färdig och be-
redd, om det behövs. Och därför vill jag ha sagt, till var och en, som vill vara något till karl, han ska 
komma med oss och visa att han inte har vansläktats.”. Källa: ”Gamälstu Mattas poitjin”, SvSk 7, 
nr 31 (1925), s. 7. 

211 ”Gamälstu Mattas poitjin”, SvSk 7, nr 31 (1925), s. 7. 
212 Se exempelvis: ”Huru Vingel-Kalle blev Stadiga-Kalle”, SvSk 5, nr 16 (1923); ”Fädernas gård”, SvSk 

5, nr 11 (1923); ”När fosterlandskärleken föddes”, SvSk 7, nr 35–36 (1925). 
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grupperingar framförde kritik mot dåliga förhållanden och allt för hårda bestraff-
ningar inom framför allt värnpliktsarmén. Många uttryckte åsikter om att en folk-
milis och ett frivilligt försvar – som exempelvis skyddskårsorganisationen – var 
ett bättre alternativ, eftersom de unga männen kunde stanna kvar i hembygden 
och inte skickas iväg till vad som sågs som eländiga levnadsförhållanden där de 
riskerade moraliskt förfall. Försvarsministern kommenterade år 1924 att arbetet 
med att förbättra förhållanden för de värnpliktiga fortsatte och att officerare – 
som många gånger anklagades för att behandla sina underordnade alldeles för 
hårt – skulle få ytterligare militärpedagogisk utbildning. Samtidigt uttryckte han 
att ett hårt handlag var nödvändigt inom militär verksamhet då unga män inte 
tjänade på att behandlas som unga damer istället.213 

Det fanns vid denna tid en tanke om att visst fast handlag och hårdare behand-
ling var något som främjade utvecklingen av bra soldater och män som gjorde 
militärtjänstgöring. Känslan och disciplinen beskrevs som något som skulle fram-
manas hos männen i ledet, något som skulle komma fram ur en inre grundläg-
gande frihet i att ansluta sig till skyddskåren och villigt underkasta sig den disci-
plin och lydnad som var nödvändig. De inre egenskaperna var även de en del av 
det frivilliga arbetet och det framfördes därför som viktigt att det inte blev till ett 
allt för starkt tvång, som i sin tur avskräckte eller förstörde förtroendet för den 
militära ledningen eller arbetets syfte. Samtidigt var det viktigt att behandla de 
unga männen som just unga män och inte behandla dem allt för försiktigt, då de 
ändå var tvungna att lära sig att bli ”riktiga” män på något vis. 

Vissa skribenter i SvSk skrev också kritiskt om vad de såg som en ”tanklöshet” 
och ovilja hos befolkningen i stort att strida och anstränga sig. I ett sådant inlägg 
från 1924 menade en skribent att tanklösheten hade sin grund delvis i bekväm-
lighet och delvis i en likgiltighet som framfördes som att den inte främjade nog 
mycket känslor hos det finländska folket för sina ”förpliktelser”. Känslan för de 
skyldigheter som en hade mot sitt land och sina medmänniskor var i skribentens 
ögon obefintliga och inte heller fanns det en känsla av förpliktelse att delta i fri-
villigt arbete och skyddskåren. Hen beskrev det som att män var ”fega stackare” 
som bara satt tysta och tillät att fienderna anföll, förstörde, kuvade folket och på-
tvingade sina idéer. Viljan att kämpa för det rätta och vara förberedd ingick enligt 
hen i varje medborgares plikt och i detta ingick även gemensamma uppoffringar 
för nationens rätt till självständighet och oberoende. Det här skulle bara kunna 
bli möjligt att uppfylla ”[…] om vi med viljan som drivkraft bemöda oss att förstå, 
vad vi äro skyldiga vårt land: arbete, kärlek och medborgarskap”.214 Det här kan 
närmast ses som en sorts tanke om patriotism som hörde ihop med synen på mas-
kulinitet. Det ingick i rollen som manlig skyddskårist att också vara patriotisk och 
känna pliktkänsla i relation till den finska staten och dess försvar. 

                                                             
213 Ahlbäck, Manhood and the making of the military (2014), s. 41, 61-62 och 67. 
214 ”Ansvarskänsla”, SvSk 6, nr 22 (1924), s. 1–2. 
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Vidare beskrevs Finland som ett litet land som behövde alla sina ”söner” i stri-
den mot hot både inom och utom landets gränser och ”I krig är det icke i främsta 
rummet truppernas antal, som är avgörande för segern, utan fastmer truppernas 
halt, samt krigarnas egenskaper som soldater och människor”.215 Dessa egen-
skaper grundade sig alltså till stor del i vad som kan benämnas som ett maskulint 
krigarideal och en beskrivning av en man och soldat som satte nationen i första 
rummet och stålsatte sig för att försvara det. Denna man skulle vara hård och 
klara av de prövningar som plikten innebar att han tvingades genomlida. Både på 
ytan och till stor del inuti gällde det att vara stabil och kraftfull när det blåste 
”stormiga vindar” runt omkring. Att lägga ned tid, energi och arbete för nationens 
bästa och göra det med kärlek och medvetenhet om sina medborgerliga plikter 
var därmed det som krävdes av skyddskåristerna. 

Det fanns vidare en överhängande risk enligt en anonym skribent i SK år 1928 
att skyddskåristerna kunde bli ”disciplinlösa” och ”slappa” om uppgifterna inte 
togs på nog mycket allvar, om det inte fanns en ordentlig ledning och direktiv 
eller nog omfattande deltagande i övningar och utbildning. Författaren till inläg-
get menade att det frivilliga elementet i skyddskårens verksamhet hade misstol-
kats. Det hade blivit helt förbjudet att vara sträng och istället hade skyddskåris-
terna blivit förslappade. Instruktionerna var för oklara och skyddskåristerna fick 
klara sig själva vilket ledde till att ”[…] hos den unge skyddskåristen alstra, icke 
plikttrohet och disciplin, som han borde få känning av redan vid sitt inträde i för-
svarets tjänst, utan slattrighet och slöhet”.216 Det var därmed mycket viktigt att 
skyddskåristerna inte fick tillfälle att förslappas utan de förväntades bibehålla sin 
känsla av plikt och disciplin med hjälp av sina befäl och goda instruktioner. 

Ännu en viktig egenskap hos en skyddskårist var hans förmåga att vara strängt 
självkritisk och ägna sig åt ”allvarlig rannsakan” samt ha en inre övertygelse och 
rätt ”anda”. Detta uttrycktes i SK år 1930 i ett inlägg av fältprästen i Åbo skydds-
kårsdistrikt, Eugéne Nyman. Det var enligt Nyman lika viktigt för en skyddskårist 
att ha en korrekt ”psykologisk utrustning” på samma sätt som han behövde fy-
siska vapen för att utföra sitt ”krigiska värv”. Skyddskåristen skulle erhålla sin 
”psykologiska utrustning” genom att känna plikt till nationen och dess bevarande 
vilket då skulle leda till att han skulle ”gripas av fosterlandets anda”. Att försvara 
den finska nationen beskrev Nyman som en ”medborgerlig riksangelägenhet” och 
han menade att försvaret var varje mans uppgift. En skyddskårist skulle för-
kroppsliga ”fosterlandets styrka”, känna hänförelse inför sin uppgift, ha en vilja 
av stål och känna till vilka mål och medel som behövdes både i fred och i krig. Att 
vara med i skyddskåren innebar enligt Nyman att vara del av något större: 
”Skyddskårismen förenar oss i ett manligt broderskap. Vi höra varandra till under 
fosterlandets kallelse. […] Men låt oss bära som bröder vår börda på delande 

                                                             
215 ”Notis”, SvSk 6, nr 7 (1924), s. 5. 
216 ”Disciplin och utbildning”, SK 1, nr 10 (1928), s. 228. Slattrighet definieras av SAOB som slapphet, 

slöhet eller efterlåtenhet. Källa: ”Slattrig”, i Svenska Akademiens Ordbok, åtkomstdatum 17 sep-
tember 2020, https://svenska.se/saob/?id=S_06261-0236.ofGn&pz=7. 
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skuldror! Låt fosterlandets anda leda till självtukt och självövervinnelse!”.217 
Denna ”fosterländska anda” som Nyman framhåller som mycket viktig förklaras 
inte mer konkret, men skulle närmast kunna liknas vid ett sorts inre driv och en-
gagemang. Eftersom denna anda nämns just i relation till sådana saker som plikt-
uppfyllelse, fosterlandet och försvaret av nationen är det rimligt att anta att det 
rör sig om ett sorts inre driv att på ett adekvat sätt kunna ställa upp när nationen 
kallade. Det framstår som att det också delvis rör sig om en offervillighet och en 
inställning att nationens framtid och säkerhet skulle vara det som drev den man-
liga skyddskåristen framåt i sin gärning. 

I januari 1939 skrev överstelöjtnant Appelgren i SK om vad han benämnde 
som ”Den nya tidens soldategenskaper” och beskrev hur varje människa hade en 
känsla av fruktan och en ”självbevarelseinstinkt”. Det fanns enligt Appelgren en 
mening med dessa instinkter då det kunde hjälpa på vissa sätt och samtidigt hade 
också människan fått möjligheten att övervinna sin rädsla. Att övervinna sin 
rädsla var ett tecken på mod och tapperhet. Det fanns därför enligt honom många 
berättelser om ”spontant mod” under inbördeskriget. Appelgren beskrev därefter 
att det fanns två olika sorters mod: passivt och aktivt. Passivt mod innebar att 
bara övervinna sin rädsla och lämna det så medan aktivt mod innebar ”djärvhet” 
och ”handlingsvilja”. Aktivt mod var något som i samband med pliktuppfyllelse 
var en av de bästa egenskaperna hos en soldat och som kunde åstadkomma 
många bra saker. Däremot menade Appelgren att den moderna tiden och tekni-
ken gav färre möjligheter att utveckla modet då framtidens krigsteknik innebar 
en anonymisering av soldaten.218 Istället ansåg Appelgren att pliktkänslan skulle 
få allt större betydelse då den ”[…] är grundad på och direkt beroende av kärleken 
till hembygd och fosterland och ju mera utvecklat soldatens begrepp om foster-
landet är, desto positivare och mera fruktbärande bör ju pliktkänslan bliva”.219 

Soldatens uppgift var krävande och han beskrevs av Appelgren som ett kugg-
hjul i kriget för fosterlandet och dess frihet och därför var hans deltagande i för-
svaret en ”ofrånkomlig plikt” och ”hederssak”. Ytterligare en viktig egenskap för 
soldaten var att han hade så kallad ”själsjämnvikt/sinnesjämnvikt” och höll sig 
lugn under hårda påfrestningar. Om en armé lyckades bevara pliktkänsla, foster-
landskärlek och sinnesjämnvikt innebar det att chansen att segra ökade mar-
kant.220 För att komma undan och/eller få kontroll över sin fruktan och istället 
omvandla det till aktivt mod och djärva handlingar gällde det alltså att som mo-
dern soldat och skyddskårist odla sin pliktkänsla och behålla lugnet. En manlig 
skyddskårist skulle värdesätta känslan av plikt och kontroll över sig själv och sin 
sinnesstämning. Detta var vad nationen krävde av honom för att han skulle kunna 

                                                             
217 ”Samhörighet”, SK 3, nr 1 (1930), s. 13. 
218 ”Den nya tidens soldategenskaper”, SK 12, nr 1 (1939), s. 1. 
219 ”Den nya tidens soldategenskaper”, SK 12, nr 1 (1939), s. 2. 
220 ”Den nya tidens soldategenskaper”, SK 12, nr 1 (1939), s. 2. 
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försvara den vid eventuella konflikter, även om det också fanns andra sätt att se 
på en manlig skyddskårists inre egenskaper. 

Ett manligt skyddskåristhjärta: ett känslosamt exempel 
 
George L. Mosse argumenterar för att under tidigt 1900-tal och i och med första 
världskriget gjordes en djupare koppling mellan maskulinitet och det militära, 
vilket även blivit tydligt ovan i relation till skyddskårerna. Sambandet mellan 
maskulinitet och militarism hade funnits närvarande länge men under denna pe-
riod blev den tysta styrka och självkontroll som en modern man skulle ha ett 
mycket passande ideal för militären. Även nationalism och maskulinitet bands 
samman mycket starkare än innan i och med första världskriget, då drivet att 
tjäna en större sak – som också hade varit en del av ideal maskulinitet under lång 
tid – passade bra ihop med konceptet att tjäna nationen. En soldat som tjänade 
nationen var fri eftersom han kunde se döden i vitögat och han blev därmed en 
”riktig man” efter att ha genomgått strid och krig och kommit ut på andra sidan. 
En ”riktig man” var därför hård, beslutsam och stoisk och hade kontroll över sina 
”passioner”. Även om han skadades skrek han inte ut sin smärta utan bibehöll 
kontrollen. Några tårar fällde han inte heller, inte ens för att sörja sina fallna kam-
rater. Mosse argumenterar därför för att det skapades en sorts myt om maskuli-
nitet i krigstid där den allmänna känslan var att en ny sorts man hade skapats i 
skyttegravarna.221 

Det fanns däremot, enligt Mosse, de som under och efter första världskriget 
tillskrev sig ett annat ideal som på vissa sätt utmanade krigaridealet. Det rörde 
sig då om en bild av maskulinitet som gick emot det borgerliga idealet och var 
”mjukare”. Ofta var det de som hade blivit desillusionerade av kriget och som fö-
respråkade pacifism och/eller socialism som främjade sådana ideal. De ifråga-
satte kriget i sig men en del menade också att krigiska maskulinitetsideal var en 
stor del av det som hade bidragit till att främja konflikten. Deras lösning var istäl-
let en ny sorts man som endast kunde skapas om nationalismen förkastades och 
det istället blev norm med ett maskulint ideal där solidaritet, jämlikhet och soci-
alism utgjorde grunden. Mosse framhäver däremot att i grunden fanns det ett 
identiskt ideal om moralisk renhet, personlig hållning/uppträdande och sexuellt 
beteende hos dessa olika företrädare. Den huvudsakliga skillnaden rörde politisk 
moral och huruvida våld och aggressivitet skulle förkastas eller accepteras. Dess-
utom argumenterar Mosse för att det i slutändan var det borgerliga maskulina 
idealet som överlevde som en stabil grund för modern maskulinitet oberoende av 
politisk hållning, eftersom både det socialistiska idealet och krigaridealet var för 
extrema till sin utformning. Delar av dessa mer extrema ideal har också levt vi-
dare.222 

                                                             
221 Mosse, The image of man (1996), s. 109-110 och 115. 
222 Mosse (1996), s. 119, 121 och 132. 
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Samtidigt som det också inom skyddskårerna reproducerades en bild av en 
sorts ideal skyddskårist och man som var stark, rationell, hård och kontrollerad 
fanns det även ytterligare egenskaper som ibland lyftes fram och som tedde sig 
något olika från de som vanligtvis framhölls och främjades. Detta på samma gång 
som de vävdes ihop med tankar om att hjältemodigt offra sig för nationen och 
liknande. I en fiktiv berättelse i SvSk år 1921 skriven av Paul von Gerich, general 
och skyddskårsdistriktschef i Helsingfors 1921, får läsaren bekanta sig med 
skyddskåristen Göran.223 Berättelsen är full av känslomässiga anspelningar och 
berättar om Göran som gick ut i krig 1918 efter att han hade kommit hem och 
funnit sin fru och sina barn mördade av de röda. I ett tomt, mörkt och ödsligt hus 
grät han bittert över dem och deras död innan han gav sig ut i strid för ett hem 
och en familj som inte längre fanns. Utan något att förlora kämpade han tappert 
utan rädsla och offrade sitt liv för att rädda en sårad kamrat. Det berättas om hur 
han kände kulan tränga igenom kroppen, hur tårarna rann och hur allting svart-
nade. De vita soldaterna i sin tur hämnades sina stupade kamrater på slagfältet 
och bajonetter stacks i överlevande fiender: krigets verklighet ägde rum runt om-
kring den dödligt sårade Göran.224 Till slut låg han med sitt huvud i knät på en 
sanitetslotta med den räddade kamratens hand i sin, nöjd över en plikt väl utförd 
och med tankarna fokuserade på sin familj. Efter en stunds ytliga andetag blev 
det tyst då ”[…] ett manligt skyddskåristhjärta har upphört att slå”.225 

Berättelsen skriven av von Gerich är på ett sätt ännu en berättelse om betydel-
sen av kriget 1918. Den visar dock också på en annan bild av den manliga skydds-
kåristen som framstår som mer känslosam och sårbar, samtidigt som huvudper-
sonen Görans karaktär även anspelar på de egenskaper som beskrivits innan. 
Han är offervillig, hjältemodig, pliktskyldig och tapper på samma gång som han 
gråter bittert och sörjer sin familj. Därmed inte sagt att dessa egenskaper eller 
uttryck inte kan samexistera, utan att detta tyder på en mer mångfacetterad bild 
av skyddskåristen och mannen än vad som många gånger framkommer i övrigt. 
Samtidigt kan också sägas att dessa så kallat mer mjuka egenskaper på samma 
gång bidrog till att ytterligare bekräfta ett mer krigiskt mansideal. Familjens död 
sporrade honom till att med dödsföraktande inställning hänge sig åt striden och 
vinna ära på slagfältet. Frågan blir därmed i vilket syfte dessa tårar, denna sorg 

                                                             
223 Paul Bruno von Gerich (1873-1951) var en finländsk militär och generallöjtnant. von Gerich fick 

sin militära utbildning inom den ryska armén från och med 1892 när han började i den Finska 
Kadettskolan i Fredrikshamn och fortsatte sedan sin militära tjänstgöring i Ryssland fram till att 
han tog avsked i oktober 1917. Därefter återvände han till Finland och tog på sig ansvaret för orga-
niseringen av skyddskårerna i Sydösterbotten, med vilka han deltog i det första skedet av inbör-
deskriget. I april 1921 blev von Gerich chef för Helsingfors skyddskårsdistrikt men avgick efter 
några månader då han hade publicerat en kritisk artikel i Hufvudstadsbladet angående planerna 
på militär allians mellan Finland och Polen. Utöver detta publicerade von Gerich ett antal böcker 
och diverse skrifter om militärteknik, utbildning och taktik. Källa: ”von Gerich, Paul”, i Uppslags-
verket Finland (Svenska folkskolans vänner, 2009). 

224 ”På ärans fält”, SvSk 3, nr 24 (1921), s. 5–7. 
225 ”På ärans fält”, SvSk 3, nr 24 (1921), s. 7. 
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och dessa upplevt mjukare egenskaper lyfts fram och om det finns ett underlig-
gande syfte med det eller inte. 

Det kan ses i relation till vad Vanja Wallin skriver om hur män i militära sam-
manhang separeras från det civila och blir en del av en större organisation där 
dess värden blir något som de som individer identifierar sig med. Detta åstad-
kommer männen med hjälp av exempelvis en viss kroppshållning där det blir tyd-
ligt att de behärskar sig själva och utstrålar styrka, vilket tillsammans med bäran-
det av uniformen visar på en utveckling till en god man och soldat. Något som 
Wallin också lyfter fram som betydelsefullt är att: ”Militären skapar också möj-
ligheter för en känslosamhet som utan skydd av det hårda livet som soldat annars 
skulle ses som feminiserande eller som ett tecken på homosexualitet”.226 Den 
känslosamma beskrivningen av Göran och hans tårar kan därmed ses i ljuset av 
en sorts tillåten känslosamhet då den i övrigt förhöll sig till de maskulina ramar 
som hade satts upp i just den kontexten. 

 Ytterligare ett exempel på känslosamhet vid ett annat tillfälle i SvSk från år 
1924 är när samlingen till kamp år 1918 beskrevs med orden: 
 

Och skymde någon tår den grånande faderns ögon, när han såg sin son träda in som 
man i ledet, så var det en glädjens tår, att vårt land åter fått egna krigare, fått en 
armé, som i kraft av ärorika traditioner och vårt folks fasta önskan skulle bliva själv-
ständighetens säkraste värn, så att den tadellös och oförskräckt i farans tid kunde 
med heder fylla sin uppgift.227 

 
Om tårarna väl skulle rinna nedför en manlig kind rörde det sig om när han hade 
blivit berörd av soldaternas frammarsch, av uppslutningen till nationens försvar 
eller när sonen klev in i skyddskårsledet och gjorde sin ”manliga plikt”. De tårar 
som i sådana fall fälldes gjorde det i ett visst syfte och till ära av något mycket 
större än de egna känslorna, nämligen nationen. Med en mer skämtsam ton skrev 
skribenten Krutnisse i en så kallad julbetraktelse år 1922 att det egentligen inte 
passade sig med sentimentala betraktelser i SvSk. Det var inte lämpligt att 
skyddskåristerna började gråta av tidskriften […] ty sådana våta saker lära enligt 
reglementet vara förbjudna”.228 Tårar och mer ledsamma känsloyttringar verkar 
antingen ha framförts när de kunde relateras till ett djupare syfte att främja käns-
lan för plikten att tjäna skyddskåren och nationen, eller när det på något sätt 
kunde göras narr av som något väsensskilt från skyddskårerna och skyddskåris-
terna i sig. Det verkar ha funnits en medvetenhet om att en man och soldat inte 
skulle gråta och denna medvetenhet verkar till viss del ha använts med ett ironiskt 
syfte av Krutnisse, samtidigt som det utgör ett reproducerande av samma inställ-
ning och därför blir ett skämt i form av det befängda i att en skyddskårist skulle 
gråta över en julbetraktelse i SvSk. 

                                                             
226 Wallin, ”Medelklassmän, manligheter och ära i 1800-talets skarpskytterörelse” (2008), s. 48. 
227 ”Vårt försvar”, SvSk 6, nr 9 (1924), s. 1. 
228 ”Svenska Finlands Skytteförbunds klasskjutningar. En ’julbetraktelse’.”, SvSk 4, nr 24 (1922), s. 3. 
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Här sticker dock von Gerichs berättelse ut något som ett undantag i och med 
det mycket känslofyllda ämnet och hur han beskriver den sörjande huvudperso-
nen Göran. Samtidigt bidrar berättelsen till att reproducera bilden av en offervil-
lig och hjältemodig skyddskårist och man som var beredd att ge sitt liv för skydds-
kåren. Göran uppvisade dödsförakt som beskrevs på ett positivt sätt. Det blir då 
möjligt att relatera von Gerichs berättelse till det Wallin skriver om hur det mili-
tära sammanhanget tillät män att uttrycka känslor som annars skulle ha uppfat-
tats som feminina och/eller omanliga. Beskrivningen av skyddskåristen Görans 
tårar och även den stolta faderns tårar sattes in i ett militärt och manligt kodat 
sammanhang där det på olika sätt rörde sig om ett frivilligt offer för nationen och 
kamraterna. Detta innebar därför att det var tårar och känslor som fortfarande 
hamnade innanför ramarna för vad som förväntades av skyddskåristerna. De tå-
rar som medföljde de olika berättelserna var därmed tårar som relaterades på ett 
positivt sätt till ett agerande som fortsatt följde de normativa förväntningarna på 
en skyddskårist, man och krigare. 

Krigarblod och stupade hjältar: heroisk maskulinitet 
 
Skyddskårens dåvarande överbefälhavare Didrik von Essen gav den 6 december 
1919 en dagorder till alla skyddskårer runt om i landet: att minnas årsdagen för 
självständigheten och därmed också minnas alla de som under så lång tid hade 
kämpat för vad han beskrev som ”vår nationella existens”. Samtidigt som det var 
viktigt att minnas var det också viktigt att blicka framåt och fortsätta bevara det 
som ”frihetshjältarna” hade stupat för att försvara 1918. Självständigheten hade 
enligt befälhavaren vunnits med de ”ädlaste medborgares hjärteblod” som hade 
tillhört ”Finlands söner” och detta var ingenting som fick slösas bort.229 Det 
skrevs ofta i både SvSk och SK samt årsberättelser och protokoll om dessa ”fri-
hetshjältar” och vad de hade gjort 1918 och de tillskrevs ett stort symboliskt värde 
i relation till skyddskårerna och deras fortsatta arbete. Året 1918, inbördeskriget 
och skyddskårens tillkomst fortsatte spela en stor roll i skyddskårernas narrativ 

                                                             
229 ”Överbefälhavarens dagorder till skyddskårerna den 6 december”, SvSk 1, nr 18 (1919), s. 6; Selén, 

Sarkatakkien maa (2001), s. 54. Georg Didrik von Essen (1864-1936) var en finländsk militär (ge-
neralmajor fr. 1935). von Essen var chef för skyddsgardet i Helsingfors under generalstrejken 
1905-1906 och kommendör för Helsingfors 1. regemente i april-maj under inbördeskriget 1918. 
Från februari 1919 var von Essen överbefälhavare för skyddskårerna men avskedades i juni 1921 
på grund av meningsskiljaktigheter med regeringen. Det var hans underlydande, Paul von Gerich, 
som hade skrivit en insändare i Hufvudstadsbladet där han kritiserade regeringens randstatspoli-
tik som ledde fram till den så kallade ”skyddskårskonflikten”. Insändaren av von Gerich sågs som 
protysk och han entledigades, vilket ledde till att von Essen också tvingades avgå. Detta var en del 
av ett antal händelser under 1921 som berörde relationer mellan skyddskåren och regeringen. 
Källa: ”von Essen, Didrik”, i Uppslagsverket Finland (Svenska folkskolans vänner, 2011), 
https://www.uppslagsverket.fi/sv/sok/view-103684-VonEssenDidrik; För mer om skyddskårs-
konflikten se: ”Skyddskårskonflikten”, i Uppslagsverket Finland (Svenska folkskolans vänner, 
2009), https://www.uppslagsverket.fi/sv/sok/view-103684-skyddskaarskonflikten. 
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under hela mellankrigstiden som en historisk händelse. Relationen till maskuli-
nitet var också starkt närvarande eftersom militariseringen av den fortskred un-
der samma tidsperiod och de män som sågs som frihetshjältar hade uppfyllt en 
viktig del av den militariserade maskulinitetens ideal. Det kan därför argument-
eras att männen också skulle agera som en påminnelse om vad som stod att för-
lora om skyddskårerna inte uppfyllde sin uppgift och såg till att nationens civila 
försvar var starkt nog. Många unga män och skyddskårister hade fått sätta livet 
till under inbördeskriget och ett stort antal minnesmärken, gravstenar och så kal-
lade hjältegravar/soldatgravar (sankarihauta) inrättades under åren efter kriget 
av skyddskårerna och de vita. 

En sådan var hjältegraven i Pörtom i Österbotten som invigdes midsommar-
helgen 1920 och när det skrevs om den i SvSk i september samma år beskrevs 
först vårvintern 1918 och hur den ”vita hären” med män från alla klasser sida vid 
sida skulle driva ut både ryssen och de ”röda elementen” ur landet. Det skildrades 
fortsatt hur de vita stred för ”lag och rätt” och rensade landet på fiender. På den 
västra sidan av monumentet hade det också ristats in just ”För lag och rätt” och 
”För fosterlandet”. Fyra unga män från Pörtom i åldrarna 19–28 år hade stupat i 
kriget och deras namn fanns inristade på monumentets östra sida.230 Deras hjäl-
testatus påpekades i artikeln med orden: 
 

Dyrköpt blev dock denna Finlands frihet. Hur mången lovande yngling gav icke sitt 
liv i den stora kampen, och vilar nu i de åt dem av hembygderna redda hjältegra-
varna, på vilka nu resas minnesvårdar såsom ett manande föredöme för kommande 
släkten, vad dessa unga hjältar gjort för fosterlandets frihet.231 

 
Vid avtäckningen av monumentet hade Pörtom skyddskår stått hedersvakt runt 
graven, kyrkoherden hade hållit tal, en dikt hade lästs upp och en av de stupades 
bröder hade hållit ett tal till deras ära.232 Detta var en relativt vanlig procedur vid 
invigning av liknande gravar/monument för stupade skyddskårister och följdes 
ofta under följande år av uppvaktning med kransnedläggningar och liknande vid 
speciella tidpunkter på året som årsminnet av krigsutbrottet eller krigsslutet 
1918.233 Hjältegravarna utgjorde en betydelsefull symbol för den fortsatta kam-
pen för självständighet för skyddskårerna genom att bland annat hålla minnet av 
de stupade vid liv och därmed påminna om vikten av att hedra deras minne och 

                                                             
230 ”Hjältegraven i Pörtom”, SvSk 2, nr 17 (1920), s. 9. 
231 ”Hjältegraven i Pörtom”, SvSk 2, nr 17 (1920), s. 9. 
232 ”Hjältegraven i Pörtom”, SvSk 2, nr 17 (1920), s. 9. 
233 Se exempelvis: ”Protokoll fört vid skyddskårsstabens i Närpes sammanträde den 29 juli” (1921), 

Protokollsbok samt årsberättelser 31.1.1918-22.1.1928, Närpes skyddskår, VSKD, Hki, T-15855/7, 
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Hki, Sk-2349/1, s. 16; ”Protokoll fört vid Övermark skyddskårsstabs sammanträde den 3 maj” 
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15855/7, s. 1; ”Protokoll fört vid Pargas skyddskårs stabsmöte den 27 januari” (1938), Protokollbok 
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inte låta deras offer ha varit förgäves. Gravarna var en del av vad som närmast 
kan ses som en sorts minneskultur i Finland, något som bland andra Piotr M. 
Szpunar och Ville Kivimäki diskuterat i relation till det finska inbördeskriget, 
mellankrigstiden och andra världskriget.234 
 

 
Bild 5. Hjältegravmonumentet i Närpes 1921. 
 
När 18 unga män från Närpes hade stupat i kriget 1918 hade det redan i maj 
samma år rests provisoriska vita kors med deras namn på som en första version 
av en hjältegrav och ett monument. Frivilliga bidrag till ett större och mer bestän-
digt monument började snabbt samlas in och även kommunfullmäktige bidrog 
med pengar för att införskaffa ett ”värdigt monument” över de stupade. I augusti 
1921 stod monumentet klart och beskrevs av skribenten i SvSk som det ”mäktiga, 
utmärkt smakfulla och väl utförda monument” som fortsatt skulle påminna om 
”hjältedåd och hjälteära i kampen för älskat fosterland, för frihet, rätt och kul-
tur”.235 Artikeln om hjältegraven efterföljdes av en dikt till de fallna som även den 
pekar på den hjältestatus och det stora offer som dessa unga män tillskrevs: 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
234 Piotr M. Szpunar, ”Collective memory and the stranger: Remembering and forgetting the 1918 

Finnish Civil War”, International Journal of Communication 6 (2012); Ville Kivimäki, ”Between 
Defeat and Victory: Finnish Memory Culture of the Second World War”, Scandinavian Journal of 
History 37, nr 4 (2012). 

235 ”Hjältegravmonumentet i Närpes”, SvSk 3, nr 18 (1921), s. 1. 
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Modigt gingo Edra unga skaror ut med svärd i hand 
Att från krigets hemska nöd och faror rädda fädrens land. 
Hell Er, ädle som fått offret giva glatt med tappert mod,  
som fått färga vinterns vita driva röd med Edert blod! […] 
Stolta kummel ej den plats behöver, där er grav är lagd. 
Hög som himlens vita sky däröver står er hjältebragd. 
Eder hembygd vill dock bragden ära, vörda, minnas den, 
vill om sina söner vittne bära långt i framtid än.236 
 

De stupades mod, offervillighet och hjältemodiga handlingar hamnade i fokus i 
denna dikt tillsammans med den i många olika texter återkommande betydelsen 
av att fortsatt minnas dem. Det handlade om att fortsatt ära deras minne och bära 
det med sig som en ständig påminnelse om vad som skulle hända om andra män 
och ”söner” av hembygd och nation inte deltog i försvaret av inte bara nationen 
utan även för sådana saker som ”frihet, rätt och kultur”. 

Karen Hagemann argumenterar för att myten om att dö för fosterlandet/fä-
derneslandet funnits under mycket lång tid. Hjältar som dör och offrar sig för 
nationen presenteras som de manligaste av män och agerar som förebilder för 
andra män. Detta görs i syfte att definiera maskulina ideal i samhället och militä-
ren som staten strävar efter att upprätthålla. Hagemann beskriver denna ”hero-
iska maskulinitet” som en idealtypisk maskulinitet som eftersträvas men sällan 
uppnås i tider av strid och konflikt. I det kollektiva minnet av krigshjältarna ses 
det som att de frivilligt ger sitt liv för nationen i ett rättfärdigt krig. Ofta görs detta 
offer för ideal och mål som är rätt så vaga och svävande till sin utformning, såsom 
”ära” och ”frihet” i försvar av ”hem” och ”fosterland”. Det är koncept som inte 
alltid förklaras mer tydligt utan bara anses vara tätt bundna till nationen och fö-
reställningen om att det krig som utkämpas och så även dessa mäns död är rätt-
färdigat.237 Ett liknande uttryck för heroisk maskulinitet återfinns inom de stu-
derade skyddskårerna som del av en mer övergripande och mångfacetterad mas-
kulinitetskonstruktion. 

I en mer specifikt finländsk kontext beskriver Juha Siltala hur det i den fin-
ländska pressen redan år 1917 skrevs om att en nation var en olycklig nation om 
dess medlemmar inte förstod eller såg döden i nationens namn som det allra vik-
tigaste målet i livet. Att faktiskt gå ut i krig och ägna sig åt kamp för nationen 
innebar att förbereda sig på att dö i nationens namn.238 Det framstår här som att 

                                                             
236 ”Till de fallne”, SvSk 3, nr 18 (1921), s. 3. 
237 Karen Hagemann, ”German heroes: The cult of the death for the fatherland in nineteenth-century 

Germany”, i Masculinities in politics and war: Gendering modern history, red. Stefan Dudink, 
Karen Hagemann, och John Tosh (Manchester: Manchester University Press, 2004), s. 116-117; 
Även George L. Mosse och Vanja Wallin skriver om heroisk maskulinitet och hjältekulter under 
1800- och 1900-talet, se exempelvis: Mosse, The image of man (1996), s. 51-52; Wallin, ”Medel-
klassmän, manligheter och ära i 1800-talets skarpskytterörelse” (2008), s. 52-53. 

238 Juha Siltala, ”National Rebirth out of Young Blood: Sacrificial Fantasies in the Finnish Civil War, 
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det även gällde för de svenskspråkiga skyddskårerna att det gavs vaga förkla-
ringar – helt i linje med Hagemanns beskrivning av förekomsten av vaga och svä-
vande ideal och mål – av de värden, ideal och mål som det var meningen att de 
skulle vara beredda att offra sig för. Samtidigt framställdes det som om det var 
mycket tydligt vad dessa olika saker egentligen innebar och som att det var själv-
klart för skyddskåristerna vad som ingick i uppgiften att försvara nationen och 
att uppoffra sig. För nationen, hemmet, friheten och kulturen framställdes det 
som att det förväntades av dem att som män offra sig för det som ansågs vara 
viktigt och rätt. Deras plikt som män var att skydda det som stod dem närmast, 
men i ett större perspektiv även att ge sig ut i krig och driva en (väpnad) kamp för 
nationen. Ramarna för vad som förväntades framställdes därför som tydliga sam-
tidigt som de delar som rymdes inom dessa ramar kan ses som mer eller mindre 
vaga och som att de för det mesta lämnas odefinierade av olika skribenter. Ef-
tersom det verkar ha antagits funnits en förförståelse krävdes inte heller några 
mer konkreta förklaringar av de maskulina ideal som lyftes fram. De vaga defi-
nitionerna och de mer eller mindre tydliga budskapen skulle ändå nå fram till 
läsarna och kunna tas emot på ett fruktbart sätt. 
 Vidare resonerade en skribent i SvSk år 1925 om betydelsen av ett samlat och 
aktivt folk som tog ansvar och såg till att försvaret var kraftigt och effektivt. Hen 
beskrev det som att nationen som helhet var beroende av delarna och tvärtom. 
Det krävdes att medborgarna var beredda att uppoffra sig för att ”riket och nat-
ionen” skulle ha det så bra som möjligt vilket då även skulle gynna den enskilde 
individen.239 Samma skribent menade även att: 
 

Historien täljer oss, att en nations livskraft alltid har försvagats eller brutits, när 
dess försvarsvilja förslappats. När den enskilde medborgaren begynt sätta sina 
egna fördelar och sitt eget välbefinnande framom helheten, m. a. o. satt det person-
liga före det allmänna och ställt sig själv över staten, då har även nationen gått sin 
upplösning till mötes, den har trampats under fötterna av livskraftigare folk och 
staten har smulats sönder.240 

 
Ett sätt att uppbåda denna vilja att offra sig för nationen beskrevs i en kortare 
historik över Korsnäs skyddskår 1917–1928 vara det så kallade ”krigarblodet” 
som ansågs finnas närvarande hos både män och kvinnor i bygden. Detta ”krigar-
blod” hade enligt utsago länge funnits närvarande hos korsnäsborna och kommit 
fram ordentligt under inbördeskriget samt i dess efterspel. Då var det så att ”[…] 
varje son av Finland sattes på prov på vad slughet och offervilja hette […]” och 
”djärva och oförvägna män” hade klivit fram för att smuggla vapen och flyktingar 
från ryssarna.241 Efter kriget hade det rests ett hjältemonument i Korsnäs för åtta 
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skyddskårister – alla unga män i åldern 22 till 24 år – som hade stupat i inbör-
deskriget och det sköttes om av den lokala Lotta Svärd-föreningen. Monumentet 
var lokalt tillverkat och hade en inskription över de som hade stupat för nationen 
som lydde: ”Än lever fädrens anda, ännu har landet män”.242 Dessa stupade unga 
män hade utfört det ultimata offret genom att offra sina liv för nationen och fick 
därmed agera som exempel och symboler för en del av de egenskaper som skulle 
prägla en god skyddskårist. 

Att offra sig för fosterlandet kunde också innebära det som en grupp ”foster-
ländska män” i Närpesbygden i Österbotten hade gjort år 1906. Ett monument 
skulle uppföras på Svartön – en ö i Bottenhavet cirka 86 kilometer söder om Vasa 
– år 1936 i och med att det var 30 år sedan skeppet M/S Peter hade importerat 
vapen dit med hjälp av en grupp lokalt bosatta män. Det beskrevs som att dessa 
män hade utfört ”stordåd” för nationens frihet och den största ”bragden” för ”sin 
ungdoms- och mannaålder”. Anledningen till att de hade varit med och smugglat 
vapen var för att kunna försvara sig mot Ryssland då Finland i egenskap av stor-
furstendöme hölls ”kedjade” och folket var ”värnlösa” mot angrepp. Innan hade 
många män gjort så kallat ”passivt motstånd” men detta hade inte hjälpt trots att 
det var en ”heroisk kamp mot en övermäktig fiende”. Istället krävdes nya sätt att 
föra kampen vidare och det behövdes enligt dem vapen för att kämpa mot fien-
dens vapen. De såg det som ”fosterlandskärlekens rätt till kamp för livet” och att 
det var nödvändigt att beväpna sig för att kunna försvara sig mot ryssarna i aktiv 
kamp och arbeta för självständighet. Dessa män ansågs ha gjort ett stort offer för 
”land och folk” och de hade uppfyllt sin plikt till nationen genom sin ”osjälviska 
gärning”. De sågs därför som hjältar värdiga ett monument.243 

I samma artikel i SK framfördes att de första skotten i konflikten med Ryss-
land egentligen föll redan 16 maj 1904, då Eugén Schauman mördade den ryska 
generalguvernören Bobrikov för att sedan skjuta sig själv direkt efter. I artikeln 
beskrevs det då som att ”Ett liv, som för ett ädelt mål förrunnit, har, vad det mist 
i längd, i värde vunnit.”.244 Inga av de män som deltog i vapensmugglingen i Bot-
tenhavet år 1906 hade tvingats sätta livet till för sin uppgift eller sårats i nationens 
namn. På så vis var det inte ett offer som innebar att offra sitt liv rent bokstavligt 
talat, samtidigt som de mest troligt med sin aktion riskerade att bli upptäckta och 
sedan straffade för brott mot det ryska riket. Det behövdes dock inte ett sådant 
utfall av deras agerande för att de skulle ses som osjälviska och uppoffrande hjäl-
tar. De hade ju gjort mycket annat betydelsefullt för den gemensamma kampen 
för finländsk frihet. Huvudsaken var att deras mål var ädelt och att de hade gjort 
det de gjorde för nationens bästa. Det liv som offrades för nationen var ett liv som, 
om än det hade varit kort, ändå sågs som ett väl spenderat sådant. 

                                                             
242 ”Förkortad historik över Korsnäs skyddskår 1917–1928” (1928), Historik Vörå, Maxmo, Korsnäs 

och Oravais skyddskårer, MEPa, Vörå, s. 12. 
243 ”Monumentavtäckningen i Svartö”, SK 9, nr 12 (1936), s. 242-243. 
244 ”Monumentavtäckningen i Svartö”, SK 9, nr 12 (1936), s. 243. 
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När andra världskriget och vinterkriget bröt ut hösten 1939 skedde många för-
ändringar för skyddskårsorganisationen överlag och därmed även för de svensk-
språkiga skyddskårerna. Åbo skyddskårs årsberättelse för år 1939 innehåller be-
skrivningar om extra inkallningar av skyddskårister i och med ett ”oväntat ryskt 
anfallskrig” och att skyddskåren hade fått ta över många organisatoriska och 
verkställande uppgifter för att hjälpa armén. Skyddskåren hade också fått offra 
en del män under året på ”fosterlandets altare” i vad som beskrevs som en tid av 
”stora uppoffringar”.245  Det fanns återigen en stolthet över dessa män som hade 
offrat sig för nationen och det framfördes även hur ”Vi hedra dessa våra hjältar 
med vår stora tacksamhet och äro stolta och glada, att de med den erfarenhet och 
de lärdomar de fått inhemta (sic) i skyddskåren kunnat gangna (sic) vårt foster-
lands försvar”.246 Förhoppningen var att medlemskapet i skyddskåren skulle ha 
förberett dessa män på den uppgift de ansågs ha när det väl var dags att på allvar 
försvara nationen. Under alla år sedan kriget 1918 hade skyddskårerna uppmanat 
till frivilligt försvarsarbete och själva arbetat aktivt för att det frivilliga försvaret 
och offervilligheten skulle få en självklar plats i medlemmarnas och även med-
borgarnas medvetande. Hjältar hade skapats, upplyfts och beskrivits redan från 
och med 1918 och när kriget bröt ut 1939 sågs det som ytterligare ett led i den 
kamp som enligt skyddskårerna själva redan hade bedrivits i cirka 21 år. 
 

 
Bild 6. Begravning vid hjältegravarna på begravningsplatsen vid Lappfjärds kyrka 1940. 
 

                                                             
245 ”Åbo skyddskårs årsberättelse” (1939), [70] II av II, Åbo skyddskår, ÅSKD-S, ÅSKD-K, Hki, Sk-

677/15, s. 11. 
246 ”Åbo skyddskårs årsberättelse” (1939), [70] II av II, Åbo skyddskår, ÅSKD-S, ÅSKD-K, Hki, Sk-

677/15, s. 12. 
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Ytterligare ett tecken, som dock går några år utanför denna studies tidsbegräns-
ning, på hur betydelsefulla dessa hjältegravar var för skyddskårerna återfinns i 
ett protokoll från Houtskär marinskyddskår år 1944. Detta år ledde fredsförhand-
lingarna med Sovjetunionen till att alla organisationer som ansågs vara högerra-
dikala och fascistiska förbjöds. Skyddskåren förbjöds samma år och det ledde till 
att den upplöstes som organisation. Lokala skyddskårers ekonomiska medel och 
egendom behövde avvecklas. Houtskär marinskyddskår bestämde därför i no-
vember 1944 att kårens privata medel skulle gå till kommunen för att inrätta en 
fond för krigsinvalider och deras anhöriga, till de som blivit änkor då deras män 
hade stupat samt till underhåll av hjältegraven i Houtskär. Till detta avsattes 
100 000 finska mark omgående och en kommitté inrättades för att se till att be-
slutet genomfördes.247 Vid denna tidpunkt hade hjältegravarna och olika monu-
ment från mellankrigstiden utökats till att även innehålla stupade från senare 
krig än inbördeskriget. 

Den symboliska betydelsen av dessa hjältegravar blir tydligt i agerandet hos 
lokala skyddskårer som Houtskär marinskyddskår då de skänkte sina ekono-
miska medel till gravarnas framtida skötsel när de inte själva längre officiellt 
kunde bidra till den. De svenskspråkiga skyddskårerna framförde överlag under 
hela den studerade perioden föreställningar om maskulinitet i relation till att om 
du som skyddskårist och man gav ditt liv för nationen hade du gjort det ”ultimata 
offret”. Det var därmed de efterlevandes uppgift att minnas dig och din hjältegär-
ning för all framtid. För att få ingå i kretsen av ”riktiga karlar” var detta det pris 
du behövde betala. 

Sammanfattning 
 
Syftet med detta kapitel har varit att analysera hur de svenskspråkiga skyddskå-
rerna reproducerade maskulina ideal för de män som skulle bidra till det frivilliga 
försvaret av den finländska nationen. De ideala maskulina kvaliteter som fram-
fördes inom skyddskårerna verkar i stort ha varit desamma under den studerade 
tidsperioden. Den samtida historiska kontexten i allmänhet förefaller inte ha på-
verkat hur de inom skyddskårerna använde maskulina uttryck och retorik – men 
det finns ett tydligt undantag. Inbördeskriget 1918 är tydligt närvarande och dess 
effekter sträcker sig långt efter krigets slut. Det är mycket troligt att anledningen 
till att det finns så många kopplingar mellan maskulinitet och händelserna 1918 
är att den maskulina identitet som sedan byggdes upp i Finland under mellank-
rigstiden gynnades av en återkommande berättelse om kriget och kampen 1918. 
Viktiga referenser till betydelsen av att förhålla sig till ”lag och rätt” och vara en 
”laglydig” man och medborgare har återfunnits under början av 1930-talet, vilket 

                                                             
247 ”Protokoll fört vid Houtskär marinskyddskårs extra ordinarie skyddskårsmöte den 3 november” 

(1944), Houtskär marinskyddskår protokollbok 25.10.1931-03.11.1944, Houtskär skyddskår och 
marinskyddskår, ÅSKD, Hki, Sk-656/1, s. 1. 
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kan relateras till hotet mot demokratin under denna tidsperiod. I övrigt framstår 
det i huvudsak som att det maskulinitetsnarrativ som uppstod inom skyddskå-
rerna gjorde det främst i relation till inbördeskriget 1918. Händelserna 1918 bi-
drog till att skapa en sorts grundläggande retorik inom skyddskårerna rörande 
maskulinitet och en sorts ideal finländsk vit/borgerlig krigare och man. 

De teoretiska utgångspunkterna i detta kapitel har bidragit med en förståelse 
för hur skyddskårerna skapade och sammanförde de olika delar som för dem i 
deras specifika historiska kontext utgjorde det som ansågs vara maskulint. Bilden 
av den ideala mannen bestod av ett antal olika delar: den maskulina mannen, 
dedikerade fosterlandsförsvararen, offervilliga hjälten och martyren, plikttrogna 
kamraten och ansvarsfulla skyddskåristen. Det var en mångfacetterad bild som 
på många sätt krävde mycket av skyddskåristerna. Den ideala mannen och 
skyddskåristen framställdes inom de svenskspråkiga skyddskårerna som en man 
som satte nationens bästa före allt annat och som hade en stark känsla för den 
plikt som han skulle uppfylla för nationens framtid. Mer konkret innebar detta 
att den ideala mannen och skyddskåristen skulle vara stark både fysiskt och psy-
kiskt, disciplinerad, en god kamrat, offervillig, hjältemodig, känna kärlek till nat-
ionen, göra sin plikt, vara skötsam och ansvarsfull. Dessa egenskaper erhöll han 
genom att gå med i skyddskåren och även göra värnpliktstjänstgöring där me-
ningen var att han ytterligare skulle fostras in i rollen som soldat och försvarare 
av nationen. Maskulina ideal av olika slag användes därmed för att skapa en del 
av en retorisk grundval till den egna verksamheten inom skyddskårerna. 

Främjandet av ett starkt kamratskap skapade vad som närmast kan benämnas 
som ett homosocialt sammanhang där kamratskapen män emellan sågs som en 
mycket viktig del av sammanhållningen. I det studerade materialet förekom fö-
reställningar om skyddskårerna som en förenande kraft och en plats där män 
kunde samlas för att ägna sig åt aktiviteter som inte bara var positiva för deras 
egen utveckling från oerfarna ynglingar till manliga män, utan även för det frivil-
liga försvaret och nationen som då skulle ha tillgång till ordentligt fostrade solda-
ter. Det fanns ett fokus på betydelsen av kamratskap och på skyddskårerna som 
en plats för positiva värderingar som bidrog till att skapa ett homosocialt och 
manligt kodat sammanhang. På så sätt användes maskulinitet som ett sätt att 
skapa gemenskap och främja eftersträvansvärda egenskaper. 

 Det fanns starka band mellan den manliga skyddskåristen som en medbor-
gare och därmed försvarare av nationen. Ett sätt att leva upp till dygden att offra 
sig för nationen var att hänge sig åt skyddskårsarbetet och ge sin tid och energi 
till att utbilda sig och vara redo för att försvara och skydda. Det fanns även ännu 
större offer att göra, nämligen det ultimata offret: att ge sitt liv för nationen. Fö-
rekomsten av vad som kan benämnas som en sorts idealtypisk heroisk maskuli-
nitet innebar att de skyddskårister som hade dött i strid för ”fosterlandet” till-
skrevs hjältestatus. De ideal och mål som användes när dessa offer beskrevs var 
ofta vaga och svävande och förklarades inte tydligt utan benämndes exempelvis 
som att försvara ”hem och fosterland” för ”ära och frihet”. Deras plikt som män 
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var att skydda det som stod dem närmast men även i ett större perspektiv innebar 
plikten att ge sig ut i krig och driva en (väpnad) kamp för nationen.  

Ramarna för vad som förväntades av skyddskåristerna framställdes som tyd-
liga samtidigt som de delar som rymdes inom dessa ramar kan ses som mer eller 
mindre vaga. Mycket lämnades odefinierat. En anledning till detta kan vara att 
det förväntades av eventuella läsare att de hade en förförståelse av de ideal som 
framställdes och kunde ta till sig dessa på ett relevant sätt. Därför krävdes inte 
några mer konkreta förklaringar av de maskulina ideal som lyftes fram. Tidigare 
forskning om både Finland och andra delar av Europa under samma tidsperiod 
bekräftar närvaron av en sådan självskriven heroisk maskulinitet. Enligt tidigare 
forskning har sådana ideal historiskt funnits länge och de ges ofta en allt större 
plats i tider av krig och konflikt. I det finska fallet skedde detta, som redan har 
framhållits, även i relation till nationsbygget under mellankrigstiden och ett be-
hov av att stärka den finländska nationen med hjälp av en stark, militariserad 
maskulinitet.  

Anders Ahlbäck har argumenterat för att militariseringen av maskulinitet i 
Finland under mellankrigstiden var en del av en historisk process. Maskulinitet 
hade två funktioner: för det första att styra politiska beslut genom en underlig-
gande förståelse av genus, för det andra att fungera som ett mer konkret instru-
mentellt och retoriskt verktyg som tjänar mer praktiska syften. Det är möjligt att 
se dessa funktioner som att de motsvarar för det första en allmän idealisering av 
maskulina dygder och för det andra en specifik funktion för att uppnå konkreta 
resultat. Det framstår som tydligt i studien att dessa funktioner finns närvarande 
även inom skyddskårerna där det skedde en idealisering av maskulina ideal i syf-
tet att främja en vilja att satsa på försvaret och den egna verksamheten. Ju star-
kare de maskulina idealen om kamp, styrka, motståndskraft och så vidare fram-
ställdes desto tydligare blev det att det var viktigt att bidra till att skapa en nation 
som också var stark och motståndskraftig. 

I detta kapitel har även framförts att det är möjligt att tänka sig en tredje 
funktion av militariserad maskulinitet i Finland under mellankrigstiden: att 
skapa offervilja och beredvillighet i nationens namn hos den manliga befolk-
ningen överlag. Denna funktion har då antagits vara närvarande även inom de 
svenskspråkiga skyddskårerna. Det har också under den studerade tidsperioden 
återfunnits en stark retorik om heroisk maskulinitet och offervillighet relaterad 
till pliktkänsla och disciplin hos skyddskårerna. Detta stärker denna studies an-
tagande att skyddskårerna använde sig av ideal om militariserad maskulinitet för 
att främja den egna verksamheten och saken. En sådan retorik inom inte bara 
skyddskårerna utan också mer övergripande militär verksamhet bidrog till att 
styra ekonomiska medel till skyddskåren och annan försvarsverksamhet. Det var 
ett sätt att mer konkret försöka rekrytera individer och dra till sig folk för att 
främja verksamheten. Slutsatsen är att maskulinitetsideal användes inom 
skyddskårerna, vilket innebär att skyddskårerna speglar en företeelse som har 
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lyfts fram av tidigare forskning som allmänt förekommande under mellankrigs-
tiden. Retoriken gynnande inte bara krigsmakten och skyddskåren i sig men även 
konstruerandet av ett starkt, självständigt och motståndskraftigt vitt Finland. 

Samtidigt blir det tydligt att skyddskårerna hade en fot både i det civila och i 
det militära och att deras ställning därför var något speciell. Relationen till det 
militära var stark samtidigt som skyddskårerna utgjorde ett frivilligt, civilt för-
svar som eftersträvade militär ordning, struktur och utförande. Stundvis käm-
pade skyddskårerna med att upprätthålla sådana strukturer och motivera sina 
medlemmar att delta i övningar eller att ens få folk att gå med. Det fanns en bild 
av hur skyddskårsarbetet skulle se ut med höga förväntningar på medlemmarna 
som bitvis blev svår att faktiskt utföra då det  facto inte var en militär organisation 
på samma sätt som värnpliktsarmén. Därför lyftes ibland också åsikter fram rö-
rande en anpassning av verksamheten för att inte göra det för besvärligt för med-
lemmarna att fortsätta delta i övningar och utbildning, på samma gång som det 
fortsatt påpekades att det var viktigt att delta i så stor utsträckning som möjligt 
för att fullgöra sin plikt. Skyddskårernas position som frivillig försvarsorganisat-
ion med höga ambitioner blev på så vis en fråga om att försöka upprätthålla en 
viss (militär) standard. Samtidigt var de tvungna att inse att de inte kunde ställa 
för höga krav på sina medlemmar då många deltog i verksamheten på sin fritid 
och anpassade sitt deltagande därefter. 
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4. För fosterland och hembygd: det nation-
ella projektet, nationell identitet, national-

ism och radikalism 

I detta kapitel undersöks hur betydelsen av den finländska nationen och hembyg-
den framställdes inom de svenskspråkiga skyddskårerna. Detta sätts även i relat-
ion till konstruerandet av ett finländskt nationellt projekt samt nationell identi-
tet. Även skyddskårernas delaktighet och närvaro i en finländsk mellankrigstid 
präglad av politisk osäkerhet och högerradikala utmaningar av det demokratiska 
systemet kommer att undersökas. I detta kapitel kommer den historiska kontex-
ten att få en mer betydelsefull roll i relation till det undersökta källmaterialet. 
Skyddskårernas roll i förhållande till det stora nationsprojektet under mellank-
rigstiden blir tydligare i detta kapitel. 

Tidigare forskning har visat att det finländska samhället på strukturell nivå 
genomgick många förändringar och förskjutningar både socialt och politiskt un-
der första hälften av 1900-talet, där det på olika sätt förekom både disciplinering 
och frigörelse av medborgarna. Ahlbäck och Östman beskriver att den ”moderni-
sering” av det finländska samhället som skedde vid denna tid var en konsekvens 
av mycket omfattande strävanden från myndigheter och organisationer. Det 
fanns en uppfattning om att Finland behövde ”moderniseras” då det ansågs vara 
outvecklat och perifert. Inom exempelvis arbetarrörelsen och den kooperativa rö-
relsen fanns en tanke om att med hjälp av samhällsreformer som hade sin grund 
i bildning, kunskap, vetenskap och rationalitet skulle Finland kunna bli mer jäm-
likt.248 Det fanns även en betydande fredsrörelse i Finland under mellankrigsti-
den som till stor del hade sitt ursprung i olika frikyrkliga organisationer och som 
arbetade för ett mer pacifistiskt och antimilitaristiskt samhälle.249 

Finlands mellankrigstid präglades av politisk och social oro och förändring 
samt en växande nationalistisk och fascistisk rörelse med anhängare även inom 
skyddskårsorganisationen. I Finland uppstod en starkt militariserad nationalism 
efter kriget 1918 där ett upplevt hot från bolsjeviker och ”landsförrädare” i sin tur 
skapade ett behov av militär styrka, nationell beväpning och ständig vaksamhet. 
Skyddskårsorganisationens fortsatta närvaro under åren efter 1918 sågs av 
många som avgörande för att bibehålla ett fortsatt lugn. Skyddskårens relation 

                                                             
248 Ahlbäck och Östman påpekar att just ”modernisering” som begrepp är ett omdiskuterat och kriti-

serat sådant och de hänvisar till en diskussion som förts på ämnet av bland annat Lundqvist och 
Petersen. Källa: Ahlbäck och Östman, ”Inledning: Manligt medborgarskap och samhällsreformer 
i Finland, 1918–1960” (2012), s. 4. Se även: Åsa Lundqvist och Klaus Petersen, ”Experts, 
knowledge and the Nordic welfare states. An introduction”, i In experts we trust: Knowledge, pol-
itics and bureaucracy in Nordic welfare states, red. Åsa Lundqvist och Klaus Petersen (Odense: 
University Press of Southern Denmark, 2010), s. 13-17. 

249 Bonäs, ”Kommunistskräck, konservativ reaktion eller medveten bondepolitik? Svenskösterbott-
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till det militärväsende som grundades efter inbördeskriget var nära och stark, vil-
ket innebar att många av de som var aktiva på ledande positioner inom skydds-
kåren även var professionella officerare inom den reguljära armén. Som nation-
ellt utbredd organisation var skyddskåren därmed tätt sammanbunden med den 
statliga militära organisationen och förblev så under hela sin verksamma period. 
På lokal nivå ansåg olika skyddskårer och skyddskårister däremot att de arbetade 
mycket självständigt och autonomt i och med att deras delaktighet i skyddskårs-
arbetet var frivillig.250 Skyddskårens syn på den höga graden av autonomi i det 
egna arbetet var mycket utbredd och det var även upplevelsen av självbestäm-
mande. Skyddskåren hade också en del lokalpolitisk kontroll när det gällde värn-
plikten då de lokala skyddskårerna bistod myndigheterna med information om 
unga, finländska mäns politiska pålitlighet. Samtidigt var skyddskåren också rätt 
oberäknelig i samband med ett flertal politiska kriser under mellankrigstiden. Fö-
respråkare för utomparlamentariska åtgärder hamnade vid ett flertal tillfällen i 
konflikt med de som ansåg att eventuella åtgärder skulle följa rådande lagar och 
regler till punkt och pricka.251 

Skyddskåren och skyddskårsmännen sågs dessutom som pålitliga förtrogna 
av mer radikalnationalistiska högergrupperingar. Skyddskåristerna betraktades 
som de enda som dessa högerradikala kunde förlita sig på som ett stöd och skydd 
mot kommunism och eventuella hot mot nationen. I vad som av Roselius et. al. 
benämns som det ”allra vitaste Finland” – det vill säga, något förenklat, det mest 
borgerliga och radikalt högerorienterade – och bland dess anhängare förkropps-
ligades de vita ideologiska försvarsställningarna av skyddskårsorganisationen 
och dess medlemmar. Missämja och bristande samsyn bland delar av befolk-
ningen bevisade för en del av de mer radikalnationalistiska grupperingarna att 
det varande samhällssystemet var alltför svagt för att hantera det allmänna läget 
inom landet. Det dåvarande samhällssystemet kunde enligt dem inte stå emot 
varken inre eller yttre hot och behövde därför en militariserad skyddskårsorgani-
sation som – med stöd av Lotta Svärd-organisationen – kunde försvara sig själv 
och nationen från vad som upplevdes som en upptrappad kommunistisk verk-
samhet och ett hot från Sovjetunionen.252 

Det vita Finlands medborgarideal och den medborgerliga verksamhet som 
växte fram under mellankrigstiden representerades enligt tidigare forskning i 
många lokala samhällen av just skyddskåren. Detta trots att det vita Finland i 
stort inte alls var enigt under denna tid utan snarare politiskt splittrat mellan 
olika borgerliga politiska block.253 De vita och skyddskåren blev efter inbördes-
kriget företrädare för narrativet av ett ”frihetskrig” och det offentliga minnet av 
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kriget blev alltmer politiserat under mellankrigstiden.254 Samtidigt skapades det 
under samma tid ett allt större behov av försoning efter kriget då det från främst 
statligt håll blev alltmer ohållbart att hantera återkommande uttryck för våld. Sil-
tala beskriver hur en stat för att kunna etablera sig behöver medborgarnas sam-
tycke. De vita hade vunnit kriget 1918 och insåg att för att skapa stabilitet behöv-
des en enad befolkning, vilket ledde till olika försök att övertyga främst förlorarna 
om att de vita som auktoritet arbetade för gemensamma intressen som rörde hela 
nationen och befolkningen.255 Dessutom präglades finländsk mellankrigstid av 
krav på kraftig anpassning till det allmänna och en övergripande finländsk nat-
ionell identitet, såsom i fallet med den karelska befolkningen i östra Finland. Ka-
relarna utsattes för en stark förfinskning under 1920- och 1930-talen då de an-
sågs vara allt för ryska i sin livsstil och i sina kulturella uttryck.256 

Det vita Finlands nationella projekt grundlades under åren efter inbördeskri-
get och var under fortsatt utveckling under hela mellankrigstiden. Det blev under 
denna period mycket viktigt att befästa betydelsen av den finländska nationen 
både inrikespolitiskt och utrikespolitiskt. Nira Yuval-Davis argumenterar för att 
nationella projekt ofta är mångfaldiga – eller ”multiplexa” vilket är det begrepp 
hon själv använder – till sin utformning, vilket betyder att det oftast är en version 
av det nationella projektet som är mer dominerande än andra vid olika tillfällen i 
historien. Olika konstruktioner av nationella projekt främjas av olika medlemmar 
i kollektivet vid olika tidpunkter och de är ofta i kamp med varandra. Dessa kon-
struktioner kan vara mer eller mindre exkluderande och även mer eller mindre 
sammanbundna med andra ideologier och/eller religion.257 Yuval-Davis föreslår 
därför att det är fördelaktigt att tydligare särskilja tre viktiga dimensioner som 
nationella projekt utgörs av. För det första en genealogisk dimension som kon-
strueras i relation till folkets specifika ursprung, det vill säga en myt om ett ge-
mensamt ursprung eller delat blod/gener (Volknation). För det andra en kultu-
rell dimension där nationens ”essens” skapas ur ett symboliskt arv som i sin tur 
kommer ur språket, religion och/eller andra sedvänjor och traditioner (Kultur-
nation). För det tredje finns en medborgerlig dimension av nationalistiska pro-
jekt som fokuserar på medborgarskap (Staatnation). Detta medborgarskap be-
stämmer de gränser som omger nationen och bidrar därmed till föreställningar 
om statlig suveränitet och specifik territorialitet.258 

Dessa tre dimensioner kommer att utgöra den teoretiska utgångspunkten för 
detta kapitel tillsammans med begreppet nationell identitet som det beskrivits av 
Elmgren och Sundback. Elmgren beskriver nationell identitet som ”uppbyggd på 
föreställningen om ett gemensamt förflutet” och att något som är ännu viktigare 

                                                             
254 Tuomas Tepora, ”Coming to Terms with Violence: Sacrifice, Collective Memory and Reconciliation 

in Inter-War Finland”, Scandinavian Journal of History 39, nr 4 (2014), s. 493-494. 
255 Juha Siltala, ”Dissolution and Reintegration in Finland, 1914–1932: How Did a Disarmed Country 

Become Absorbed into Brutalization?”, Journal of Baltic Studies 46, nr 1 (2015), s. 20. 
256 Ollila, ”Perspectives to Finnish Identity” (1998), s. 129-130. 
257 Yuval-Davis, Gender and Nation (1997), s. 21. 
258 Yuval-Davis (1997), s. 21. 
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för nationell identitet är att det finns en föreställd distinktion mellan ”vi och 
dom”. När nationell identitet uppstår gör den det inte i ett vakuum utan det finns 
många olika förhållanden såsom kultur, politik och geografi som redan från bör-
jan av en individs liv påverkar de val hen gör. Dessutom menar Elmgren att nat-
ionell identitet är ett resultat av kommunikation. I kommunikation med andra 
fastställs huruvida det ens är önskvärt med en stark nationell identifikation, på 
vilket sätt, hur det tolkas och av vilka anledningar det är betydelsefullt. Nationell 
identitet i sig är även baserat på premissen av kontinuitet som en ständigt närva-
rande föreställning, då ett perspektiv på både historisk och framtida kontinuitet 
är av allra största vikt vid skapandet av en nationell identitet.259 I relation till 
detta argumenterar Sundback för att det efter självständigheten 1917 blev alltmer 
betydelsefullt att fastställa en finländsk nationell identitet, vilket ledde till en 
maktkamp mellan svenskspråkiga och finskspråkiga grupperingar eftersom de 
etniskt definierade sig själva som två olika folk. De två begreppen nationell iden-
titet och etnicitet står därför mycket nära varandra och i Finland har etnicitet 
kommit att spela en mycket stor roll i relation till nationalitet och nationell iden-
titet. Etniska gemenskaper och etnicitet har enligt Sundback i många fall gått före 
nationalitet då det länge varit en fråga om att vara svensk/svenskspråkig eller 
finsk/finskspråkig istället för bara finländare.260 

I denna studie åsyftas därmed en nationell identitet som konstruerades och 
reproducerades i relation till den finländska nationen som ett nationellt projekt 
men också i relation till olika föreställningar om svenskhet och lokala samman-
hang. I Finland var det – enligt denna studie – under mellankrigstiden en fråga 
om ett övergripande borgerligt nationellt projekt som de svenskspråkiga skydds-
kårerna utgjorde en del av. Ideologiskt påverkades detta projekt av konservatism, 
nationalism och även i viss mån fascism. 

Syftet med detta kapitel är att undersöka hur de svenskspråkiga skyddskå-
rerna framställde sin egen uppgift inom ramen för försvaret av den finländska 
nationen i relation till det borgerliga nationella projektet, allmän finländsk nat-
ionell identitet samt olika nationalistiska och högerradikala narrativ. Denna ana-
lys kommer att utgå från ett antal frågeställningar: Hur framställde de svensk-
språkiga skyddskårerna sig själva och sin uppgift i relation till försvaret av nat-
ionen och hembygden? Förekommer det olika föreställningar om nationell iden-
titet bland skyddskårerna och hur framställdes i sådana fall dessa i relation till 
konstruktionen av ett nationellt projekt? På vilket sätt beskrevs ett samband mel-
lan olika nivåer av sammanhang för skyddskårerna på nationell och lokal nivå 
samt hur detta relaterades till den egna svenska identiteten? Återfinns det sam-
band med nationalistiska, fascistiska och andra högerradikala grupperingar och 
föreställningar inom skyddskårerna och i sådana fall på vilket sätt? Vilken relat-
ion hade skyddskårerna till olika pacifistiska/antimilitaristiska grupperingar och 

                                                             
259 Elmgren, ”Den allrakäraste fienden” (2008), s. 11-14. 
260 Sundback, ”Nationell minoritet och etnisk identitet” (2010), s. 46 och 50. 
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åsikter och hur tog sig detta uttryck i det studerade källmaterialet? Är det möjligt 
att se några förändringar över tid rörande skyddskårernas framställningar i re-
lation till nationen, nationella projekt, nationell identitet och olika nationalistiska 
narrativ och i sådana fall hur i relation till den historiska kontexten? 

Mörka moln på himlen: skyddskåren som beskyddare av nat-
ionen efter 1918 
 
Efter inbördeskriget 1918 stod det klart för många inom skyddskårsorganisat-
ionen att nyckeln till nationens frihet och försvar låg i den egna organisationen 
och dess förmåga att skydda det finländska folket och dess framtid. I verksam-
hetsberättelsen för Åbolands skyddskårsdistrikt (ÅSKD) från år 1918 beskrevs det 
första organisationsarbetet av skyddskåren och hur Finlands vita armé hade rest 
sig upp mot de röda och ”blodsfienden” Ryssland och slutligen segrat. Själva be-
skrev de att arbetet med skyddskårerna hade tagit fart på allvar i Egentliga Fin-
land efter inbördeskriget och att skyddskårerna då hade blivit allt fler och av 
bättre kvalitet. Situationen i landet upplevdes fortfarande av ÅSKD som allvarlig 
vid början av 1919 och det framhölls därför att det var av stor betydelse att fort-
sätta arbeta flitigt för skapandet av ”det nya Finland” och minnas att Finlands 
skydd och säkerhet låg i skyddskårsorganisationens händer.261 

I ett årsmötesprotokoll från Pargas skyddskår år 1919 beskrevs hur minnena 
efter inbördeskriget och dess händelser fortfarande var mycket påtagliga för den 
lokala skyddskåren och dess medlemmar. Minnena och allt som hade skett under 
kriget manade enligt dem själva – som kan ses i citatet nedan – till fortsatt aktivt 
och frivilligt skyddskårsarbete för nationens välmående: 
 

Var och en torde hava mer eller mindre erfarenheter av de senaste tidernas händel-
ser och känna till orsaken varför alla samhällsbevarande element å frivillighetens 
väg funnit sig manade till sammanslutning för bevarande av de dyrbaraste rättig-
heter varje medlem i en stat tillkommer, nämligen skydd till liv och egendom. 
Denna medborgar- och fosterländska plikt har även inom vårt samhälle visat sig 
framträda. […] Först under det gångna året sedan upprorsmännen redan voro i full 
aktion togs så gott som landet rundt raskare itu med försvaret av det lagbundna 
samhällsskicket varvid oförvägna medborgare sammanslöto sig och upptog kam-
pen, om och räknade endast i fåtal vid början så tätnade lederna allt mer och mer 
och dermed (sic) var början till kampen för vår frihet och vårt försvar lagd.262 
 

                                                             
261 ”Kertomus Turun (Varsinais-Suomen) suojeluskuntapiirin toiminnasta” (1918), Turun Suojelus-

kuntapiiri Esikunta, ÅSKD, Hki, Sk-1241/1, Sk-1241/1, s. 1-3. 
262 ”Årsmötesprotokoll för Pargas skyddskår den 23 februari” (1919), Protokollsbok för Pargas skydd-

skår 10/1-1919–31/1-1926, Pargas skyddskår och marinskyddskår, ÅSKD, Hki, Sk-2334/2, Sk-
2334/2, s. 1. 
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Inom Pargas skyddskår såg de sig själva som en del av de samhällsbevarande ele-
menten i Finland och ställde sig i motsats till de grupperingar som före, under 
och efter inbördeskriget ansågs ha velat rasera den finska nationen och dess lagar 
och regler. I förgrunden för skyddskårernas arbete fanns därför den fosterländska 
och medborgerliga plikten för hembygdens och nationens försvar.263 För att för-
svara det vita Finland, dess funktioner och dess framväxt krävdes enligt skydds-
kårerna att ”varje medlem” i den finländska staten klev fram och på frivillig väg 
fullgjorde den ”fosterländska plikt” som de alla var skyldiga sitt land. Konstrue-
randet av denna fosterländska plikt innehöll för skyddskårerna ett antal olika ele-
ment såsom väpnad kamp, nationalistiska förtecken, maskulina ideal samt med-
borgerliga rättigheter och skyldigheter. 

Skyddskårens betydelse för landets och hembygdens säkerhet var enligt dem 
själva mycket stor. Tre år efter inbördeskriget – år 1921 – var oron inom Vasa 
skyddskår fortfarande stor för hur framtiden skulle se ut, eller som de uttryckte 
det: ”Mörka moln segla allt som oftast fram på horisonten, när de sist och slutli-
gen skola urladda sig vet ingen”.264 Det var enligt dem därför mycket viktigt för 
skyddskåren och dess medlemmar att fortsätta vara på sin vakt och vara redo att 
ingripa om landets trygghet krävde det. Denna oro och tanke om ett ständigt när-
varande hot och en mer eller mindre dold fiende som skymtade fram bakom 
”mörka moln”, utgjorde en del av den allmänna känsla och uppfattning om en 
ständigt närvarande fiende som var rådande inom det vita Finland – samt i 
många mer eller mindre extrema högerorienterade grupperingar – under mellan-
krigstiden. Det fanns dessutom enligt Roselius et. al. en tilltagande känsla hos 
vissa under hela 1920-talet, speciellt bland män som hade varit delaktiga i inbör-
deskriget och sedan inom skyddskåren, att demokrater och kommunister tilläts 
sprida sitt budskap helt fritt från kritik. Detta sågs inte med blida ögon av de som 
fortfarande såg på vänstergrupperingarna som ”landsförrädare” och ett hot mot 
det finska samhället.265 

Det fanns en upplevt omfattande hotbild och en uppfattning om ett alltför 
svagt samhälle som behövde skyddskåren som stöd och försvar även bland de 

                                                             
263 I Svenska Akademiens Ordbok från 1925 beskrivs fosterland som ”(det) land där ngn är född (o. 

uppfostrad) o. där han l. hon hör hemma, fädernesland, födelseland, hemland, fosterjord”. Denna 
beskrivning är alltså från samma tidsperiod som denna avhandlings källmaterial och kan därför 
anses ha en korresponderande betydelse. Källa: ”Fosterland”, i Svenska Akademiens Ordbok, 
1925, https://svenska.se/saob/?id=F_1101-0174.6AqK&pz=7; I Svensk Ordbok från 2009 besk-
rivs fosterland lite annorlunda som ”nation där man vuxit upp och som man är med-borgare i och 
normalt känner (el. förväntas känna) sam-hörighet o.d. med”. Här likställs i princip fosterland 
med nation i och med tanken om känsla av samhörighet, vilket visar på komplexiteten i använd-
ningen av dessa begrepp. Källa: ”Fosterland”, i Svensk Ordbok, 2009, 
https://svenska.se/so/?id=13921&pz=7. Begreppet ”fosterland” förekommer frekvent i det stude-
rade källmaterialet i denna avhandling, vilket innebär att det kommer användas i den betydelse 
som ges i SAOB från 1925. Detta då det kan anses vara en betydelse som var vanlig under den 
studerade tidsperioden. I den brödtext som utgör min egen analys av källmaterialet kommer be-
greppet ”nation” att användas som korresponderande med källmaterialets ”fosterland”. 

264 ”Årsberättelse för Vasa skyddskår” (1921), Vasa skyddskår protokoll 1920-1921, Vasa skyddskår 
historikmanuskript protokoll 1918-1934, VSK, SLS, ÖTA, mapp 36:5, mapp 36:5, s. 5. 

265 Roselius, Silvennoinen, och Tikka, Svart gryning (2018), s. 92. 
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svenskspråkiga skyddskårerna. I en årsberättelse från Västanfjärd skyddskår i 
Åboland år 1926 beskrevs den roll som skyddskåren hade haft och fortfarande 
hade som att: 

 
Vårt land som självständig stat har för varje år som gått vunnit allt med i stadga 
och trygghet, såväl utåt som inåt och landet har fått åtnjuta lugn och arbetsro detta 
som så väl behövts för att alla de djupa sår från ofärdsåren måtte läkas. Månne vi 
haft detta lugnt om skyddskåren icke funnits? Svaret kan därpå icke bliva annat än 
nej. Se där skyddskårernas stora betydelse för landet. Även vår skyddskår har i 
detta avseende sin plats att fylla och böra vi lika oförtrutet som hittills arbeta och 
uppbära skyddskårsidén, ty ännu är faran icke borta och må du då hembygd och 
fosterland kallar dig vara beredd att försvara det.266 

 
Det hade vid tiden för årsberättelsen från Västanfjärd skyddskår gått ungefär åtta 
år sedan självständigheten och inbördeskriget och enligt denna skribent var Fin-
land nu tryggare och mer stabilt, med lugn och arbetsro för befolkningen efter år 
av oro och ofärd. Det var alltså inte bara elände och oro utan det beskrevs som att 
med skyddskårernas hjälp hade den finländska staten återfått en del av det lugn 
och den trygghet som behövdes. Skyddskåren hade enligt skribenten ovan bevisat 
vilken stor betydelse den hade för landet och dess framtid. Däremot var det fort-
farande mycket viktigt att fortsätta skyddskårsarbetet och vara fortsatt vaksam 
på de faror som lurade bakom hörnet. Skyddskårsarbetet kunde inte upphöra 
ännu då det fortfarande ansågs finnas en hotbild och ”mörka moln” på himlen. 
Roselius et. al. beskriver det som att skyddskårsorganisationen – tillsammans 
med Lotta Svärd-rörelsen – framställdes som den kraft som fortsatt skulle för-
säkra att den seger som hade vunnits i det så kallade ”frihetskriget” 1918 inte 
skulle slösas bort. Det kommunistiska hotet upplevdes som ständigt närvarande 
och bolsjevismen ansågs finnas överallt. Detta kunde inte motas bort eller hante-
ras endast med hjälp av lagar eller formaliteter. Istället menade många att även 
skyddskåren och dess arbete krävdes för att på militär väg försvara den finländska 
nationen från både inre och yttre hot.267 
 På 10-årsdagen för de vitas befrielse av Åbo stad år 1928 höll dr. H. A. Karsten 
– filosofie doktor i historia och senare lektor i historia och svenska – ett tal till de 
samlade skyddskåristerna och lottorna.268 Han beskrev det som att dessa tio år 
hade varit händelserika år då mycket hade hänt som skyddskårerna kunde vara 

                                                             
266 ”Årsberättelse för Västanfjärd skyddskår” (1926), Åbolands Skyddskårsdistrikts Skyddskårers års-

berättelser år 1926, ÅSKD-S, Hki, Sk-2349/3, Sk-2349/3, s. 5. 
267 Roselius, Silvennoinen, och Tikka, Svart gryning (2018), s. 83. 
268 Henrik Adolf Karsten (1895-1957) var en finlandssvensk filosofie doktor i historia. Sin doktorsex-

amen erhöll han år 1916 med avhandlingen ”Karl Gustaf Wrangel: hans ungdomstid och första 
krigarbana 1613-1638”. Karsten arbetade bland annat som lektor i historia och svenska vid Åbo 
svenska lyceum 1917-1945. Källa: ”Ylioppilasmatrikkeli 1853-1899”, åtkomstdatum 08 september 
2020, https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/1853-1899/henkilo.php?id=24749; ”Kuka kukin 
on: Henkilötietoja nykypolven suomalaisista” (Helsingfors: Otava, 1954), http://rune-
berg.org/kuka/1954/0339.html, s. 339. 
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stolta över. Däremot var det ännu inte möjligt att vara helt nöjda och glada med 
situationen i landet. Det fanns fortfarande problem med ”råhet” och ”förvildning” 
i landet och bara för att faran var dold och folket hade fullt upp med sina vardag-
liga liv betydde inte det att uppmärksamheten på ”oväder” inte behövde bibehål-
las trots ”hotfulla, mörka stormmoln” som inte var direkt synliga. Den finska nat-
ionens självständighet och ställning var inte tryggad ännu enligt Karsten, utan 
landets ”östra granne” utgjorde fortfarande ett ständigt hot. Det gällde att vara 
fortsatt vaksamma och inte tro att krig var något som hörde historien till. Därför 
ville Karsten förtydliga att ”Vi skyddskårsmän predika ej hat och angrepp, men vi 
predika försvarsvilja till livets skydd, till vårt folks skydd, till vårt fosterlands 
skydd. För oss måste det stå klart, att individens plikt är kamp för folkets rätt 
[…]”.269 

Skyddskårernas roll som beskyddare av nationen var fortfarande tio år efter 
inbördeskriget starkt närvarande i deras egen retorik och ställdes i relation till de 
hot som ansågs vara ständigt närvarande. Olika hot och fiender både inom och 
utanför landets gränser var inte alltid tydligt synliga eller mål för befolkningens 
fulla uppmärksamhet. För skyddskårerna var det dock tydligt att deras arbete och  
deras uppgift inte kunde läggas åt sidan eller tillåtas vila när det fortfarande upp-
levdes som att nationen och folket behövde deras hjälp. Det frivilliga försvarets 
uppgifter behövde även fortsatt hållas levande och ställas i första rummet i egen-
skap av plikt att försvara det som ansågs vara ”rätt”. 

Till kamp för hembygd och fosterland: skyddskårernas upplevda 
uppgifter 
 
Skyddskårsorganisationens och de svenskspråkiga skyddskårernas huvudsakliga 
syfte var enligt dem själva – i en artikel från SvSk år 1919 – att skydda hembyg-
den, nationen och det finländska folket från hot både utifrån och inifrån. Folkets 
försvarsduglighet skulle främjas och den så kallat ”lagliga samhällsordningen” 
värnas med hjälp av de vid tiden 19 olika skyddskårsdistrikten och deras verk-
samhet. Skyddskårsorganisationen skulle agera stödtrupp till den reguljära ar-
mén och arbeta för att underlätta infrastruktur, försörjning, försvar och säkerhet 
vid ett eventuellt hot från en främmande makt och eventuellt även i en regelrätt 
stridssituation. Det egna skyddskårsdistriktets trygghet och ordning – och det-
samma för de närmast intilliggande distrikten – skulle bibehållas i samarbete 
med den reguljära armén, samtidigt som målet också var att skydda arméns mo-
bilisering i en krigssituation. Lokala skyddskårer runt om i landet kunde eventu-
ellt bli de styrkor som först tog sig an fienden vid ett anfall i väntan på att armén 
samlade sina krafter och tog över. När armén hade fått igång sitt ”tunga maski-
neri” och påbörjat krigföringen var det skyddskårens uppgift att säkerställa trygg-
heten på de platser där armén inte befann sig. Vid eventuella strider på en lokal 
                                                             
269 ”Dr H. A. Karstens tal på 10-årsminnesdagen i Åbo”, SK 1, nr 8 (1928), s. 191-192. 
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skyddskårs hemort eller inom ett skyddskårsdistrikt kunde det även bli så att de 
fick strida sida vid sida med armén om så krävdes.270  

Relationen till militärväsendet uppfattades som stark och inom Pargas skydd-
skår hade det år 1923 inlämnats ett förslag av överste Stahel angående yngre 
skyddskårister och värnplikt, främst för att locka fler medlemmar. Förslaget gick 
ut på att ordna det så att de yngre skyddskåristerna inom den egna skyddskåren 
som inte hade gjort värnplikt kunde få vissa fördelar när de väl påbörjade sin 
tjänst inom den reguljära armén, eftersom att de redan hade varit aktiva inom 
skyddskåren och lärt sig vissa saker i förväg. På så vis skulle arbetet inom den 
lokala skyddskåren få en direkt förbindelse med den reguljära militära verksam-
heten och de unga skyddskåristerna erhålla vissa lättnader när de väl gjorde sin 
värnplikt. Detta skulle i sin tur enligt Stahel kunna underlätta rekryteringen av 
yngre medlemmar och stärka bandet till den reguljära armén ytterligare.271 
 

    Bild 7. Skyddskår på manöver cirka 1919-1925. 
 
Skyddskårsorganisationens och de lokala skyddskårernas huvudsakliga uppgift 
rörde på detta sätt hembygden samtidigt som det fanns ett omfattande fokus på 
det som hotade hela rikets gränser. Detta hot rörde framför allt det från öst i form 
av Ryssland, som många gånger benämndes som den gamla ”arvfienden” eller 

                                                             
270 ”Skyddskårernas uppgifter”, SvSk 1, nr 3 (1919), s. 2. 
271 ”Protokoll fört vid stabssammanträde för Pargas skyddskår den 22 september” (1923), Protokoll-

bok för Pargas skyddskår 10/1-1919-31/1-1926, Pargas skyddskår och marinskyddskår, ÅSKD, Hki, 
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liknande.272 De svenskspråkiga skyddskårernas uppgift att skydda nationens lag-
lydiga ”medborgare och medborgarinnor” från olika hot framkommer bland an-
nat i Bertel Gripenbergs tal från den 1 augusti 1920, vid en fest anordnad av Ja-
kobstads skyddskår. Fokus för Gripenberg låg mycket tydligt på de svensksprå-
kiga skyddskårernas ursprung och relationen till inte bara de egna svenskbyg-
derna utan också ansvaret för hela nationens framtid: 

 
Här, i det fria Österbotten, Finlands skyddskårs vagga och hemvist, behöva vi väl 
knappt fråga oss vilken skyddskårens uppgift är och om denna väpnade vakt för 
fosterlandets frihet och lugn ännu är lika behövlig som i den ödesdigra stund då 
den föddes nästan av sig själv, som uppvuxen ur jorden – uppvuxen ur en stolt och 
frihetsälskande stams mod och fosterlandskärlek.273 

 
Här beskrivs skyddskårens uppkomst och uppgift som sprungen ur det österbott-
niska folkets ”fosterlandskärlek” och att de förstod betydelsen av ett fortsatt 
starkt försvar. Gripenberg var även starkt övertygad om att de röda fortsatt ut-
gjorde ett mycket akut hot mot den unga nationen, då så många av vad han be-
nämnde som ”banditer” hade släppts ur fängelserna efter kriget 1918. I hans ögon 
hade staten svikit de ”bröder, vänner och söner” som hade offrat sig för nationen 
genom att ”gjuta sitt blod” på slagfältet, när de hade släppt ut de ”brottslingar och 
upprorsmän” som hjälpt den andra sidan ta deras liv. Med detta menade Gripen-
berg att staten jämställde den ”lagtrogna medborgaren” med dessa ”brottslingar” 
och gav dem nya tillfällen att begå brott och därmed förråda nationen och folket 
ännu en gång. Gripenberg var av den åsikten att det var så kallade ”mjuka män” 
som styrde landet och de män som hade stridit för ”den stora saken”, som var 
redo att ta i ordentligt för nationens fortlevnad och säkerhet var borta. Skyddskå-
rernas betydelse för försvaret mot inre och yttre fiender var tydlig enligt Gripen-
berg, men han menade också att de hade en ovärderlig betydelse för det ”själsliga 
välbefinnandet” i det vita Finland. Gränsen mellan de röda och de vita var fortfa-
rande enligt honom oöverstiglig och den ”blodiga klyftan” däremellan kunde inte 
överbryggas. Varje ”duglig medborgare” och man skulle därför vara en trogen 
skyddskårist som samlades under den ”vita fanan” tillsammans med sina kamra-
ter. De skulle kämpa tillsammans som en man för självständigheten och nation-
ens framtid.274 

Gripenberg kan placeras i kategorin av de personer med mer extrema värde-
ringar som yttrade sig inom de svenskspråkiga skyddskårerna, då han senare an-
slöt sig till den fascistiska delen av Lapporörelsen. Hans starkt högerorienterade 
åsikter och motstånd eller vad som mer eller mindre kan beskrivas som hat mot 
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de röda och mot olika vänstergrupperingar framkommer tydligt i många av hans 
inlägg i SvSk och SK.275 Detta samtidigt som åtminstone hans ”kompromisslösa” 
och ”kraftfulla” festtal, enligt en annan skribent i SvSk år 1920, ska ha varit 
mycket populära bland österbottningarna. Anledningen till detta förklarades 
med att just österbottningarna var ett ”kompromisslöst folk vid Bottenhavets 
stränder”. Kompromisslösheten i Gripenbergs tal passade därför enligt skriben-
ten bra med de österbottniska svenskarnas egna egenskaper.276 Om Gripenbergs 
tal var så populära som lät påskinas är svårt att uttala sig om. Däremot att Gri-
penbergs dikter, inlägg och festtal publicerades i SvSk och SK och fick positiva 
utlåtanden säger något om att de åsikter han framförde troligtvis uppskattades 
och inte sågs som olämpliga. Åtminstone inte av de skyddskårskretschefer och 
liknande som satt i styrelsen för tidskriften och godkände materialet inför publi-
kation. Alla skyddskårister inom de svenskspråkiga skyddskårerna delade mest 
troligt inte Gripenbergs stundtals svartvita – eller rättare sagt rödvita – perspek-
tiv på de faror som ansågs hota den unga nationen. Trots detta verkar han ha varit 
mycket populär under främst 1920-talet i de båda undersökta tidskrifterna. Det 
framfördes exempelvis i SK år 1928 att Gripenbergs nya diktsamling Den stora 
tiden var ”[…] ett gripande dokument om händelserna från vintern 1918” och en 
bok ”[…] för varje skyddskårist och varje fosterlandsvän […]”.277 

Ainur Elmgren beskriver mellankrigstiden i allmänhet – och i Finland i syn-
nerhet – som en period av olika berättelser om kamp och att detta hade stor be-
tydelse i relation till identitetsskapande. Elmgren beskriver även mellankrigsti-
den som en period av förändring och ideologisk mångfald som är svår att endast 
begränsa till två sidor eller parter som stod mot varandra. Att framställa det som 
en så dikotomt präglad tid innebär att skapa en alltför förenklad bild av en tids-
period som präglades av många olika åsikter, ideologier och försök till förändring. 
Det riskerar även att leda till ett alltför dualistiskt tänkande i relation till de olika 
grupperingarna i Finland vid denna tid.278 Att hävda att det endast rörde sig om 
röda mot vita, kommunister mot fascister, svenskar mot finnar eller liknande in-
nebär att skriva in sig i ett alltför snävt dualistiskt synsätt på mellankrigstidens 
politiska och samhälleliga kontext i Finland. Det är ett synsätt som till viss del 
kan anses ha varit förhärskande i skyddskårernas egen retorik och narrativ som 
det framfördes i det källmaterial som undersökts till denna avhandling. 

I denna studie framstår det som att skyddskårerna själva gärna framställde 
det som att det var en fråga om att vara med eller mot dem angående nationens 
välmående och framtid, samtidigt som det inte var så enkelt. Den finländska be-
folkningen var inte uppdelad i endast fascister eller kommunister även om det – 
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speciellt under åren närmast efter inbördeskriget 1918 – framstod som tydligt att 
det fanns två officiella sidor att välja mellan: skyddskåren/det borgerliga sam-
hället eller de röda/socialistisk utopi. Därför är det av vikt att ta fasta på att till 
exempel Elmgren beskriver mellankrigstiden i Finland som en period av olika be-
rättelser om kamp. Dessa berättelser om ständig kamp för överlevnad som även 
framkommit i det studerade materialet, visar på polariseringen i det finländska 
samhället under denna tid och hur bland annat skyddskårerna skapade sin egen 
plats i samhället genom sådana berättelser. Detta blev ett sätt att befästa sin egen 
position och dess betydelse, det vill säga ett sätt att legitimera sin egen upplevda 
position som sista utpost för bevarandet av det finländska samhället i egenskap 
av frivillig försvarsorganisation. 

Det större hemmet, fosterjorden: nationens betydelse 
 
Nationens och nationalismens framväxt i västvärlden under 1800-talet fick enligt 
Geoff Eley stor betydelse för de krav som ställdes på en nations befolkning rö-
rande lojalitet. Nationens framväxt som ett ideal under 1800-talet verkade näm-
ligen som ett konkret sätt att legitimera krav på en ökad lojalitet från dess befolk-
ning genom ett alltmer utbrett och centraliserat styre. Ett centraliserat styre in-
nebar större möjligheter att inkorporera en så stor del som möjligt av befolk-
ningen i ett gemensamt nationellt identitetsskapande. Individen och nationen 
sammanfogades med hjälp av bland annat centralisering, juridiska ramar och ett 
organiserat kulturliv vilket i sin tur möjliggjorde krav på pliktuppfyllnad till nat-
ionen. Bandet mellan individen och nationen var viktigt att stärka då det gynnade 
alla inblandade, vilket kunde uppnås genom att exempelvis vara beredd att offra 
sig själv för sin nation och sitt land.279 Att på detta sätt legitimera nationen genom 
att sammanfoga den med individen, gjorde att det även blev legitimt att från nat-
ionens sida kräva lojalitet och pliktuppfyllelse av befolkningen. Det blev med 
andra ord legitimt att kräva att nationen i egenskap av ett större hem för alla dess 
medborgare skulle försvaras och dess framtid tryggas med hjälp av de enskilda 
individernas och hela befolkningens pliktuppfyllelse. 

Detta verkar även ha varit fallet för de svenskspråkiga skyddskårerna då det i 
källmaterialet beskrivs som att hemmet inte bara utgjorde det specifika hemmet, 
huset, jordlotten eller gården en person själv innehade. Det som av skyddskå-
rerna benämndes som ”det större hemmet”, det vill säga nationen, skulle också 
skyddas och bevaras utöver privat egendom. Nationen sågs som ett enda stort 
hem samtidigt som hembygden och hushållet/gården även det spelade en bety-
dande roll. Plikten att försvara och skydda gällde inte bara de egna i familjen och 
släkten eller det egna hemmet, utan plikten gällde också de som beskrevs dela 
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liknande öden och leva i samma land under samma förhållanden och lagar. ”Fos-
terlandet” och begreppets användning av skyddskårerna som benämning på alla 
de tusentals hem som fanns runt omkring i landet innebar att plikten att försvara 
och bevara sträckte sig långt bortom den egna tomtgränsen och de egna nära 
släktleden. Att försvara sitt eget (lokala) samhälle och även sitt land har enligt 
Yuval-Davis länge setts som en medborgares yttersta plikt, det vill säga att dö för 
”fosterlandet”. Detta blir i sin tur relevant i relation till genus då det historiskt 
varit något som starkt sammanbundits med förmågan att delta i väpnad kamp, 
vilket har likställts med manlighet och mäns medborgarskap.280 

Lite poetiskt beskrevs fosterlandet år 1921 i SvSk som en enda gemensam ”stor 
moder” som skulle erhålla samma respekt, uppoffringar och kärlek som de fak-
tiska fysiska mödrar som hade fött dem alla. Detta för att i slutändan var det så 
att ”Gud bevare fosterlandet, ringa är allt annat sen”.281 Fosterlandet var det som 
hade störst betydelse när det väl gällde och det som var av allra största vikt att 
bevara. I årsberättelsen för Närpes skyddskår år 1922 uttrycktes det som att det 
fanns en så kallad ”rätt anda” för en skyddskårist som tjänade just fosterlandet 
som även innefattade den relation han skulle ha till det. Det beskrevs som att ”För 
Fosterland, för lag och kultur, För hem och Fädernetorva, Och äro vi beredda, 
mer än någonsin, att med liv och blod vårt fosterland försvara”.282 Här framkom-
mer många olika delar av en skyddskårists uppdrag i nationens namn. Det gällde 
att försvara inte bara hemmet och ”fädernetorvan” utan också nationen/foster-
landet samt även det som benämndes som ”lag och kultur”. 

Någon mer utförlig förklaring av vad som menas med ”lag och kultur” ges inte 
riktigt i exemplet ovan från Närpes, utan det antas att detta koncept är förståeligt 
som helhet för läsarna. Det kan däremot relateras till det Nira Yuval-Davis skriver 
om medborgarskap som ett övergripande koncept och som en relation mellan in-
dividen och staten. Yuval-Davis beskriver medborgarskap som bestående av flera 
olika nivåer och gemenskaper som kan vara både lokala, etniska, nationella och 
transnationella. Hon argumenterar för att medborgarskap innebär att folk kan 
vara med i många olika gemenskaper som utgörs av både ideologiska och mate-
riella konstruktioner i konstant kamp och förhandling. Medborgerliga rättigheter 
är även enligt Yuval-Davis förankrade i både sociala och politiska domäner.283 
Medborgarskap kan på detta sätt ses som något delvis flyktigt och föränderligt 
beroende på kontext och som bestående av flera olika nivåer. 

I relation till skyddskårerna framkommer det att det för dem fanns ett flertal 
olika nivåer där deras medborgarskap och kollektiva tillhörighet innebar olika sa-
ker. Det som var deras medborgerliga plikt att försvara och främja rörde vid olika 
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tillfällen det lokala och mer begränsade och/eller hela nationen som en enda stor 
gemenskap. Det som av skyddskårerna benämndes som ”lag och kultur” kan an-
ses ingå i olika former i både det lokala och det nationella. Det verkar bland annat 
ha inneburit att skydda det som sågs som korrekta moraliska och etiska värde-
ringar, främja ett fungerande och rättvist rättssystem, förhålla sig på ett korrekt 
sätt till de lagar och regler som var rådande i samhället i stort och bibehålla vad 
som ansågs vara en positivt laddad så kallat västerländsk kultur – i motsats till 
det negativt kodade ”öst” och ”österländska” som Ryssland representerade – 
samt även den svenskspråkiga kulturen i Finland. Bland de svenskspråkiga 
skyddskårerna är dessa olika nivåer och gemenskaper som Yuval-Davis argumen-
terar för starkt närvarande och kan ses i relation till de många olika nivåer som 
denna svenskspråkiga identitet i sig bestod av i övrigt. 

Den inställning som de svenskspråkiga skyddskårerna hade till försvaret av 
nationen var alltså starkt grundad i en känsla för både rötterna i hembygden men 
även den större bilden och hela nationens övergripande säkerhet. Människans 
instinkt var enligt Gunnar Dahlbo, i en dikt i SvSk år 1924, att skydda sig själv i 
”hemmets trygga vrå”. Det var dock viktigt att inte glömma bort att skydda ”fos-
terjorden” i form av nationen och ”Du, som eget hem vill vårda, vårda fosterlandet 
med!”.284 Att blicka utanför gränserna för det egna fysiska hemmet och det lokala 
sammanhanget blev mycket viktigt för att försäkra att nationen Finland skulle 
kunna leva vidare i sin självständiga form. Som skyddskårist, medborgare och 
medmänniska hade du enligt Dahlbo även ett större ansvar: ” – Mänska, du som 
älskar hemmet, och dig själv vid hemmets härd, har du glömt det större hemmet, 
fosterjorden, dig beskärd, att du må den sådan omsorg giva, som den nog är 
värd?”.285 Även i årsberättelsen för Kimito skyddskår år 1926 beskrevs ansvaret 
för fosterlandets framtid och välmående som ett arbete för att ”[…] osjälviskt offra 
krafterna för det allmännas väl”.286 

Föreställningar om självuppoffring och i förlängningen att vara beredd att 
offra sitt liv för nationen är något som Juha Siltala menar var förekommande i 
Finland redan i och med inbördeskriget 1918. Att dö för nationen sågs som något 
ärofyllt och som ett led i främjandet av det pågående nationsbygget.287 Detta fort-
satte vara ett sätt att uttrycka sig inom skyddskårerna under mellankrigstiden, 
vilket blir tydligt i de exempel som ges i detta kapitel. Vidare beskriver Tuomas 
Tepora skyddskårsorganisationen som del av ett positivt mytskapande av det vita 
Finland där hjältenarrativ, blodsoffer och kampen för nationell självständighet 
stod i förgrunden. Tepora argumenterar för att mellankrigstiden i Finland hand-
lade om vad han benämner som ett hegemoniskt användande av den vita sidans 
minnen om självständighetskamp mot Ryssland. Ett användande av minnen i en 
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allrådande berättelse där det offer som de fallna soldaterna och skyddskåristerna 
hade utfört utmålades som beklagansvärda men samtidigt nödvändiga blodsoffer 
för att kunna försäkra sig om en stark grund för självständigheten. Inom ramarna 
för detta rymdes också ett narrativ från den vita sidan om en genomgående 
vit/borgerlig konsensus där alla medelklassgrupperingar ingick vilket inte var nå-
got annat än en myt när det väl kom till kritan. Det finländska samhället under 
mellankrigstiden var aldrig så entydigt och dikotomt uppdelat i endast två sidor 
som de vita vinnarna av inbördeskriget ville få det att framstå. Syftet med detta 
var enligt Tepora att också skapa konsensus i det finländska samhället som base-
rades på den vita sidans politik, narrativ och ideologi för att möjliggöra ett enhet-
ligt nationsbygge. Även många konservativa motsatte sig försöken att förenkla 
narrativet och ville inte bidra till att reproducera vad Tepora benämner som en 
”militaristisk frihetskrigsdyrkan”.288 Trots motstånd från olika håll fanns det ett 
hjältenarrativ och en mytskapande retorik från främst den vita sidan som präg-
lade mellankrigstidens Finland i dess arbete för en enhetlig och gemensam nat-
ion. 

Enligt den bild som presenterats ovan av de svenskspråkiga skyddskårerna 
framställdes det av dem själva som att nationen förpliktade samtidigt som den 
hade möjligheten att sammansvetsa folket så att de kunde arbeta tillsammans för 
dess skull. Det beskrevs till exempel i en artikel i SvSk 1927 som att det gemen-
samma målet var ”fosterlandets bästa” och att arbeta för dess framgång och fram-
tid, för de släkten som redan fanns och även för kommande generationer. Det var 
ett arbete som skulle bidra till att bibehålla minnet av och hedra de generationer 
som hade kommit före. Dessa generationers agerande och vad de hade offrat för 
det som ansågs vara ”rätt och sant” innebar i sig ett ansvar. Plikten till och förval-
tandet av arvet efter kriget 1918 utgjorde en del av den uppoffring och det mod 
som krävdes i en ”ädel strävan” för nationens skull. Den så kallade ”fosterlands-
kärlekens” närvaro hos folket var det som skulle garantera landets framtid. Skri-
benten till artikeln menade att fosterlandet var ”[…] vår gemensamma moder, 
som vill förena oss över splittringarnas klyftor till gemensamma ansträngningar 
och uppoffringar för värnandet av andliga skatter, som giva livet dess rätta värde 
och varaktiga betydelse”.289 För nationens framgång och för ”fosterlandskärle-
ken” var splittringar och klyftor inte av betydelse. Det viktigaste var istället att 
fokusera på hur en bäst kunde tjäna nationen och dess framtid. 

En annan skribent i SK framförde år 1928 att det fanns en nationell försvars-
plikt som innebar att vid händelse av krig var staten arbetsgivare för alla medbor-
gare som i sin tur hade skyldighet att bidra på bästa sätt. Detta beskrevs som att 
”För varje medborgare – oberoende av ålder och kön – innebär nationell mobili-
sering ett avstående från dispositionsrätten över egen arbetskraft och privat 
egendom” och rätten till självbestämmande överlämnades i en sådan situation till 
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staten. Därför beskrevs det som att skyddskåren arbetade för en grundlig för-
svarsberedskap så att det finländska folket skulle vara förberedda och veta vad 
plikten gentemot nationen innebar, nämligen att överlämna sig själv och sina till-
gångar till dess förfogande.290 Nationens behov gick därmed före den enskilda 
individens behov och som medborgare skulle du vara beredd att offra både dig 
själv och det som var ditt i dess namn. I årsberättelsen för Övermarks skyddskår 
år 1930 framfördes detta som att det borde framstå som tydligt att var och en 
skulle känna en plikt att vilja skydda ”hem, bygd och fosterland”. Något annat var 
inte på tal efter noggrann ”självrannsakan” utan det enda tänkbara var att träda 
fram för att försvara allt ”heligt och kärt” och allt det som följde med en fri nat-
ion.291 För Houtskärs marinskyddskår rörde det sig till exempel år 1935 om en 
uppfordran att alla skyddskårister skulle fullgöra sin ”fosterländska plikt”. Denna 
uppfordran skrevs tillsammans med en önskan om att försvarsintresset och viljan 
skulle växa sig stark inte bara i varje hem i kommunen utan även runt om i varje 
hem i hela landet.292 Här framkommer återigen den övergripande bilden av nat-
ionen som en stor enhet bestående av många små enheter, där det stora och det 
lilla bands samman av ett behov att försvara nationen i egenskap av ett enda stort 
hem för alla finländska medborgare. 

Det gällde som skyddskårist, som en skribent i SK uttryckte det år 1938, att 
tänka stort och komma ihåg att liksom finländska män och kvinnor som kommit 
före tänka: ”[…] jag själv är intet, mitt folk, mitt land äro allt”.293 Nationen och 
folket skulle för skyddskårerna sättas framför en själv som individ och del av hel-
heten. Varje skyddskårist hade ett ansvar och en plikt att se till nationens bästa 
och lyfta dess betydelse som ett hem för inte bara en själv utan också alla andra 
medborgare. Osjälvisk uppoffring och omsorg om nationen kunde utkrävas av 
skyddskåristerna och befolkningen eftersom de alla ansågs ha ett ansvar för den 
gemensamma framtid, frihet och självständighet som behövde bevaras. Det fanns 
ett ansvar i att förvalta eftermälet efter de som hade stridit och dött 1918 och att 
se till att inte slarva bort vad som sågs som en hårt förvärvad nationell frihet. 

För hembygd och egen gård: det lokala sammanhanget och 
svenskheten 
 
I en beskrivning av orten Lappfjärd i Österbotten och ”lynnet” hos lappfjärdsbon 
betonades hur de österbottniska, vida slättlandskapen hade präglat honom – för 
denna ortsbo beskrevs endast som en man – till att bli en ”slätternas man”. Detta 
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band till hembygdslandskapet innebar att han hade erhållit ett ”lugnt sinne” som 
inte strävade efter nyheter och nymodigheter, utan istället hade han ”[…] redan 
från sin barndom vant sig vid att från stugans dörr nära nog blicka ut över hela 
fädernetorvan”.294 Sambandet med det lokala framställdes som någonting posi-
tivt och var något som understöddes av skyddskårerna. Ett sätt att bli en del av 
det lokala som framfördes av skyddskårerna var att uppmana främst unga män 
att stanna kvar i hembygden och engagera sig i dess fortlevnad och framtid genom 
att exempelvis gå med i skyddskåren för att kunna försvara hembygden. 

Hembygden kunde samtidigt utgöra ett problem. I mindre miljöer kunde upp-
fattningar som var negativa för skyddskåren rota sig mycket djupt och vara svåra 
att överbrygga för de lokala skyddskårerna. Inom Malax skyddskår klagades det 
år 1922 på bristande intresse för den lokala skyddskåren som på grund av detta 
var alldeles för liten till storleken. Den hade enligt egen utsago fått utstå olika 
svårigheter under kriget 1918 och även utsatts för vad som beskrevs som otack-
samhet från de som bodde i bygden. Kåren hade av någon anledning ett dåligt 
rykte i bygden. En del folk i bygden hade enligt skribenten gjort motstånd mot 
den lokala skyddskåren och motarbetat den. Många äldre menade att skyddskå-
ren inte ens behövdes då nog många skulle engagera sig ändå när det väl hände 
något på riktigt. Det fanns ett stort antal ”raska ynglingar” i bygden som skulle 
kunna ansluta sig till den lokala skyddskåren. Problemet var att de fortfarande 
mindes detta upplevda motstånd och ”otacksamt bemötande” som de hade fått 
utstå i bygden under inbördeskriget. De äldre som motsatte sig den lokala skydds-
kårens verksamhet var enligt utsago ”[…] likgiltiga och makliga samt älska ’hem-
brygden’ mera än hembygdens och fosterlandets välfärd”.295 Att uppvisa en sådan 
likgiltighet för hembygdens och nationens trygghet var inte uppskattat hos 
skyddskårerna. Särskilt inte om andra så kallade nöjen kom före skyddskårsar-
betet, som att i citatet ovan hellre dricka hembränd sprit – det vill säga ”hem-
brygden” – istället för att engagera sig i skyddskåren. Likgiltigheten beskrevs 
även vid andra tillfällen i SvSk som ett stort hot mot skyddskårens verksamhet 
tillsammans med lockelsen från andra nöjen i en tid där många andra saker 
kunde dra till sig folks intresse.296 

Inom Närpes skyddskår år 1922 hade de problemet att det inte hade skett nå-
gon ökning alls av kårens medlemmar under året, vilket sågs som ett stort bekym-
mer då ”[…] icke mindre än 19 av kårens käckaste ynglingar utvandrat till 
Forenta-Staterna (sic) och Canada. Så mycket smärtsammare kännes förlusten 
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av dessa män som de samtliga voro varmt intresserade skyddskårister”.297 Det 
framstod som tydligt för Närpes skyddskår att emigrationen utgjorde ett stort 
problem inte bara för skyddskåren utan även för bygden som helhet, då dessa 
ungdomar och unga män istället behövde övertalas att stanna kvar och bidra till 
det lokala samhället. De unga männen utgjorde enligt Närpes skyddskår en viktig 
del i grunden till ett skydd för det vita samhället och hembygden ifall att det skulle 
bli ett nytt inbördeskrig, vilket fortfarande var en stark rädsla hos skyddskårerna 
cirka tre år efter kriget.298 
 
Bild 8. ”Suojeluskuntalainen vartioi koti-
aan”/”Skyddskåristen vaktar hemmet”. Vykort 
från 1920-talet med en skyddskårist stående 
framför ett rött hus hållandes sitt vapen. Tex-
ten på andra sidan lyder: ”Understöd skydds-
kåren, värna ditt hem och ditt land.” 
 
För nationens, samhällsordningens 
och hembygdens bevarande var det 
enligt skyddskårerna av allra största 
vikt att förhindra detta manfall och 
vad som upplevdes som emigration-
ens stora påverkan på framför allt 
”svenskbygderna”. Många unga flyt-
tade bort från sina lokalsamhällen, 
inte bara till städerna utan även till 
andra länder där de sökte lyckan 
istället. Detta utmålades som ännu en 
förlust för skyddskårerna då det inne-
bar en förlust av personer som hade 
kunnat bidra med mycket till verk-
samheten. Samtidigt som det inte 
bara framställdes som ett svek mot 
hembygden utan även mot tidigare generationer och mot nationen: ”Under årtu-
senden hava Dina förfäder med plog och svärd fört kulturen fram, vad gör Du? 
Härpå kunna vi direkt svara: sviker fanan och utvandrar till främmande land, vars 
industri Du ger den kraft, som Fosterlandet behöft, och återvänder först då det 
främmande landet förbrukat dina bästa krafter”.299 Att flytta från hembygden och 
”förbruka” sina krafter någon annanstans sågs som ett svek mot förfäderna, den 
finländska nationen och framför allt den svenska kulturen i en tid när svensk-
heten i Finland redan innan ansågs vara hotad. 
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Engman beskriver hur den svenska elitens position blev allt svagare under slu-
tet av 1800-talet och hur den vid sekelskiftet 1900 allt tydligare kunde se hur dess 
makt krympte. Försöken till mobilisering av politiska svenska partier hade länge 
varit endast delvis lyckade och när den svenska eliten väl lyckades få fotfäste hos 
en större del av den svenskspråkiga befolkningen, insåg de att detta folk i allt 
större utsträckning själva höll på att ”försvinna”. Det som Engman benämner 
som ett försvinnande var i sin tur en konsekvens av assimilering, urbanisering 
och utvandring då den transatlantiska utvandringen var mycket omfattande i 
framför allt västra Finland. Många förflyttade sig från Uleåborg och Vasa län samt 
de sydvästliga kustområdena i södra Finland till Sverige eller Nordamerika. När 
den svenskägda jorden blev alltmer viktig för eliten – både rent konkret/fysiskt 
men också symboliskt – tillsammans med dess strävanden efter en stabil svensk 
befolkning, var denna svenska befolkning istället beredd att sälja sin mark till 
högstbjudande för att ha råd med en resa till Nordamerika. Folket försvann till 
fabriker i städerna eller till Nordamerika och många av de som stannade kvar blev 
alltmer förfinskade. Det fördes diskussioner om att den ”svenska jorden” skulle 
tillhöra den ”svenska folkstammen”, vilket innebar att emigrerande svenskar och 
inflyttande finnar som tog över blev ett problem i de kvarvarande svenskarnas 
ögon.300 

Att svika nationen och hembygden på detta sätt genom att lämna hembygden 
och överlåta den i andras händer var för skyddskårerna inte vad en ”plikttrogen 
son” från Österbotten ägnade sig åt, utan istället var det nationens väl som skulle 
komma först genom bevarandet av hembygden. Meningen med skyddskårernas 
verksamhet framfördes ju som att försvara hembygden och det lokala samhället 
tillsammans med ett försvar av nationen som helhet. Just de svenskspråkiga 
skyddskårernas syfte relaterades ytterligare till ett försvar och bibehållande av 
det svenska, vilket kan belysas med ett exempel från en fest för skyddskårerna i 
Borgå socken år 1922. Där hade en fana satts upp över scenen med följande bud-
skap: ”Här samlas vi till kamp för hembygd, modersmål och fosterland”.301  

Detta citat belyser väl det fokus som de svenskspråkiga skyddskårerna hade i 
sin verksamhet men även betydelsen av och relationen mellan dessa tre delar. För 
det första symboliserade hembygden det lokala sammanhanget med mark som 
beskrevs ha ärvts och brukats i generationer och som band folket både fysiskt och 
symboliskt till hembygden. För det andra förankrade hembygden skyddskårerna 
i ett större rumsligt sammanhang i form av nationen och dess territoriella och 
symboliska gränser för det finländska folket där dessa lokala sammanhang ingick. 
För det tredje fungerade det svenska språket och modersmålet som ytterligare 
något som band samman skyddskårerna med ett gemensamt arv i form av svensk-
heten och den specifikt ”svenska jorden”. Det symboliska värdet i dessa tre delar 
var stort för de svenskspråkiga skyddskårerna i formerandet av egna nationella 
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identitetsmarkörer i egenskap av minoritetsgruppering samt i en strävan efter att 
etablera och bibehålla ett gemensamt sammanhang. Detta stämmer väl överens 
med exempelvis Henrik Meinanders beskrivning av hur den omfattande före-
ningsverksamheten i Finland under tidigt 1900-tal bidrog till att skapa en vision 
om hur det lokala och det nationella hörde ihop på ett mer konkret sätt.302 

I en dikt av Gunnar Dahlbo från 1926 om ”fosterbygden” och hembygden be-
skrevs det vara ”söner av slättlandet”, det vill säga främst från Österbotten, som 
hade i uppdrag att skydda hembygden. Dahlbos dikt manade till aktion och han 
skrev om hur ”Slättlandets söner dig hembygd skall skydda, skall värna och värja 
din solljusa strand. Du tappra kohort från boning och hydda slå vakt kring din 
bygd och ditt land!”.303 Relationen till hembygden och dess landskap beskrevs 
fortsatt under senare delen av 1920-talet och början av 1930-talet både i SvSk och 
SK som en stark sådan och som något som var mycket viktigt att ta på allvar. Det 
var därför viktigt att gå med i skyddskåren och kunna skydda hembygden mot de 
hot som ansågs vara ständigt närvarande. Ännu en dikt framfördes av August 
Hortans vid festligheterna vid Sundom skyddskårs lotteri sommaren 1927 och 
återgavs i SvSk. Dikten i sin helhet framstår som en hyllning till hembygden i 
”sommarskrud”, den jord som i generationer hade bearbetats av lokalborna och 
dikten beskriver hur kärleken band dem till hemgården och hembygden: 

 
De unga så sjungit var skönfager vår 
på barndomens stigar, de kända. 
När minnena stiga i sägnernas spår 
de kärlek till hemgården tända. 
 
Den må vi skydda på fädernas sed. –  
När lystringssignalen skallar, 
på den yttersta posten mot fiendens led 
stå vi redo, då landet oss kallar.304 

 
Enligt Hortans kunde ingen stå emot dessa lokalbor och ta allt detta ifrån dem 
när de valde att med både ”spade och stål” försvara det, oavsett vilka hot som de 
utsattes för.305 Den lokala anknytningen och det lokala sammanhanget var av stor 
betydelse för skyddskårerna, då det många gånger förde med sig en historia och 
ett identitetsskapande som relaterades till det svenska arvet och det arbete som 
tidigare generationer hade utfört. Hembygden framställdes ofta i SvSk i ett ro-
mantiskt skimmer med varma känslor för den jord och omgivning som var så be-
tydelsefull för den egna levnadsbanan.306 Ann-Catrin Östman argumenterar för 
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att det svenska begreppet ”jord” i relation till bland annat hembygden användes 
mycket konkret men också mycket abstrakt i svenskspråkiga områden i Finland 
under 1920- och 1930-talen. Dessa områden var vid denna tid fortfarande mycket 
agrara områden och just begreppet jord kunde användas både för att beskriva en 
konkret beredning av marken för arbeta med den eller för att beskriva de marker 
som skulle tillhöra kommande generationer. Östman menar att denna använd-
ning av jord på olika sätt och på olika nivåer tyder på en betydelsefull och symbo-
lisk användning. Det arbete som den enskilde bonden genomförde fördes sam-
man med idéer om nationen genom att sättas in i ett större sammanhang och 
erhöll då även en relation till de svenskspråkiga områden runt om i landet som 
vid samma tid kallades för ”Svenskfinland”. Jorden eller marken sammanfördes 
med fäder och förfäder mer eller mindre långt tillbaka och språket fördes ofta 
samman med modern. Det blev därför mycket viktigt att skydda både språket och 
marken genom att fortsätta arbeta fysiskt med den men också se till att ta vara på 
arvet efter sina svenska förfäder.307 

Bandet till det som hade varit, det som komma skulle och till hembygden lyftes 
fram som mycket viktigt i ytterligare ett inlägg i SvSk år 1927, under just namnet 
”Hembygdskärlek”: 

 
Mossbelupna stengärden tala sitt tydliga språk om förfädrens kärleksfulla arbete. 
Jag är omgiven av mångsekelgammal kultur. Rödjarna ligga glömda i sina okända 
gravar men deras verk består. Deras hjältegärningar har fallit oss till. Vårt är värvet 
att se till att allt varder förökat, förkovrat och tryggat. Ha vi mod och lust därför?308 

 
Arbetet med marken och jorden beskrevs ha utförts av anonyma ”hjältar” som nu 
låg i okända gravar och det var fortfarande något som deras ättlingar fick ta del 
av. Kärleken till hembygden beskrevs också som något som växte sig starkare un-
der högsommaren. För att se till att denna kärlek och vilja till försvar av hembyg-
den och dess framtid växte också när sommaren var över menade skribenten att 
det krävdes flitigt arbete och engagemang. Försvaret av hembygden som tidigare 
generationer hade offrat så mycket för var mycket viktigt och ju fler män som blev 
medlemmar i skyddskårerna, ju säkrare var det frivilliga försvarets framtid.309 
Maningen till kamp och försvar av hembygden relaterades ofta på detta sätt till 
förfädernas slit och kamp för att de efterlevande skulle få det bättre. Därför var 
det också de efterlevandes plikt att bevara det som hade lämnats åt dem och att 
förvalta detta på bästa sätt. Brytandet av jorden innehade ett symbolvärde för 
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skyddskårerna och tillsammans med de spår som tidigare generationer hade läm-
nat efter sig agerade det som en konkret, fysisk påminnelse om just detta band 
till jorden och hembygden. 
 Enligt pastor Helge Bäck som skrev ett inlägg i SK år 1930 kallat ”Fädernes-
landets röst” fanns det många flitiga resenärer i Österbotten som sökte sig ut i 
världen. Det fanns enligt honom också en känsla av vemod hos dem när de läm-
nade landet eftersom det fanns mycket kvar som band dem till fosterlandet. ”Fos-
terlandets röst” fortsatte kalla på dem även i andra länder och många av dem hade 
en tanke om att resa hemåt igen så småningom. Bäck beskriver fosterlandet som 
något levande och som att det egentligen inte var hemlandet som skapade tankar 
och känslor av hemlängtan utan: 
 

Med förkärlek stanna de vid bilden av hemsocknen, hembyn, vid den gamla gården, 
omgiven av det röda planket, där de tidigaste intrycken mottagits. Kanske lämnade 
han där hemma en gammal mor, som med saknad tänker på sitt barn långt borta. 
– Det är allt sådant, som ger benämningen fosterland, liv, som fängslar och väcker 
en obetvinglig längtan i människornas bröst. 310 (kursivering i original) 

 
Fosterlandet gavs alltså enligt Bäck liv av dess beståndsdelar i form av hembyg-
den, hembyn och hemgården och allt som hörde därtill. Även förfädernas arbete 
med jorden tog Bäck upp som en mycket viktig del i hur landet och folket växte 
ihop under århundraden, hur kärleken till fosterlandet förstärktes och hur tidi-
gare generationer hade lyckats bygga upp det fosterland som den samtida gene-
rationen hade fått ärva. ”Fäderneslandets röst” hade inte tystnat under all denna 
tid men folkets förmåga att lyssna hade enligt Bäck blivit mycket sämre. Även här 
framkommer bandet till svenskheten då skribenten lyfter fram det österbottniska 
arvet och jorden samt hur folket i Maxmo och Vörå sades ha sitt ursprung i Da-
larna i Sverige som ättlingar till de manliga dalkarlar som många gånger hade rest 
sig för rikets försvar.311 Fosterlandet var så mycket mer än bara riket i stort då det 
lokala sammanhanget och de små sakerna i folkets egen närhet utgjorde en 
mycket viktig del i att de kände längtan till och ett ansvar inför nationen som hel-
het. 
 Under sommarlägermötet i Nykarleby år 1937 höll borgmästaren i staden, 
vicehäradshövdingen Alarik Huldén, ett uppskattat tal under avslutningsfesten. 
Huldén menade att marken i Nykarleby var historisk, eller rättare sagt krigshi-
storisk, då det var där som överste Georg Carl von Döbeln år 1808 hade drivit den 
ryska armén ur staden. Detta innebar att generationerna sedan dess och även i 
framtiden hade en plikt att försvara hembygden och nationen lika kraftfullt som 
förfäderna hade gjort. ”Fädernas blod” hade utgjutits där under von Döbelns tid 
och samma fiende i öster ansågs fortfarande utgöra ett hot, vilket betydde att 
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skyddskåristernas arbete enligt Huldén behövde fortsätta med ”osjälvisk verk-
samhet” och ”uppoffrande nit”. Att försvara fosterlandet innebar dock enligt 
Huldén inte bara att försvara ”[…] den mark, som ligger inom rikets fastställda 
gränser, utan jämväl och framför allt, värnandet av edra hänsovna fäders jord, er 
religion och ert språk, edra hem, eder hembygd, edra egna och närmaste anför-
vanter […]”.312 

Denna hembygdsromantik som så starkt förekom inom skyddskårerna var 
mycket vanligt förekommande under tidigt 1900-tal i stora delar av Europa. Nils 
Edling ger exempel på detta i sin avhandling om egnahemspolitik, småbruk och 
hemideologi i Sverige vid sekelskiftet 1900. Edling menar att den starka reakt-
ionen mot emigrerande från Sverige och deras svek mot sitt land var ett uttryck 
för svensk nationalism. Dessutom bildades en kult av lantliv och landsbygd som 
ett komplement till nationalismen, som tillsammans utgjorde grunden för en 
sorts hemideologi. Om du ägde ditt eget hem på landet hade du ett starkt band 
till jorden och ”fosterlandet” som du inte kunde få om du bodde i stan. Det fram-
ställdes som att den genuina svensken kunde hittas på landet och ett gott liv på 
landet agerade som en historisk koppling till försvunna värden och traditioner. 
Det fanns ett sagolikt skimmer runt tanken om att äga sitt eget hem och på så sätt 
dels upprätthålla god hälsa i ett eget, rent hem, dels en borgerlig familjemodell 
med kvinnan som skötte hemmet och mannen som arbetade och även fick en 
stark social position som egnahemsägare.313 

Edlings exempel från Sverige under ungefär samma tid liknar i mångt och 
mycket det som framkommer hos skyddskårerna och i Finland. Det fanns en lik-
nande tanke om fosterlandet som något mer än bara det som ligger innanför ri-
kets gränser, som något bestående av ett antal olika betydelsefulla beståndsdelar 
såsom den symboliska jorden både som konkret mark som arbetades av de öster-
bottniska bönderna men också som framtida generationers arvegods. Hemmet, 
hembygden och familj/släkt ingick i uppgiften att beskydda och bevara för 
skyddskåristerna som en del av det övergripande målet om ett frivilligt försvars-
arbete. Även det svenska språket var viktigt för skyddskårerna att bevara och be-
skydda så att det kunde föras vidare till kommande släkten. Det nationella, det 
lokala och det svenska språket som identitetsmarkörer samlades under arbetet 
för det frivilliga försvaret och skyddskårernas uppgift att beskydda, bevara och 
befrämja. Här blir även deras minoritetsnationalistiska ambitioner synliga i form 
av just ett nationalistiskt narrativ där det lokala i form av (svenska) hembygden 
och det svenska språket gavs likvärdig betydelse med nationen. För skyddskå-
rerna innebar därmed försvaret av nationen även ett försvar av den egna svensk-
heten och det egna lokala sammanhanget. 

                                                             
312 ”Sommarlägermötet”, SK 10, nr 12 (1937), s. 248. 
313 Nils Edling, Det fosterländska hemmet: Egnahemspolitik, småbruk och hemideologi kring sekel-

skiftet 1900 (Stockholm: Carlsson bokförlag, 1996), s. 369-371. 



 

127 

Upproriska skyddskårister: fascism och nationalism i 1930-
talets Finland 
 
Finland var inte isolerat från händelser i andra delar av Europa under 
mellankrigstiden utan påverkades också de av olika storpolitiska skeenden och 
ideologiska strömningar. I SvSk år 1924 skrevs det om hur det fanns en 
“världsoro” och ett “folkhat” som skapade en “nedbrytande atmosfär” där olika 
folk i olika länder behövde se till att deras “rike” och dess ställning var trygg. 
Skribenten tog Tyskland som ett exempel och hur de hade blivit “förödmjukade” 
efter första världskriget och utsatt för lidande efter att fredsavtalen hade slutits. 
Det kuppförsök som nyligen hade utförts av “högerradikala element” och som 
leddes av Hitler – mest troligt den så kallade Ölkällarkuppen – hade enligt 
skribenten varit “[...] en vanmäktig yttring av krafter, som ville Tysklands 
uppryckning ur dess förnedringstillstånd”.314 Inlägget fortsatte med att även ta 
upp Italien och att Benito Mussolini hade haft framgång med “[...] sitt arbete på 
de nationella och ansvarsmedvetna krafternas samling i fosterlandets namn kring 
sin bärande ide (sic): Italiens storhet”.315 Inställningen till både Tyskland och 
Italien framstår i detta inlägg som positiv och det fanns en känsla av medlidande 
med Tyskland och den situation som landet hade hamnat i efter kriget. 
 Denna retorik fortsatte senare samma år då signaturen Atos skrev om 
rättsprocesserna i München mot kuppmakarna, där freden i Versailles beskrevs 
ha “krossat” Tyskland både ekonomiskt och politiskt. Att det tyska folket inte helt 
hade gett upp ännu berodde på att “[...] kraftandan från Bismarcks dagar än 
strömmar på djupet i Germanias själ”.316 Det framfördes som att de hade gjort 
kuppförsöket med anledning av “blödande hjärtan” för det “förnedringstillstånd” 
som Tyskland befann sig i vid denna tid. Både Hitler och generalen Erich 
Ludendorff framställdes som att de hade varit villiga att offra sig för sitt 
“fosterland”. Att de då stod anklagade för riksförräderi sågs av Atos som att 
“förräderi” som begrepp i dåvarande Tyskland blev relativt. Eftersom de hade 
gjort sitt kuppförsök med “blödande hjärtan” för “fosterlandets skull” och för att 
lyfta Tyskland ur sin svåra situation kunde det enligt Atos inte ses som ett 
regelrätt förräderi.317 Det fanns ett omfattande missnöje över de fredsavtal som 
hade upprättats efter första världskrigets slut vilket skapade ett behov av 

                                                             
314 ”Ett solvarv har gått”, SvSk 6, nr 1 (1924), s. 1. Ölkällarkuppen genomfördes av det tyska nazistpar-

tiet i München 8-9 november 1923. Syftet med kuppförsöket var att få den bayerska regeringen att 
utlysa en ”nationell riksregering”. Kuppförsöket misslyckades, 16 nazister och tre poliser dödades, 
Hitler och ett flertal av de andra inblandade nazisterna ställdes inför rätta och dömdes till milda 
fängelsestraff eller blev frikända. Källa: ”Ölkällarkuppen”, i Nationalencyklopedin, åtkomstdatum 
02 november 2020, https://www-ne-se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklo-
pedi/l%C3%A5ng/%C3%B6lk%C3%A4llarkuppen. 

315 ”Ett solvarv har gått”, SvSk 6, nr 1 (1924), s. 2. 
316 ”Processen i München”, SvSk 6, nr 8 (1924), s. 2. 
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revansch i exempelvis Tyskland.318 Det fanns också en stark beundran av det 
tyska kejsarriket redan före första världskriget inom den utbildade eliten i 
Finland. Speciellt i relation till militär, ekonomi och vetenskap.319 Att 
inställningen till Tyskland och dess förutsättningar då var en av medlidande i 
SvSk är inte så underligt med tanke på den positiva synen på tysk militär och 
politik. 

Samma år – 1924 – diskuterades också Mussolini i SvSk och hur Italien hade 
genomgått en “pånyttfödelse” i och med fascisternas marsch till Rom 1922. Det 
var återigen signaturen Atos som skrev, denna gång om vad hen benämnde som 
“medelhavspolitik”. Atos framställde Mussolini som en framgångsrik statsman 
som hade klivit fram i en tid av missnöje och spridning av “ultrasocialistiska och 
kommunistiska idéer” bland befolkningen. Det italienska folket beskrevs som att 
de såg tillbaka på historien då Rom var “världens härskarinna” och fascisterna 
hade lyckats väcka liv i en sorts “fornromersk kraftanda”. Mussolini själv beskrevs 
som handlingskraftig, snabbtänkt, beräknande och försiktig med stora planer för 
italiensk expansion. I det “storpolitiska spelet” som Atos kallade det, framstod 
Mussolini som en överlägsen spelare med stor påverkan i en europeisk kontext.320 
Under mellankrigstiden innebar politiskt instabila system att totalitära 
diktaturer kunde växa fram i både Italien och Tyskland. De arbetade utifrån en 
heltäckande ideologi som nådde ut till befolkningen via skolundervisning, 
vetenskap samt propaganda och indoktrinering i olika massmedier. Censur och 
våld mot oppositionella gav kontroll över befolkningen och skapade ett 
ideologiskt monopol.321 Inställningen till Italien och Tyskland i SvSk verkar 
oavsett ha varit positiv under 1920-talet och det fascistiska Italien med Mussolini 
i spetsen sågs som ett starkt och framgångsrikt koncept. Situationen i Finland var 
något annorlunda vid denna tid och det politiska systemet var mer balanserat. 
Även där började dock olika fascistiska och högerradikala rörelser göra sig sedda 
i viss omfattning under senare delen av 1920-talet, vilket kommer diskuteras 
vidare nedan. 
 

                                                             
318 Ulf Zander, ”Arvet efter parisfrederna”, i Nationalencyklopedin, åtkomstdatum 02 november 
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321 Ulf Zander, ”Diktaturernas era”, i Nationalencyklopedin, åtkomstdatum 02 november 2020, 
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   Bild 9. Porträttbilder på Adolf Hitler och Erich Ludendorff i SvSk  
   (bilderna är justerade urklipp ur originalartikeln). 

 
År 1937 tecknades ytterligare ett personporträtt i SK över general Ludendorff och 
hans gärning. Där framfördes det att det fanns de som hade väntat länge på att 
han skulle få “äretiteln” marskalk, för sin insats för Tyskland under första 
världskriget. Ludendorff beskrevs som att han hade visat “personligt mod”, hade 
organisatorisk talang, var djärv, dådkraftig och hade en stark vilja men också ett 
“lidelsefullt” temperament som innebar att han inte var någon diplomatiskt lagd 
person. Slutsatsen var att han var en självständig, djup, hård, stark och insiktsfull 
militär.322 I samma nummer av SK återfinns också ett personporträtt över 
“nationalistgeneralen” Francisco Franco i Spanien. Det framställdes som att 
Franco hade lyckats skapa “trygghet, ordning och rätt” i Spanien och därmed 
främjat grunden för det borgerliga samhället. Franco beskrevs som en stark 
ledare, tapper, anspråkslös, välbalanserad, okomplicerad, fåordig, diskret och 
militärt intellektuell. Den starkaste politiska idériktningen hos Franco var enligt 
skribenten hans förkärlek för patriotism och katolicism och hans starka hat mot 
kommunismen. Han ska inte ha velat vara nära det politiska och intriger av olika 
slag utan ska ha sagt att “Jag för blott krig”.323 
 Länder som Italien, Tyskland och Spanien och män som Mussolini, Hitler, 
Ludendorff och Franco sågs i SvSk och SK som positiva exempel på hur det var 
möjligt att styra sitt land i “rätt” riktning. De beskrevs i egenskap av individer 
men det ställdes ändå i relation till deras gärning i nationens tjänst och hur de 
hade varit en del av en mer allmän kontext av nationsbyggande. Det framstår som 
att skyddskårerna till viss del tog inspiration från dessa länder och ledande män 
för hur de själva skulle bidra till att utforma den finländska nationen under 
mellankrigstiden. Det blir därmed en fråga om hur skyddskårerna förhöll sig till 
olika högerradikala, nationalistiska och fascistiska strömningar i stort under 
mellankrigstiden och hur detta i sin tur påverkade den egna verksamheten. 
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Det stormar i Svenskfinland: skyddskårerna och 
högerradikalismen 
 
I sin studie av den finländska fascismen under mellankrigstiden visar Roselius et. 
al. att banden mellan vad författarna benämner som radikalnationalistiska 
grupper och skyddskårsorganisationen var starka under denna tidsperiod. 
Många som var aktiva inom skyddskåren var även aktiva inom radikalt national-
istiska och fascistiska grupperingar.324 Detta är relevant att påpeka i relation till 
skyddskåren och dess roll som frivillig försvarsorganisation med omfattande ge-
nomslag i hela Finland. Med tanke på i vilken omfattning skyddskårsorganisat-
ionen spreds runt om i hela landet och att det fanns en lokal skyddskår i nästan 
varje liten kommun, kan deras förmåga till påverkan och inflytande under mel-
lankrigstiden anses varit betydande. Roselius et. al. argumenterar också för att 
skyddskåren utgjorde en viktig del i olika försök till fascistiska maktövertagan-
den, folkmobiliseringar och folkrörelser. Författarna betonar ändå att de fin-
ländska högerradikalerna i realiteten inte har fått en framträdande roll i histori-
eskrivningen eller ens jämförts med sina gelikar ute i Europa eftersom:  
 

[…] de finska radikalerna i slutänden inte lyckades ställa till med särskilt mycket 
elände: deras försök till statskupp misslyckades, drömmarna om finska koncent-
rationsläger förverkligades aldrig och antisemitismen höll sig på partitidningarnas 
sidor, dödslistorna stannade i byrålådorna och diktatorerna förblev otillsatta och 
maktlösa.325 

 
De finländska högerradikalerna under mellankrigstiden lyckades alltså inte ge-
nomföra någon faktiskt statskupp eller allomfattande mobilisering av det fin-
ländska folket i fascismens namn. Den inverkan på och samverkan med skydds-
kåren som dessa högerradikala element hade blir ändå relevant för hur en under-
söker, analyserar och framställer skyddskårsorganisationen och dess historia.  

I sin samtid anklagades skyddskåren från främst kommunistiskt håll för att 
vara fascistisk, vilket enligt Roselius et. al. då till viss del kan sägas vara korrekt. 
Det fanns personer och grupper inom skyddskåren som var fascister och som för-
knippades med den högerradikala och fascistiska rörelsen på ett mycket konkret 
vis. Samtidigt är det viktigt att poängtera att skyddskårsorganisationen som hel-
het officiellt tog avstånd från alla anklagelser om fascism och inte heller var fasc-
istisk till sin profil, även om den många gånger framstod som mycket icke-social-
istisk och starkt högerorienterad politiskt. Skyddskåren ska enligt sin egen led-
ning ha varit ”opolitisk” och inte bunden till något speciellt parti eller politisk 

                                                             
324 Roselius, Silvennoinen, och Tikka, Svart gryning (2018), s. 18. Se även: Martti Ahti, ”Suojeluskun-

talain kolmas pykälä [Skyddskårslagens tredje paragraf]”, i Raja railona: Näkökulmia suojelus-
kuntiin, red. Risto Alapuro (Borgå: Söderström, 1998), s. 259-261. 

325 Roselius, Silvennoinen, och Tikka, Svart gryning (2018), s. 18. 



 

131 

åskådning. Detta var dock inte sant utan det politiskt laddade arvet från inbör-
deskriget och den starka antikommunistiska och antisocialistiska ådran inom 
skyddskårsorganisationen påvisade något helt annat. Ett stort antal av dess med-
lemmar sympatiserade med exempelvis den fascistiska Lapporörelsen under 
1930-talet. Skyddskårsorganisationen som av sina egna medlemmar uppfattades 
och/eller framställdes som ”opartisk” och ”opolitisk” hade i realiteten en stark 
koppling till den fascistiska folkrörelse som tog fart på allvar i Lappo i södra Ös-
terbotten, våren 1930.326 
 Även inom skyddskårerna blev det under våren och sommaren 1930 tydligt att 
en ”underlig, beklämmande oro” präglade tiderna och landet på olika sätt. Inom 
det politiska rörde det sig enligt en skribent i SK om att det hade varit mycket 
”stormigt” i olika områden omkring Vasa och Österbotten under den senaste ti-
den. Olika händelser såsom det ”kommunistiska Lappomötet” och den efterföl-
jande reaktionen från den fascistiska Lapporörelsen hade enligt skribenten lett 
till att vissa var förstående för Lapporörelsens sak medan andra starkt ogillade 
den. Däremot ville skribenten förklara Lapporörelsens motiv och kommunism-
ens utformning och mål innan det var möjligt att ta ställning i frågan. Kommun-
ismen i Finland beskrevs då som något som inte bara skulle försvinna på egen 
hand. Rörelsen hade enligt hen blivit alltför stor och kommunisterna gjorde heller 
”[…] ingen hemlighet av att de med våld vilja omstörta det lagliga samhället – 
göra slut på det fördärvsbringande begreppet ”fosterland” – utrota borgarna – 
avskaffa kyrka och religion […]”.327 Dessutom hade kommunisterna förklarat krig 
mot ”[…] alla de sedliga och etiska värden, vi hittills aktat” och kommunismen 
som lära ”[…] fördärvar vår ungdom, den besmittar våra redbara arbetare, den 
drager med sig godtrogna medborgare” som annars hade kunnat vara ”dugliga 
fosterlandsvänner”. Kommunismen beskrevs som en ”pest” som behövde ”stäv-
jas” med alla tillgängliga medel.328 
 Samma skribent fortsätter i artikeln att förklara hur kommunismens mål var 
att ”störta den nuvarande samhällsordningen” vilket innebar att det var en skam 
för det borgerliga Finland att folk med sådana åsikter fick sitta i riksdagen. Istället 
terroriserades ”fosterländska, vita arbetare” och kommunisterna framställde sig 
som ”lagens martyrer” i och med Lapporörelsen fastän de själva – enligt skriben-
ten – inte hade brytt sig om lagen förut. Samtidigt som skribenten beskriver hur 
kommunisterna arbetade utanför lagens ramar ställer hen sig också frågan om 
jägarrörelsen eller de hemliga skyddskårer som bildades 1917 var lagliga. Här blir 
skillnaden dock att skribenten om de egna rörelserna kommer fram till att ”Alla 
dessa rörelser voro då olagliga, juridiskt sett, men nationens gemensamma lycka 
                                                             
326 Roselius, Silvennoinen, och Tikka (2018), s. 131-132. Även Martti Ahti konstaterar i sin tur att det 

från 1930 blev allt svårare att särskilja skyddskåren från Lapporörelsen och även politisk inbland-
ning överlag. Många tongivande lappomän hade sedan innan utmärkt sig som engagerade skydd-
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(1998), s. 260-261. 
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är ibland en lag, som går framom den skrivna lagen” (kursivering i original).329 
Här framkommer tydligt den åtskillnad som skribenten gör mellan ”vi och dom”: 
rent juridiskt olagliga handlingar utförda av de vita under och efter inbördeskri-
get framställs och rättfärdigas som nödvändiga för nationens välbefinnande me-
dan ”dom andras” handlingar förkastas.  

Artikeln fortsätter sedan med att nämna att kommunistiska tryckerier i Vasa 
hade förstörts tidigare samma år, vilket refererar till förstörelsen av tryckmaski-
ner hos vänstersocialistiska tidningen Työn Ääni (Arbetets Röst) i mars 1930.330 
Sådana händelser var enligt skribenten rent juridiskt ”olagliga och fördömliga”. 
Däremot förklarade hen att om lagarna däremot inte räckte till för att kunna 
skydda landets frihet och självständighet behövde lagarna ändras och åtgärder 
tas i den ”rätta anda” som lagarna skrevs i. Med detta verkar åsyftas att även så-
dant agerande kanske inte var lagligt rent officiellt, men att det var ett nödvändigt 
ont för att göra det som faktiskt behövde göras ur deras perspektiv. Det fanns 
också enligt skribenten många svenskar som motsatte sig kommunisterna trots 
att det i ”ledande tidningsorgan” hade beskrivits som att de helt tog avstånd från 
Lapporörelsen. Slutligen gällde det enligt hen att ta ställning för eller emot då det 
inte längre var möjligt att vara neutral eftersom ”Nu står höga värden på spel. 
Kommunismen måste kvävas, ty annars kväver den oss”.331 Det framställs där-
med vara rimligt för skyddskårerna och olika högergrupper att göra mer eller 
mindre olagliga saker på grund av att de ansågs ha en god anledning till det i ett 
större syfte att försvara nationen. 

Motståndet mot kommunismen och vad den stod för framstår många gånger 
som starkt i SvSk och SK och för denna skribent fick den utgöra en grund att stå 
på för att beskriva varför det var viktigt att ta ställning för Lapporörelsen. Alter-
nativet var att istället implicit ta ställning för kommunismens fortlevnad eftersom 
att det som beskrevs stå på spel var antingen ett fritt, självständigt och borgerligt 
Finland utan kommunism, eller ett ”pestsmittat” land utan lagar, regler och re-
ligion och fullt av elände. Det som här blir tydligt är behovet av att skapa ett nar-
rativ där denna ständigt närvarande fiende innebar möjligheter att kraftsamla 

                                                             
329 ”De senaste tidshändelserna”, SK 3, nr 12 (1930), s. 274. 
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Lapporörelsen då regeringens proposition för en skärpning av tryckfrihetslagen nedröstades i ja-
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land där de ansågs höra hemma. Källa: Jussila, Hentilä, och Nevakivi, Finlands politiska historia 
1809-1999 (1998), s. 182-183. 
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och ta ställning för att skydda nationen mot både inre och yttre fiender. Inbör-
deskriget hade ägt rum bara 12 år tidigare och minnen av de motsättningar och 
strider som hade förts då var inte långt borta för skyddskårerna. Även om denna 
skribent år 1930 vid Lapporörelsens uppkomst och första tid uttryckte sig positivt 
om rörelsen i sig bör det ses i ljuset av just närheten i tid till kriget och det faktum 
att det fanns ett starkt motstånd mot kommunism i allmänhet inom skyddskå-
rerna. Reproducerandet av synen på kommunisterna som fienden och ett avse-
värt hot mot nationen och skyddskårerna skapade i sin tur en grogrund för mer 
radikala åsikter och behov att agera. Åsikterna om Lapporörelsen och de konflik-
ter och händelser som eskalerade under de första åren av 1930-talet var inte hel-
ler alltid så enkla att navigera för skyddskårerna.  

I ett protokoll fört vid Pargas marinskyddskårs stabsmöte 12 mars 1932 fram-
kommer det att det fanns vissa slitningar och problem inom skyddskårerna under 
första delen av 1930-talet. Lapporörelsen var vid denna tid på stark frammarsch 
och lokalchefen i Pargas redogjorde för ett antal händelser inom Åbolands 
skyddskårsdistrikt under vad som där benämndes som ”upprorsveckan”. Ett 30–
40-tal skyddskårister från distriktet ska ha anslutit sig till de ”upproriska” som 
hade samlats i Salo – en stad 52 kilometer öster om Åbo – i början på mars 1932. 
Detta innebar ett problem för staben med vad de främst såg som en risk för ett 
minskat förtroende för skyddskåren från allmänhetens sida. Därför beslöts att 
följande uttalande skulle göras i mötesprotokollet för att ta ställning i frågan, som 
även skulle tas med till distriktsstabens möte i Åbo om frågan skulle komma på 
tal där: ”Då skäl förefinnes till antagandet, att förtroendet till skyddskårsorgani-
sationen rubbats genom de under upproret även i denna landsdel utspelade hän-
delserna, borde med det snaraste sådana åtgärder vidtagas, att detta förtroende 
återställes”.332 Staben för Pargas marinskyddskår verkar ha varit oroade för att 
förtroendet för skyddskåren hade fått sig en törn i och med att skyddskårister från 
distriktet hade anslutit sig till det ”uppror” som hade nått till de sydliga delarna 
av landet.  

De händelser som omnämndes ovan som ”upprorsveckan” hade att göra med 
bland annat det så kallade Mäntsäläupproret i februari och mars år 1932. Roselius 
et. al. beskriver det som en ”[…] oplanerad men logisk hållplats för den finska 
radikalnationalismen”.333 De argumenterar för att om det inte hade skett i Mänt-
sälä hade det skett någon annanstans tids nog. Upproret bestod av ett flertal hän-
delser och aktiviteter som skedde på olika platser i Mäntsälä kommun, cirka 60 
mil nordost om Helsingfors, relaterade till Lapporörelsens agerande vid samma 
tid. Starten på det hela var att den socialdemokratiska riksdagsledamoten Mikko 
Erich skulle hålla tal hos den lokala arbetarföreningen i Mäntsälä. De lokala vita 
vägrade godkänna att evenemanget ägde rum och den dagen samlades ett stort 
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antal skyddskårsmän – de flesta från Helsingfors – utanför Folkets Hus tillsam-
mans med ortens Lappoaktivister. De var beväpnade och sköt mot lokalen för att 
skrämmas men ingen skadades dödligt och polisen lyckades avstyra situat-
ionen.334 

Mäntsäläupproret grundades i ett allt större missnöje med det vita Finland, 
det rådande politiska läget och det politiska systemet. Redan under hösten 1931 
hade det börjat gå rykten om en förestående statskupp från radikalnationalistiskt 
håll, vilket innebar att myndigheterna inte blev förvånade när det väl satte igång 
på allvar i slutet av februari 1932. Det ska tilläggas att känslan av politisk och 
samhällelig osäkerhet var stark i Finland under 1930-talet, med bland annat ett 
antal olika misslyckade radikalnationalistiska och fascistiska kuppförsök och lik-
nande händelser. Det blev en fråga för staten att bedöma hur skyddskårsorgani-
sationen skulle agera vid en eventuell statskupp och hur lojal den egentligen var 
mot det vita Finland, republiken och demokratin. Högerradikalismens anhängare 
återfanns runt om i hela det finländska samhället och inom skyddskåren i stort 
var högerradikalerna starkt representerade under hela dess verksamma period. 
Denna närvaro blev ännu mer tydlig under händelserna vintern och våren 1932 
då det på ett konkret sätt visade sig att ett stort antal skyddskårister hade varit 
beredda att stödja ett radikalnationalistiskt kuppförsök. Det fanns till och med 
skyddskårister som gick emot sina distriktsledningars uppmaningar och deltog 
vid olika händelser som de beskrivna ovan, trots att det från ledningshåll officiellt 
var en avvaktande och avog inställning som rådde i relation till högerradika-
lerna.335 

I tidskriften SK framförde i mars 1932 en skribent sitt missnöje med händel-
serna under den senaste tiden och med skyddskåristerna som deltagit i olika hän-
delser och sympatiserat med radikalnationalisterna. När de hade inträtt i skydds-
kåren hade dessa skyddskårister lovat att ”värna den lagliga samhällsordningen” 
men nu hade de istället anslutit sig till de som hade tagit till vapen för att störta 
denna lagliga ordning. Det hade enligt skribenten på ”[…] ett skrämmande sätt 
uppenbarat för oss huru lätt ett högtidligt löfte, frivilligt avgivet, kan brytas när 
en mans ordhållighet och karaktär sättes på hårdare prov”.336 Förhoppningen var 
att dessa män hade övertalats av upprorsledarna att delta, att de bönder som hade 
lämnat sitt arbete hade gjort det ”i stundens uppbrusning” och att de inte hade 
reflekterat över hur allvarligt det faktiskt var. Att de hade trott att de gjorde vad 
som var bäst för landet och att de hade goda avsikter trots att det sätt de hade 
gjort det på var det ”sämsta möjliga”. Istället lade skribenten ansvaret på ledarna 
för upproret och hade en förhoppning om att majoriteten av de som hade anslutit 
sig agerade i välvilja. Deras agerande hade enligt skribenten kunnat leda till ett 
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nytt ”broderkrig” och ett riskerande av Finlands frihet som hade uppnåtts till ett 
så högt pris.337 Avslutningsvis var det också så:  
 

Att skyddskårsorganisationen som sådan kommer att tungt drabbas av att ett antal 
av dess medlemmar svikit sitt ord, kan tyvärr ej förhindras. Vår tröst är dock, att 
det övervägande flertalet blivit sitt skyddskårslöfte troget och är färdigt att, lyss-
nande till vår vördade Presidents manande ord, troget stå vakt för bevarande av lag 
och rätt.338 

 
Liksom inom Pargas skyddskår samma år fanns det också hos denna skribent en 
oro för att skyddskåren i allmänhet skulle drabbas av att vissa av medlemmarna 
hade anslutit sig till en högerradikal och fascistisk rörelse som gick emot det ”lag-
liga samhället”. Här framkommer återigen skyddskårernas fokus på sin uppgift 
att upprätthålla vad som i deras egna ögon beskrevs som en ”laglig samhällsord-
ning” och att agera på ett sätt som var förenligt med detta. En skyddskårists upp-
gift var att bevara nationen, dess frihet och självständighet. Hur detta skulle göras 
på bästa sätt verkar det dock ha funnits olika åsikter om även inom skyddskårerna 
likaså som att det fanns det i det finländska samhället överlag under mellankrigs-
tiden. Även om skyddskårerna officiellt manande till att försvara nationen enligt 
”lag och rätt” och att följa de löften som medlemmarna hade avgett vid sitt in-
träde, fanns det bevisligen de som ansåg att detta inte var nog för att kunna för-
säkra sig om att nationens bästa sattes i främsta rummet. Istället var de beredda 
att ta del av Lapporörelsens aktioner för att säkra nationens framtid. 

Jussila et. al. argumenterar för att eventuella försök till statskupp från höger 
misslyckades eftersom skyddskåren inte ville inta en central roll i en sådan situ-
ation, att Mäntsälä blev ett bevis på att folket i byarna runt om i landet inte var 
beredda att mobilisera sig för de högerradikala krafternas skull. De baserar detta 
på att skyddskåristerna följde uppmaningen från presidenten och lät bli att gå 
med i Lapporörelsens aktioner.339 Denna studie kan däremot ytterligare visa på 
att det inte var så enkelt som att alla skyddskårister stannade hemma och inte 
deltog i Lapporörelsens aktioner eller annat relaterat till den. Som konstaterats 
tidigare var det en klar majoritet av alla skyddskårister som inte deltog i kuppför-
söken i början av 1930-talet, men det är också betydelsefullt att framföra att det 
skapade problem inom skyddskårerna att det ändå var ett flertal skyddskårister 
som gav sig iväg för att delta i aktioner i Mäntsälä och på andra platser vid ungefär 
samma tid. Alla skyddskårister följde inte presidentens uppmaning även om det 
i efterhand är möjligt att konstatera att nog många gjorde det för att det inte 
skulle utvecklas till en ännu större konflikt än vad det slutligen blev. 
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 I april 1932 skrev signaturen Gnaggabölon ett inlägg i SK där han var irriterad 
på att det så kallade “Mäntsälä-äventyret” hade fått konsekvenser i bygden.340 
Den lokala skyddskåren hade behövt stå vakt på järnvägsstationen under natten 
och Gnaggabölon var arg på “[...] det otroliga förhållandet att män i samma 
uniform som jag voro så kapitalt från vettet att de voro färdiga med vapen i hand 
överrumpla till exempel den där ynkliga plattformen till station”.341 Enligt 
Gnaggabölon handlade det om att skyddskåristerna hade lyssnat på befäl som de 
trodde att de kunde lita på och som hade “urskiljningsförmåga” men att det sedan 
visat sig att de inte hade det. Skulden lade han mest hos befälen som hade eldat 
upp stämningen hos “folk utan omdöme” och när det sedan visade sig bli lite för 
uppeldat och saken i sig misslyckades hade de försökt bortförklara det med att de 
ändå lyckats med någonting då de hade samlats för en gemensam sak. 
Gnaggabölon ansåg att de inblandade befälen var “olämpliga” och att det inte 
fanns för stränga åtgärder att utföra mot dem.342 Han riktade sig istället till sina 
skyddskårskamrater med orden: 
 

Fingrarna bort från politiken, pojkar! Dock bestod skyddskåren sin skärseld, 
förtroendet sveks icke av dess massa, den fyllde sin plikt, och detta faktum kan 
ingen taga ifrån oss om det ock kommer att göras och göres mera affär av 
undantagen.343  

 
Gnaggabölon ansåg att skyddskåristerna skulle hålla sig borta från politiken och 
inte blanda sig i sådana saker, vilket blir något motsägelsefullt eftersom att 
skyddskåren i sig var mycket inblandad i finländsk politik vid denna tid. Även om 
de officiellt ansåg sig vara “neutrala” och “opolitiska” var deras roll i 1930-talets 
Finland mycket betydelsefull, som blivit tydligt ovan. Att de allra flesta 
skyddskårister enligt Gnaggabölon hade klarat av att göra sin plikt och hålla sig 
borta från att delta i upproret och andra händelser vägde enligt honom ändå upp 
eventuella misstag från en del av skyddskåristerna. Både Gnaggabölon och den 
tidigare nämnda skribenten i SK i mars 1932 var alltså missnöjda med att en del 
av deras skyddskårskamrater hade anslutit sig till Lapporörelsen och händelserna 
i bland annat Mäntsälä, då de verkar ha sett det som att det rörde sig om att gå 
emot den plikt och de löften de hade avgett när de gick med i skyddskåren. Här 
återkommer tankar och värderingar från det borgerliga, vita Finland om 
betydelsen av lag och rätt och pliktuppfyllan. Detta var en av anledningarna till 
att kuppförsöken under tidigt 1930-tal inte fick det genomslag som var tänkt och 
                                                             
340 Pseudonymen Gnaggabölon tillhörde mest troligt den svenskspråkige författaren och kaptenen Jo-

han Wilhelm Burman (1897-1969). Burman var född i Sverige men bodde i Esbo och skrev bland 
annat en bok under sin pseudonym: ”Gnaggaböle i helg och töcken” (1937). Källa: Bengt Åhlén och 
Carl-Thore Fries, Svenskt författarlexikon: biobibliografisk handbok till Sveriges moderna litte-
ratur. [1] 1900-1940 (Stockholm: Rabén & Sjögren, 1942), s. 120; Johan Wilhelm Burman, 
Gnaggaböle i helg och töcken (Helsingfors: Söderström, 1937). 
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att finländska staten och skyddskåren efter 1932 tog alltmer avstånd från 
högerradikala och fascistiska grupper. 

Åsikter om att de “vanliga” skyddskåristerna hade vilseletts av “olämpliga” 
befäl i stundens hetta och att de inte riktigt hade förstått vad de gav sig in i säger 
även det något om den komplexa situationen under 1930-talet. Om detta 
verkligen var fallet är svårt att säga, däremot framstår det som en något enkel 
förklaring. Kanske framfördes den för att signalera till eventuella 
Lapposympatisörer i leden att en gång var ett misstag men flera gånger skulle inte 
ses med blida ögon. Befälen tillskrevs ett större ansvar än männen i ledet att hålla 
sig sansade och inte brusa upp för en sådan sak som högerradikala upprorsförsök. 
Detta berodde på att framför allt befälen genom sitt medlemsskap i 
skyddskårerna och speciellt i sin position som ledare hade avgett löften om att 
värna en laglig samhällsordning som inte gick i linje med vad de högerradikala 
hade för vision om framtiden. Det verkar ha funnits ett behov av att skapa 
syndabockar som kunde ta ansvar för att det fanns alltför många skyddskårister 
som hade varit beredda att gå emot skyddskårens och presidentens order. 

Att offra en kompanichef: upproriskhetens konsekvenser och efter-
spel 
 
I två olika protokoll från Åbolands skyddskårsdistriktsstabsmöte 3 maj 1932, 
cirka två månader efter Mäntsäläupproret, framkommer ännu en gång den av-
vaktande och oroliga inställningen till de högerradikala. Ett av dem är ett utkast 
eller koncept till mötesprotokoll med ett antal överstrykningar och omformule-
ringar och det andra är ett renskrivet och färdigställt protokoll från samma möte. 
Det som är möjligt att se är att det första utkastet innehåller mer informella kom-
mentarer från de närvarande medlemmarna i distriktsstaben, inte lika fullt diplo-
matiskt formulerade som de i det färdiga utkastet. Detta är att vänta sig i ett så-
dant sammanhang där de slutgiltiga formuleringarna mest troligt skulle komma 
att läsas noggrant, med tanke på vad som hade hänt och de som hade varit in-
blandade. I dessa protokoll diskuterades nämligen deltagande i Mäntsäläuppro-
ret av skyddskårister från distriktet och hur meningsskiljaktigheter skulle hante-
ras framöver. Det var ett ämne som kan tänkas ha haft stor betydelse för ord-
ningen i distriktet samt dess fortsatta rykte och anseende bland både medlem-
marna och allmänheten. Överstelöjtnant Rihtiniemi hade därför förhört ett flertal 
deltagare i det så kallade ”Salomötet”, vilket ledde till viss diskussion och mer 
specifika uttalanden från stabsmedlemmarna.344 I utkastet diskuterades en viss 
kompanichef vid namn Jalo som hade förhörts angående sin medverkan i uppro-
ret. Stabsmedlemmen P. O. von Törne – professor i nordisk historia vid Åbo Aka-
demi – hade uppfattat det som att Jalo hade försökt slingra sig från sitt ansvar i 
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saken och från att ta konsekvenserna av sina handlingar.345 Formuleringen av von 
Törne i utkastet är nedskriven som följer: 
 

[…] om i en nära framtid komp. chef Jalos nu gällande förbud att deltaga i sk. verk-
samhet annullerades, nämnda Jalo likväl icke skulle berättigas att omhänderhava 
kompanichefsskap i Åbo Sk. En sådan åtgärd vore påkallad, enär det finnes en 
opinion, som väntar, att något skall göras från stabens sida. Komp. chef Jalos hand-
lingssätt i samband med Salohändelserna kan ej försvaras, och är Jalo därför närm-
ast den, som skall offras. Vidare framhöll stabsmedlem v. Törne att han är med-
veten också om en motsatt opinionsriktning bland skyddskårister ävensom att han 
ej har kunnat bilda sig någon bestämd uppfattning om huru dessa skyddskårister 
komme att ställa sig till tänkbara straffåtgärder i anledning av Salohändelserna.346 

 
Citatet ovan från von Törne visar på de svårigheter som uppstod i efterspelet efter 
Mäntsäläupproret, händelserna i Salo och liknande händelser. En av de svåraste 
uppgifterna att navigera verkar ha varit de olika opinioner som uppstod i kölvatt-
net av händelserna 1932. Det fanns en oro över att de fanns de som krävde kraft-
fulla åtgärder mot de som hade deltagit i olika upprorsförsök, samtidigt som det 
också fanns de som ställde sig på upprorsmakarnas sida och inte ansåg att de 
behövde straffas. Viss rädsla och tvekan inför alltför svåra meningsskiljaktigheter 
och att behöva hantera missnöjet inom de egna leden lyser igenom i von Törnes 
resonemang. I relation till detta beskriver också Roselius et. al. det som att alltför 
många anhängare till upproret hade visat sig sitta på betydande maktpositioner i 
det finländska samhället eller utgjordes av personer som ansågs vara hedervärda, 
patriotiska män och/eller hjältar efter inbördeskriget. Samtidigt insåg myndig-
heterna att kraven på straff och olika repressalier var befogade då dessa händelser 
påvisade en förekomst av alltför många element inom det vita Finland och 
skyddskåren som hade nära till uppror och revolution. Kraven på att tysta ned det 
hela och förbise vad som hade hänt var också de mycket starka, medan den andra 
sidan i opinionen krävde en tydlig markering från statsmakten: denna gång hade 
det gått för långt.347 

Till slut var det ändå den mjukare linjen som vann nationellt och juridiskt tol-
kades det som att endast händelserna i Mäntsälä hade utgjort en regelrätt revolt. 
Liknande händelser som Mäntsälä skedde i Tavastehus, Seinäjoki, Jyväskylä, Ri-
ihimäki och även i Salo där skyddskårister, Lappoanhängare, sydösterbottningar, 
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frontmän från inbördeskriget, arméofficerare och andra deltog och beväpnade sig 
och planerade kuppförsök. Dessa sågs som händelser av mindre betydelse i relat-
ion till den huvudsakliga revolten i Mäntsälä. Det innebar att de tusentals skydd-
skårister som hade deltagit på olika sätt fick återvända hem utan att avväpnas. De 
som åtalades var främst de som tillhörde ledningen för upproret. Det slutliga an-
tal som sedan faktiskt hamnade inför rätta var inte särskilt stort och högt upp-
satta personer såsom general Mannerheims adjutant, generallöjtnant Hannes Ig-
natius, som hade varit djupt involverade i upproret slapp undan utan några rätts-
liga konsekvenser. Till slut gick 102 åtal upp i Åbo hovrätt sommaren 1932 men 
endast ungefär hälften av dem ledde till ovillkorliga fängelsedomar.348 

Situationen under våren och sommaren 1932 under efterspelet av Mänt-
säläupproret var alltså besvärlig för myndigheterna, staten och då även Åbolands 
skyddskårsdistrikt. Som von Törne uttryckte det i citatet ovan fanns det en opin-
ion som förväntade sig åtgärder mot de som hade deltagit, samtidigt som det 
fanns en motsatt sida som gav upphov till viss tvekan inför att utmäta olika straff 
då det var svårt att bedöma hur de skulle reagera. Staben och främst von Törne 
verkar ha resonerat att eventuella repressalier kunde ha gett upphov till ytterli-
gare konflikter samt kanske till och med liknande uppror eller händelser. Det 
gällde därför att gå varsamt fram och formulera sig så diplomatiskt som möjligt i 
relation till det som hade hänt eller som von Törne uttryckte det i utkastet ovan: 
att Jalo var den som behövde ”offras”. Att ”offra” Jalo i första hand kan ha varit 
ett sätt att blidka en opinion som krävde något sorts straff, samtidigt som han fick 
statuera exempel för den andra sidan så att de höll sig från att delta i liknande 
saker igen. Även om Jalo skulle tillåtas delta i skyddskårsarbetet igen och förbu-
det upphävdes, var det som sagt nödvändigt för att blidka opinionen att han inte 
fick återuppta sitt arbete som kompanichef. Om Jalo behövde offras för att erhålla 
stabilitet och lugn i distriktet framställdes detta som nödvändigt för att organi-
sationen som helhet skulle kunna arbeta vidare. 

 I det renskrivna protokollet från skyddskårsdistriktsstabsmötet 3 maj 1932 
hade också von Törnes uttalande ändrats till att han ville: 
 

[…] framhålla att Jalo icke visat sig rätt ha förstått sin ställnings innebörd. Komp. 
chef Jalos handlingssätt i samband med Salohändelserna kan ej försvaras, och bör 
han stå för följderna av sitt handlingssätt. Vidare framhöll stabsmedlem v. Törne 
att han är medveten också om en opinionsriktning som ställt sig mer överseende 
inför Salohändelserna. Vad det gäller är, att finna en förlikningsmöjlighet mellan 
de förefintliga, varandra motsatta opinionsriktningarna.349 
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Inspelet från von Törne är här i sin förkortade och omskrivna version mycket mer 
taktfullt och balanserat, vilket nog är att vänta i en sådan speciell situation. An-
svaret lades över på Jalo och hans agerande istället för några uttalade medgivan-
den om att hans handlingar hade krävt att staben agerade på ett visst sätt. Genom 
att överföra skulden och ansvaret på Jalo slapp distriktsstaben kanske till viss del 
undan lite av ansvaret. De kunde fokusera på att framställa sig själva som villiga 
att kompromissa med de olika opinioner som slogs om stabens uppmärksamhet. 
Det renskrivna protokollet innehåller formuleringar om ”förlikningsmöjligheter” 
och att det fanns en opinion som ställde sig ”mer överseende” till det som hade 
skett, istället för i utkastet där det framkommer en viss osäkerhet och kanske till 
och med rädsla inför en opinion som kunde vara benägen till mer radikala åtgär-
der om straffåtgärderna ansågs vara alltför hårda. Den allmänna osäkerheten och 
rädslan för olika radikalnationalistiska uppror under mellankrigstiden hade blivit 
alltför konkret för distriktsstaben, i och med att så många skyddskårister på olika 
positioner hade anslutit sig till händelserna i Salo. 

I en dikt med just titeln ”Vår kamp” som publicerades i SK år 1933 beskrev 
Gripenberg hur de som stridit med skyddskårerna 1918 hade gjort det för ”fram-
tida släktens vinning”. Han börjar dikten med stycket ”Nu tror de väl att vår kamp 
är slut, vår kamp den stolta och korta, att vårt mod är bräckt och slaget till jord, 
att vår vilja och tro är borta”.350 Det kanske verkade som att kampen var över men 
eftersom att de som fallit hade gjort det för sina efterkommande hade det inte 
varit förgäves. Denna dikt kan även ses i ljuset av händelserna 1932 med Lappo-
rörelsen eftersom Gripenberg var en aktiv medlem i denna fascistiska rörelse. 
Kanske beskriver Gripenberg i denna dikt inte bara de stridande under 1918 utan 
också sitt missnöje med de misslyckade högerradikala och fascistiska aktionerna 
under det föregående året. Samtidigt påminde han också om att syftet fortsatt var 
att skapa bättre förutsättningar för kommande generationer. På så vis kunde Gri-
penberg fortsatt framföra ett narrativ om kamp mellan de röda och de vita som 
passade in i tiden och som manade till att fortsätta kämpa för den egna saken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
350 ”Vår kamp”, SK 6, nr 1 (1933), s. 1. 
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Bild 10. Bilden visar en stiliserad variant av 
Finlands frihetskors som instiftades i mars 
1918 för tapperhet i fält, väl utförda militära 
aktioner och medborgerliga förtjänster både 
före och under kriget 1918.351 I källmaterialet 
presenteras det i samband med en lista över 
stupade från Vörå-bygden 1940-1941. 
 
 
 
 
 
 
 
Den heroiska självständighetsmyt som hade konstruerats efter självständighets-
kampen 1917-1918 tillsammans med mer extrema nationalistiska strömningar 
ledde till att många inom borgerliga och icke-socialistiska kretsar helt enkelt 
valde att tiga om det högerradikala hotet. Detta baserades i att det också var ett 
hot mot de erfarenheter från inbördeskriget som förenade de olika gruppering-
arna inom det vita Finland. Skyddskårsorganisationen i sig var ju till stor del 
sprungen ur självständighetskampen och senare inbördeskriget, vilket innebar 
att den utgjorde en mycket stor del av den heroiska självständighetsmyten och ett 
allmänt hjältenarrativ. Enligt Roselius et. al. har skyddskårsorganisationen sedan 
den grundades i stort framställts i ett mycket positivt ljus och detta har inte heller 
förändrats särskilt mycket i finländsk historieskrivning sedan dess. Mer eller 
mindre kritiska och olika perspektiv på skyddskåren finns närvarande i tidigare 
forskning och exempel på detta har getts ovan, detta är inget nytt på så sätt.352 
Det som Roselius et. al. och även denna studie argumenterar för är däremot att 
det ur en radikalnationalistisk synpunkt inte finns särskilt mycket tolkningsut-
rymme när det gäller skyddskåren: den deltog öppet eller bakom kulisserna i näs-
tan alla politiska konflikter under mellankrigstiden i Finland. Författarna beskri-
ver det som att den oro som fanns bland socialdemokratin, vänstergrupperingar 
och andra i dess samtid var befogad. Precis som de trodde utgjorde skyddskårs-
organisationen ett hot mot demokratin i och med dess starka förbindelser till 

                                                             
351 Utformningen med ett vitt hakkors (gammadion) ovanpå ett svart järnkors med en heraldisk ros i 

mitten var en relativt vanligt förekommande symbol inom skyddskårsorganisationen och därmed 
det studerade källmaterialet. Just detta exempel ligger ett par år utanför denna studies tidsram 
men visar på den fortsatt starka kopplingen till Tyskland. Det fanns länge en beundran för det 
tyska riket inom framför alltmer borgerliga kretsar i Finland, vilket framstår som tydligt även inom 
de svenskspråkiga skyddskårerna. Användningen av denna symbol påvisar tydligt de politiska och 
ideologiska preferenserna hos skyddskårerna fortsatt under början av 1940-talet. Källa rörande 
frihetskorsets utformning: Th. Westrin, E. Fahlstedt, och V. Söderberg, red., ”Finlands frihets-
kors”, i Nordisk familjebok (Stockholm: Nordisk familjeboks tryckeri, 1923), s. 838-839. 

352 Se exempelvis: Risto Alapuro, red., Raja railona: Näkökulmia suojeluskuntiin (Borgå: Söder-
ström, 1998); Roselius, I bödlarnas fotspår (2009). 
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radikalnationalistiska rörelser, samt dess omfattande genomslag och inflytande i 
det finländska samhället.353  

Samtidigt beskriver Tuomas Tepora hur det efter bland annat händelserna i 
Mäntsälä 1932 inträdde en lugnare period i finländsk politik då de konservativa 
på allvar började distansera sig själva från fascisterna och radikalnationalisterna. 
Partierna i mitten närmade sig varandra alltmer och de mer radikala partierna på 
både höger- och vänsterkanten – fascisterna och kommunisterna – bidrog just 
genom sin extremistiska framtoning till dessa något mer utsuddade gränser i mit-
ten. Även om fascisterna och deras ideologi levde kvar var det ett parlamentariskt 
system som gick segrande ur 1930-talets politiska och samhälleliga oro i Fin-
land.354 Detta betyder dock inte att det inte är av betydelse att utmana bilden av 
skyddskåren genom historien och påvisa att inte heller den var endast antingen 
eller, utan att det är viktigt att problematisera och analysera dess roll i mellank-
rigstidens Finland. Även skyddskåren som övergripande organisation och de lo-
kala skyddskårerna präglades av det politiska och samhälleliga klimatet och ut-
gjorde en del av det i egenskap av frivillig försvarsorganisation. 

Skyddskårsorganisationens roll som det vita Finlands starkaste (frivilliga) för-
svarsorganisation förde med sig vissa problem samtidigt som den utgjorde en 
mycket viktig del i konstruerandet och upprätthållandet av det finländska sam-
hället under mellankrigstiden. Som organisation var skyddskåren en rest från in-
bördeskriget samtidigt som den etablerade sig som en grundläggande del i den 
samhällsformering som ägde rum efter kriget. I de lokala skyddskårerna runt om 
i Finland – både de finskspråkiga och svenskspråkiga – samlades män i alla åld-
rar som på frivillig väg deltog i försvaret av den nyligt självständiga finländska 
nationen. Många av dessa män hade på något sätt deltagit i inbördeskriget och 
ansågs därför vara krigshjältar och del av ett nationellt hjältenarrativ. Resultatet 
av detta blev att när de mer gemensamma föreställningarna om fosterlandskärlek 
och plikt till nationen blandades med mer radikalnationalistiska sådana blev det 
svårt att skilja dem åt. Även denna studie kan konstatera att nationalistiska före-
ställningar inte var något ovanligt bland skyddskårerna och deras medlemmar. 
Samtidigt är det – i linje med Roselius et. al. – viktigt att komma ihåg att nation-
alist och fascist inte är samma sak. En person kan vara nationalist utan att vara 
fascist, men inte fascist utan att vara nationalist.355  

När då välrenommerade, väl ansedda skyddskårister och krigshjältar anslöt 
sig till radikalnationalistiska grupperingar inom skyddskåren har det framkom-
mit ovan att det blev viktigt för de styrande inom organisationen att officiellt för-
hålla sig sakligt och balanserat i relation till dessa högerradikala element. Detta 
för att exempelvis inte framkalla alltför starka reaktioner från de olika gruppe-
ringar som existerade inom de egna lokala skyddskårerna och som sympatiserade 

                                                             
353 Roselius, Silvennoinen, och Tikka, Svart gryning (2018), s. 174. 
354 Tepora, ”Coming to Terms with Violence” (2014), s. 494. 
355 Roselius, Silvennoinen, och Tikka, Svart gryning (2018), s. 23. 
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med olika politiska grupper. Att ställa upproriska, radikalnationalistiska skydds-
kårister inför rätta innebar också att ifrågasätta det hjältenarrativ och det myts-
kapande som hade ägt rum sedan inbördeskriget 1918, samt att även ifrågasätta 
den rådande ordningen i det finländska samhället. Det var en ordning som redan 
innehöll oro och missnöje från olika grupper i olika delar av samhället vilket kom-
plicerade saken. Det var helt enkelt inte läge vid tiden för Mäntsäläupproret 1932 
att alltför kraftfullt döma de som hade deltagit i mer högerradikala rörelser, då 
det innebar att ge tillfälle att även döma och bedöma det vita Finlands historie-
skrivning och uppbyggnad. Detta var något som blev mycket problematiskt under 
en tidsperiod där många upplevde att den unga finländska nationen behövde 
möjlighet och tid att på allvar konstitueras som en stark och självständig nation 
bland andra. 

Fina ord besegrar ingen fiende: fredspropaganda och 
antimilitarism 
 
Som kontrast till den militariserade nationalism och retorik om väpnad kamp för 
nationen som präglade skyddskårernas verksamhet fanns det de som var av en 
annan uppfattning om hur den finländska nationen skulle gå framåt. Mellank-
rigstiden och speciellt tiden efter första världskriget var en tid av stora föränd-
ringar i Europa med medföljande sociala konflikter och institutionella kriser. I de 
flesta europeiska länder innebar mitten av 1920-talet och framåt en stabilisering 
av det politiska systemet, minskade politiska spänningar och ett relativt välstånd. 
Demokratierna i nordvästra Europa såsom Finland och Sverige klarade sig bättre 
än många i de östra, centrala och södra delarna av Europa då de var fortsatt mer 
stabila trots sociala och ekonomiska spänningar. Finlands situation förbättrades 
under mellankrigstiden och det skapades under denna tid ett blygsamt väl-
stånd.356 Politiskt, samhälleligt och ekonomiskt stabiliserades därmed situat-
ionen alltmer i Finland och i övrigt i mellankrigstidens Europa höjdes röster efter 
första världskriget om ”aldrig mera krig” och en önskan om fred.357 Samtidigt an-
sågs det i Finland finnas ett allt större behov av ett ökat skydd mot Ryssland efter 
självständigheten 1917 och inbördeskriget 1918. Detta ledde i sin tur till ett allt 
större fokus på uppbyggandet av en stabil värnpliktsarmé. Anders Ahlbäck be-
skriver det som en ”snabbspolning” in i militär modernitet för Finland allt ef-
tersom hotet från öst blev mer påtagligt. Det blev en fråga om upprustning och 
ekonomiska satsningar på försvaret för att försäkra sig om att kunna bevara den 
nyvunna självständigheten.358 

                                                             
356 Stanley G. Payne, Civil war in Europe, 1905-1949 (New York: Cambridge University Press, 2011), 

s. 31 och 95. 
357 Ulf Zander, ”Mellankrigstiden”, i Nationalencyklopedin, åtkomstdatum 06 november 2019, 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/mellankrigstiden. 
358 Ahlbäck, Manhood and the making of the military (2014), s. 4-6. 
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Försvarstanken och dess starka fäste hos folket i allmänhet var i och med detta 
viktig att hålla fast vid för skyddskårerna, trots att det fortfarande enligt dem 
själva fanns många som gjorde allt för att motarbeta dem. En skribent i SvSk ut-
tryckte år 1926 åsikter om att den så kallade ”fredspropaganda” som framfördes 
av olika grupperingar runt om i landet var ”fosterlandsfientlig” och ”samhälls-
skadlig”. Att tala om fred och att skära ned på försvaret innebar nämligen enligt 
hen i förlängningen att landet och samhället skulle bli alldeles för sårbart för at-
tack. Att använda sig av ”antimilitaristisk propaganda” och att arbeta för en mins-
kad försvarsvilja var inte att vara fredsvänlig utan snarare ”fredsfientlig”, då det 
enligt skribenten skulle innebära ett svagare försvar av nationen och fler tillfällen 
för eventuella fiender att attackera.359  

Den flitige skribenten Gunnar Dahlbo menade även han i ett nummer av SvSk 
år 1927 att främst vänstertidningarna såg skyddskårerna som en ”nagel i ögat” 
och försökte svärta ned deras rykte, samt skapa motvilja hos sina läsare genom 
vad som beskrevs som ”grova och lögnaktiga beskyllningar”. Dahlbo såg det som 
att det pågick ständiga angrepp på skyddskårerna från tidningspressen i form av 
kommunistiska, socialdemokratiska och även mer vänsterorienterade borgerliga 
tidningar. Angreppen riktades mot försvarsmakten och högljudda klagomål på 
försvarsbudgeten grundade sig i vad Dahlbo benämnde som ”försvarsnihilistiska 
åskådningar” och att de kunde fortsätta spridas. Dahlbo utvecklar inte vad han 
menar med just försvarsnihilistiska åskådningar, men det är rimligt i just detta 
sammanhang att anta att det rör sig om skeptiska och cyniska synsätt på försvars-
makten. Att även regeringen tog beslut om att skära ned på försvaret och be-
gränsa styrkornas antal innebar i Dahlbos ögon endast att ”angriparna” fick ännu 
mer vatten på sin kvarn och att de fortsättningsvis ännu mer kraftfullt skulle mot-
säga sig eventuella höjningar av försvarsbudgeten.360 Medvetenheten om de po-
litiska strömningarna och skyddskårernas del i det hela var tydlig och motståndet 
mot olika vänsterinriktade grupperingar från skribenter som Dahlbo var många 
gånger starkt. Åsikterna om dessa ”vänstergrupper” var negativa och de utgjorde 
den allra tydligaste motståndarsidan för skyddskårerna tillsammans med en an-
nan gruppering som i materialet benämns som ”fredsföreningar”, ”fredspropa-
ganda”, ”fredsvänner”, ”fredsälskare”, ”fredsivrare” och liknande.361 Dessa 
”fredsvänner” likställdes inte automatiskt med vänstern, socialister eller kommu-
nister även om de vid vissa tillfällen ansågs ha samröre med dem. 

I en historik över Vörå skyddskår beskrivs det hur den lokala skyddskåren un-
der den första tiden efter bildandet 1916 – då det först var en frivillig brandkår 
som sedan övergick till skyddskår – hade haft gott stöd hos de förtroendevalda i 

                                                             
359 ”Fredspropaganda och fredsvilja”, SvSk 8, nr 14 (1926), s. 3. 
360 ”Det frivilliga försvarets idé och de passiva skyddskåristerna”, SvSk 9, nr 22 (1927), s. 2. 
361 Se exempelvis: ”Fredspropaganda och fredsvilja”, SvSk 8, nr 14 (1926), s. 3; ”Det frivilliga försva-

rets idé och de passiva skyddskåristerna”, SvSk, nr 22 (1927), s. 2; ”Fredsvilja – försvarsbered-
skap”, SvSk 9, nr 7 (1927), s. 2-3; ”Nationell mobilisering - Frankrikes nya krigslag”, SK 1, nr 9 
(1928), s. 211; ”Stora tider”, SK 11, nr 1 (1938), s. 1. 
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kommunfullmäktige. Kommunen hade till exempel gett ett anslag på 100 000 
finska mark till Vörå skyddskår i början av verksamheten, men detta hade senare 
dragits in. Intresset hade svalnat hos kommunen och lite surt konstaterades det 
att ”[…] när slutligen ’fredsvännerna’ började sitt arbete, utkristalliserade sig 
skyddskåren till en liten klick ’sekterister’ bland alla de många andra sekterna i 
detta sekternas förlovande land Vörå”.362 I detta exempel från Vörå framställs de 
så kallade ”fredsvännerna” med en negativ underton och som implicit ansvariga 
för att ha bidragit till att skyddskåristerna sågs som ”sekterister” och därmed nå-
got fanatiska i sin gärning.  

I SvSk skrev ytterligare en skribent under signaturen Spanaren i januari 1927 
om varför skyddskåren behövdes i en tid där tendenser till både nedrustning och 
upprustning var starka runt om i världen. Det fanns enligt Spanaren för- och 
nackdelar med båda dessa tendenser som inte var möjliga att ignorera när ämnet 
skulle diskuteras. Spanaren menade att i grunden var folket ”fredsälskande” och 
något som hade sagts om första världskriget var att ”Folken ville fred, politikerna 
krig”. Det fanns också de som hade idéer om så kallad ”väpnad fred”, det vill säga 
att det gällde att ha en väl förberedd militärmakt så att nationen var beredd på 
krig för att sedan kunna skapa fred. Dessutom var det enligt Spanaren inte så 
enkelt som att politikerna entydigt hade velat ha krig. Det hade även funnits de 
som tvekat eller försökt skjuta fram det in i det sista, en del för att de inte ville 
vara de som tog första steget/sköt första skottet och fick skulden. Skribenten be-
skrev det som att inom människan fanns ett ”vanvett” som tog över i situationer 
med krig eller liknande, som behövde bemästras av ett ”lugnt och välmående 
samhälle” för att inte bryta fram. Finland sågs av skribenten som att det ännu vid 
den tiden inte riktigt var ett nog stabilt samhälle för att klara av alltför starka 
”utbrott” som skapade vanvett, till viss del med tanke på inbördeskriget och dess 
händelser. Det fanns heller ingen garanti för att avtal med Ryssland skulle hållas 
och därför gällde det att vara beredda på olika ”utbrott” som kunde ske när som 
helst och hota lugnet.363  

Om folk ville ha fred var de tvungna att förbereda sig på krig även om ”[…] 
man alltid vid krigsberedskapen bör så begå, att man icke stegrar den därhän, att 
man i skyddet av den tycker sig vara nog stark att våga själv angripa […]”.364 För 
ett land som Finland gällde det alltså enligt skribenten att vara redo för strid och 
beväpna sig, samtidigt som det även var viktigt att inte vara den som tog första 
steget in i en konflikt med till exempel Ryssland. Där var också skyddskårernas 
uppgift tydlig: att förbereda sig för eventuella krig och konflikter genom att bära 
vapen och inte tro att det skulle hjälpa att endast tala om fred och avväpning. 
Vidare framfördes på ett liknande sätt i SvSk i november år 1927 åsikten att tal 

                                                             
362 ”Vörå skyddskårs historia” (1928), Årsberättelser och historik från Vörå, Maxmo, Korsnäs och 

Oravais skyddskår, MEPa, Vörå, s. 9. 
363 ”Varför vi behövas”, SvSk 9, nr 1 (1927), s. 2-3. 
364 ”Varför vi behövas”, SvSk 9, nr 1 (1927), s. 3. 
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om ”frid på jorden” inte var det som skulle innebära att folket i Finland fick fort-
sätta leva i frihet eller att fienden skrämdes bort. Några ”vinkande palmblad” 
skulle inte skrämma någon och skyddskåristerna var självständigt tänkande män-
niskor som inte lät sig övertalas att lägga ned sina vapen: 
 

De äro icke så naiva, att de tro, att fienden låter sig imponeras därav, att vi, beväp-
nade med fridens palmer i händerna, vinkande åt våra fiender försökte skrämma 
dem på flykten. Icke fridspalmer och jolmiga sånger och visor förmå tillvinna ett 
folk frihet och icke heller bevara dess frihet.365  
 

Istället handlade det om den respekt som skyddskåristerna skulle inge i fienden 
– både inom och utanför landets gränser – när de bar och hanterade vapen. Enligt 
skribenten fanns det inget i naturen eller hos människan som hade utvecklats ge-
nom historien genom att prata om ”frid på jorden”, utan det var endast olika sor-
ters vapen och sätt att bedriva kamp som hade förändrats och lett utvecklingen 
framåt.366  

Johanna Bonäs argumenterar för att det i svenska Österbotten förekom mer 
aktiva motsättningar mellan ”fredsvänner”/pacifister och skyddskårerna från och 
med cirka 1930, främst i och med Lapporörelsens växande närvaro. Fredsrörel-
sen var en rörelse som stod på antimilitaristisk och pacifistisk grund med syfte 
att verka för internationell avrustning. Den hade även starkt stöd inom många av 
de frikyrkliga organisationerna runt om i landet. I Finland hade det bildats en 
första fredsförening redan 1907 och den första svenskspråkiga bildades 1911 i 
Helsingfors. I och med första världskriget blev intresset för fredsföreningarna allt 
större och 1918 grundades den första fredsföreningen i svenska Österbotten i 
Munsala. Fredsrörelsen grundade sju lokalavdelningar runt om i svenska Öster-
botten mellan 1919 och 1933 och på de orter där de hade gjort detta blev konflik-
terna med exempelvis skyddskårerna ofta mer omfattande. Det innebar bland an-
nat att många skyddskårer anställde propagandainstruktörer som kunde hålla fö-
redrag om att pacifismen var farlig för nationen.367 

Motståndet mot den allmänna värnplikten och skyddskåren var starkt inom 
Fredsrörelsen och de propagerade för vapenvägran. Detta gjorde de bland annat 
genom att ledande profiler som Edwin Stenwall åkte runt till olika byar och ut-
förde vad de själva beskrev som ”upplysningsverksamhet” och genom att hålla 
föredrag om fred. Detta upplysningsarbete var en stor anledning till att motstån-
det från skyddskårerna mot Fredsrörelsen blev så stort då det sågs som icke fos-
terländskt beteende och som att de motarbetade det lagliga försvaret. Till en bör-
jan fanns det inget tydligt samband mellan Fredsrörelsen och kommunisterna 
men enligt Bonäs började de någon gång under våren 1930 nämnas i samband 
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med varandra. Pacifism och kommunism började sättas i förbindelse till varandra 
och ”fredsvännerna” var då inte längre bara pacifister utan sågs även av skydds-
kårerna och andra som kommunister. Motsättningarna mellan fredsvännerna 
och deras motståndare blev alltmer omfattande samtidigt som Lapporörelsen 
ökade i kraft.368 

I SK år 1928 återgavs ett föredrag som hade hållits av dr. H. A. Karsten vid 
nordiska skolmötet i Helsingfors, där han ifrågasatte att det fanns de som ansåg 
att det borde läsas mindre krigshistoria i skolorna. Karsten var istället av den 
åsikten att det var mycket viktigt att ge plats åt sådana saker som kulturhistoria 
men att det var ännu viktigare att behålla krigshistoria i lika stor omfattning. Han 
ställde sig frågande till varför det fanns en så stark opposition mot krigshistoria 
och menade att motståndet byggde på ”vackra framtidsdrömmar” om en ”rättens 
tid med ständig fred”, vilket han ansåg vara en bra strävan men att det inte var 
något som skulle ske inom en snar framtid. Det var inte heller önskvärt att ha 
sådana ”ideella strävanden” då det riskerade att ge ungdomen ”ett brännande hat 
till kriget”. Karsten ville å sin sida inte ge ungdomen en kärlek till krig utan me-
nade att för att lära sig historia som en vetenskap så måste den vara opartisk och 
återge verkligheten som den hade varit, med eller utan krig. De sidor av mänsk-
ligheten som under historien hade varit ”politiskt krigiska” utgjorde också de en 
del av hur det såg ut i nuet, vilket innebar att det var viktigt att även dessa sidor 
lärdes ut till ungdomarna i skolorna.369 Enligt Karsten var det viktigt att lära ut 
även de delar av historien som inte var fredliga för att få en rättvisande bild och 
lära ungdomen att inte hata kriget utan se det som en del av livet. Det var viktigt 
att redan i skolorna och hos ungdomen ingjuta en känsla av betydelsen av krig 
och försvar och att just Karstens föredrag publicerades i SK visar på hur freds-
strävanden och ”ständig fred” sågs som något orealistiskt och onåbart i dåtiden 
och för skyddskårerna. 

Ett lokalt exempel på effekterna av den ”fredspropaganda” som påverkade 
skyddskårerna i olika grad är Yttermark skyddskår i Vasa skyddskårsdistrikt. I 
årsberättelsen för år 1929 framkommer att deras sanitetsarbete – det vill säga 
sjukvårdsarbete – låg nere eftersom sanitetsofficeren hade utträtt ur kåren och 
skrivet inom parentes bredvid står ordet ”fredspropaganda”. Någon ytterligare 
förklaring ges inte men det framstår som att Yttermarks sanitetsofficer på något 
vis påverkats av denna ”fredspropaganda”, avslutat sitt medlemskap och lämnat 
verksamheten. Det är möjligt att dra denna slutsats med stöd av slutorden i 
samma årsberättelse där det konstaterades att elva man hade lämnat den lokala 
skyddskåren, att det fanns ett allmänt svagt intresse samt att ”Aktiv propaganda 
drives bedrövligt nog i omfattande skala emot såväl försvarstanken som skydds-
kåren”.370 I maj 1930 framfördes därför vid ett stabssammanträde för Yttermark 
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skyddskår att åtgärder behövde tas för att öka medlemsantalet igen då det hade 
sjunkit mycket kraftigt. En rekryteringsprocess skulle sättas igång där olika bya-
grupper inom den lokala skyddskårens område skulle få i uppdrag att göra namn-
förteckningar över alla ”försvarsvänliga element”. Sedan skulle en plan för värv-
ningsarbetet av dessa personer påbörjas och som avslutning på ”agitationsar-
betet” skulle det anordnas en skyddskårsfest för alla inblandade.371 

Dessa åtgärder verkar ha gett viss effekt då det i årsberättelsen för år 1930 
framställdes som att förutsättningarna för medlemsantalet var lite mer positiva 
för Yttermark skyddskår. Under året hade det tillkommit en aktiv medlem och tio 
passiva medlemmar. Detta var också något som beskrevs som att det hade skett 
trots att det fortsatt bedrevs så kallad ”fredspropaganda” i bygden.372 Åtta år se-
nare – år 1938 – beskrevs att Yttermark skyddskår hade fått en ny medlem under 
året och detta återigen ”[…] trots fredspropagandan, som bedrövligt nog i omfat-
tande skala bedrivits i vår bygd mot såväl försvarstanken som skyddskåren”.373 
Skyddskåren i Yttermark framställde det som att de hade relativt stora problem 
med ”fredspropaganda” inom sitt verksamhetsområde, som ska ha inneburit 
vissa svårigheter att rekrytera medlemmar. Dessutom visar det sista exemplet att 
det inte bara var ett motstånd mot den lokala skyddskåren som fanns närvarande, 
utan även mot försvaret i stort vilket därmed kan relateras till tidigare nämnda 
allmänna politiska strömningar vid samma tid. Efter första världskriget växte ett 
motstånd mot allt som hade med krig, försvar och militär att göra vilket även ver-
kar ha varit fallet i Finland i mindre byar och bygder som Yttermark i Österbotten 
under stora delar av 1920- och 1930-talen. 

Motståndet framställdes även i en artikel från SK i januari 1937 där 
redaktionen återgav diskussioner i dagspressen om så kallad “för-militär 
skolning” hos skyddskårerna. Ett antal lärare, rektorer och pedagoger hade 
tillfrågats vad de ansåg om förslaget att skolan borde ha förberedande militär 
skolning i utbildningen. De flesta tillfrågade hade ställt sig kritiska till förslaget 
då de ansåg att militär skolning var nödvändig för folket som helhet, men att 
denna skulle utföras på frivillig väg hos skyddskårerna och inte i skolorna. 
Redaktionen – som var avsändare till artikeln i SK – ansåg att det var positivt att 
så många pedagoger insåg betydelsen av det frivilliga försvaret och hade en sådan 
försvarsvilja. Däremot såg de vissa svårigheter med att ansvaret skulle ligga på 
skyddskårerna eftersom att det i vissa fall fanns ungdomar som hölls borta från 
försvarsarbete och även hade “uppfostrare” som motarbetade skyddskårsarbetet. 
Redaktionen ställde sig därefter frågan vad dessa personer var rädda för då 
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“Frågan är ej om införande av svartskjortebrigader i skolorna, utan om värnandet 
av vårt fosterland”.374  

Referensen till “svartskjortebrigader” kan ses i relation till händelserna cirka 
fem år tidigare med Lapporörelsen, samt även i ljuset av olika händelser ute i 
Europa vid samma tid. Det var viktigt att övertyga läsarna om att “för-militär 
skolning” inte innebar att det skulle bli ett nytt försök till fascistisk revolt eller en 
modell baserad på till exempel Tyskland eller Italien. Istället framställdes det som 
att det bara handlade om att skydda nationen på bästa sätt och då börja tidigt 
med att introducera ungdomar för det frivilliga försvarsarbetet. Därför framstod 
också motståndet hos vissa i befolkningen som märkligt och onödigt för 
skyddskårerna då det handlade om nationens framtid och trygghet. Det var ju 
enligt skyddskårerna något självklart som hela befolkningen behövde arbeta för 
tillsammans. Det framställdes då som att utbildningen av ungdomen var något 
självklart och att det inte skulle misstas för mer extrema åtgärder, utan 
skribenten valde att distansera sig från mer extrema åsikter och inriktningar.  

Framtidens krig skulle enligt samma skribent ta formen av krig mellan folk 
och inte krig mellan härar och fienden skulle därmed inte tveka inför att även 
attackera civilbefolkningen. Ett stabilt folkförsvar var därför nyckeln till 
framgång för nationen och det blev tydligt för redaktionen att det fanns olika sätt 
att se på saken: 
 

Är det under sådana omständigheter rätt eller orätt att i största möjliga mån 
undervisa befolkningen om huru de bäst skola värna sina liv och även bispringa 
andra? Frågan synes enkel, men som vi kan se kan det även därom råda olika 
meningar. Ungdomen skall nogsamt avhållas från all fosterländsk verksamhet som 
luktar krut och invaggas i utopistiska fredstankar ända tills kriget står för dörren 
och de vid de rykande ruinerna av sina hem försent vakna till insikt om livets allvar. 
[...] Det är icke nog att en del av befolkningen “frivilligt” inhämtar de nödiga 
kunskaperna i skyddskårerna och att massan lämnas åt sitt öde. Varje fosterländsk 
medborgare, man och kvinna, måste förberedas för fäderneslandets försvar.375 

 
Det var inte ett alternativ för skyddskårerna att ungdomar och civilbefolkningen 
i stort skulle hållas borta från det frivilliga försvaret då det innebar att de inte 
skulle lära sig det som ansågs vara av betydelse för nationens försvar och framtid. 
Om den finländska nationen skulle ges möjlighet att överleva och dess 
medborgare få leva i fred och trygghet gällde det att var och en var förberedd och 
undervisades i hur de på bästa sätt kunde bidra till nationens bästa. I ytterligare 
ett föredrag av doktor H. A. Karsten, denna gång under Pargas skyddskårs 20-
årsfest år 1938, hamnade frågan om fred i fokus. Karsten framförde att det var 
svårt för skyddskårerna att lära sig att det fortfarande fanns de som trodde på “en 
varaktig fred” och att det bästa alternativet för att uppnå fred var avväpning. Själv 
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ansåg Karsten att detta inte var realistiskt eftersom det var “idealister” som 
framförde sådana tankar medan andra folk i andra länder var “realister”. Sådana 
så kallat idealistiska tankar skulle inte hindra andra från att anfalla eftersom 
“Visserligen bilda individerna folken, men det må finnas huru många idealister 
som helst, så kunna de dock icke hindra de realistiska händelsernas gång”.376  

Oavsett om det fanns idealistiska fredsvänner som menade att avväpning var 
enda sättet att uppnå fred och upprätthålla den, blir det tydligt att det inom 
skyddskårerna inte sågs som ett realistiskt sätt att se på omvärlden och den 
politiska situationen både inom och utanför Finland. Under hela 
mellankrigstiden verkar skyddskårerna ha hållit fast vid åsikten att frågan om 
fred var inte en fråga om att använda sig av ord och vapenlösa förhandlingar, 
istället krävdes ett militärt välutrustat Finland både i relation till det frivilliga 
försvaret och den reguljära armén. Skyddskårernas inställning till den så kallade 
“fredspropaganda” som de fortsatt kom i kontakt med var en där det blev tydligt 
att de inte hade mycket till övers för vad som sågs som en vilja att försvaga den 
finländska nationen och dess försvar. Att lägga ned vapnen och istället använda 
ord och fredliga ideal i nationens namn sågs av skyddskårerna som att lämna 
dörrarna till nationen men också de egna hemmen vidöppna för både inre och 
yttre fiender. 

Sammanfattning 
 
Syftet med detta kapitel har varit att undersöka de svenskspråkiga skyddskårer-
nas framställningar av betydelsen av den finländska nationen i relation till den 
egna hembygden. Detta har undersökts i relation till konstruktionen av ett fin-
ländskt nationellt projekt och en nationell identitet. Även skyddskårernas delak-
tighet och närvaro i en finländsk mellankrigstid präglad av politisk osäkerhet och 
radikalnationalistiska kuppförsök har utgjort en del av detta kapitels undersök-
ningsområde. I relation till tidigare forskning har denna studie kommit fram till 
att de svenskspråkiga skyddskårerna var en del av och påverkades av omfattande 
politisk och social oro och förändring som skedde i Finland under mellankrigsti-
den. De var även i viss utsträckning en del av den växande nationalistiska och 
fascistiska rörelsen i Finland vid samma tid med anhängare också inom skydds-
kårsorganisationen. Dessutom pågick inom de svenskspråkiga skyddskårerna, på 
samma sätt som i Finland i allmänhet, uppbyggnaden av ett tydligt vitt borgerligt 
nationellt narrativ. På många sätt framstår det nationella projektet som mycket 
tydligt inom skyddskårerna – som det går att utläsa av det undersökta källmateri-
alet. Mellankrigstiden kan ses som en mycket betydelsefull och formativ del av 
den nyligt självständiga finländska nationens historia, där det blev av stor vikt att 
förtydliga de narrativ och delar som ansågs utgöra grundpelare i det finländska 
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samhället. Skyddskårerna utgjorde en viktig del av många inom detta nationella 
projekt där de egenskaper, rättigheter och skyldigheter som skulle prägla det vita 
Finlands medborgare formades och framfördes med en retorik som var starkt 
präglad av bland annat militariserad nationalism. 

I detta kapitel har det blivit tydligt att det historiska sammanhanget starkt på-
verkade skyddskårerna: kriget 1918, språkfrågan under 1920- och 1930-talet och 
hotet mot demokratin under 1930-talet. Konstruerandet av ”det nya Finland” ef-
ter 1918 präglades för skyddskårerna i stor utsträckning av uppfattningar om det 
egna arbetets fortsatta betydelse för nationens trygghet. Ett övergripande narra-
tiv om kamp och arvet efter kriget fortsatte att prägla skyddskårernas verksamhet 
under mellankrigstiden och fick en mycket framstående roll i deras retorik. Vi-
dare var relationen till hembygden präglad av svenskhetens betydelse för skydds-
kårerna, där effekterna av språkfrågan under 1920-talet även påverkade deras 
verksamhet och narrativ. Hembygdens bevarande inom den finländska nationen 
blev en motsvarighet för svenskhetens och svenska språkets bevarande och vikten 
av att föra vidare det arv som sattes i samband med den ”svenska jorden” både 
fysiskt och symboliskt. Detta diskuteras ytterligare i nästa kapitel om svensk-
heten där språkfrågan får en ännu större betydelse i relation till det tema som 
analyseras där. Slutligen framstår det som att hotet mot demokratin under 1930-
talet i mycket stor utsträckning påverkade skyddskårerna. Ett flertal av deras 
medlemmar anslöt sig till olika upprorsförsök och det har visat sig i denna studie 
att det blev nödvändigt för dem att förhålla sig till händelserna i samtiden på ett 
mycket konkret vis. Olika händelser under 1930-talets början påverkade i hög 
grad skyddskårernas verksamhet och skapade konflikter inom deras egna led. 

Det nationella projekt som formuleras i källmaterialet inom skyddskårerna 
kan relateras till de tre dimensionerna som Yuval-Davis använder: genealogisk 
(Volknation), kulturell (Kulturnation) och medborgerlig (Staatnation). Den ge-
nealogiska dimensionen tar sig uttryck hos skyddskårerna i myter och berättelser 
om det gemensamma svenska ursprunget och blodet som bands samman med 
den ”svenska jorden” och ”svenska folkstammen”. Den kulturella dimensionen 
återfinns i föreställningar om både en mer övergripande finländsk och mer spe-
cifikt svensk gemensam kultur. Framställningar av den finländska nationens es-
sens skapades med hjälp av dessa föreställningar om gemensamma arv som an-
sågs utgöra grunden för en civiliserad och framstående nation. Till det kulturella 
hör även för just skyddskårerna ett symboliskt arv i form av bland annat det 
svenska språket. Den medborgerliga dimensionen framkommer i hur skyddskå-
rerna framförde olika rättigheter och skyldigheter associerade till exempelvis 
plikt och offervillighet. Detta i relation till vem som enligt dem utgjorde en fin-
ländsk medborgare med vissa egenskaper placerade inom den finländska nation-
ens både symboliska men också faktiska territoriella ramar. Dessa egenskaper var 
exempelvis pliktuppfyllelse, offervillighet, lojalitet, fosterlandskärlek, kampvilja 
och motståndskraft. 
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I relation till detta nationella projekt blev kärleken och tilltron till hembygd, 
nation och språk en mycket komplicerad fråga för skyddskårerna som på olika 
sätt påverkade deras eget identitetskonstruerande och de olika delarna som 
ingick i denna (svenska) identitet. Skyddskårerna föreställde sig ett gemensamt, 
svenskt förflutet som var starkt sammanknutet med både geografiska och kultu-
rella företeelser. De såg sig själva som ett eget folk och etnicitet fick stor betydelse 
i relation till de finskspråkiga som sågs som en helt annan etnisk grupp. De finsk-
språkiga uppfattades också därför av vissa som ett hot mot det svenska och dess 
fortlevnad. Det fanns ett starkt behov inom skyddskårerna av en svenskspråkig 
nationell identitet som på många sätt och i olika kontexter överlappade med en 
övergripande finländsk nationell identitet i det vita Finland i stort. Det var fram-
för allt tre olika delar av denna svenskspråkiga nationella identitet som tillskrevs 
betydande värde: hembygden, nationen och svenskheten i form av det svenska 
språket. Hembygden blev en symbol för det lokala sammanhanget, som i sin tur 
förankrade skyddskårerna i ett större rumsligt perspektiv i form av nationen och 
dess gränser. Tillkom gjorde även det svenska språket och modersmålet som i sin 
tur ytterligare band samman de svenskspråkiga skyddskårerna med ett gemen-
samt arv i form av svenskheten och den ”svenska jorden”.  

Det symboliska värdet i dessa tre delar var stort för de svenskspråkiga skydds-
kårerna i formerandet av egna nationella identitetsmarkörer. De hade i relation 
till detta även en strävan efter att etablera och bibehålla ett gemensamt samman-
hang. Det var inte bara en kamp för nationen och hembygden som de svensksprå-
kiga skyddskårerna förde, utan även en kamp för den egna svenska identiteten 
och upplevda minoritetsställningen. Därmed komplicerades föreställningen om 
relationerna mellan nationen, hembygden och svenskheten av att det vid olika 
tillfällen var olika delar som vägde tyngre: i kampen för nationen var det gemen-
samma finländska i fokus; i kampen för hembygden sågs den som en del i den 
större nationens säkerhet samt som en representant för det lokala samman-
hanget i relation till det större; medan svenskheten sågs som en specifik del av en 
(minoritetsnationalistisk) kamp för överlevnad i ett större samhälle som upplev-
des vara fullt av finländare och finskspråkiga. 

 Skyddskårerna och skyddskåristerna framställdes under hela den studerade 
perioden som att de skulle försvara nationen och vara beredda att offra sina liv 
för den. Det nationella projekt som främjades inom skyddskårerna och av det vita 
Finland var ett projekt där medborgerliga rättigheter och skyldigheter innebar 
offervillighet av olika slag i nationens namn. Liksom i många andra nationer i 
Europa under samma tid blev den framväxande nationalismen ett sätt att legiti-
mera krav på lojalitet från befolkningen. Nationens behov blev de individuella 
medborgarnas behov och de uppmuntrades att göra allt i sin makt för att trygga 
dess framtid. Samtidigt fanns det också en antimilitaristisk rörelse i Finland som 
manade till pacifism och att välja fred istället för att beväpna sig. Denna rörelse 
hamnade bland annat i svenska Österbotten i konflikt med lokala skyddskårer då 
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de såg pacifisterna som ett hot mot den egna verksamheten och mot landet. Över-
lag var inställningen från skyddskårernas håll negativ rörande pacifistiska/anti-
militaristiska grupperingar och relationen var ansträngd. 

För de svenskspråkiga skyddskårerna var deras uppgift inom det frivilliga för-
svaret tydlig: de skulle sträva efter och aktivt arbeta för att försvara den fin-
ländska nationen och hembygden mot både yttre och inre hot. De uppfattade att 
de var de enda som stod mellan nationen och hembygden och ett hot som i deras 
ögon innebar slutet för det självständiga Finland. Skyddskårerna framställdes 
som den sista utposten om det skulle gå så långt som att bli krig eller en konflikt 
av något slag. Det framstod som mycket viktigt att alla som hade möjlighet skulle 
engagera sig i skyddskåren eftersom ett starkt ”folkförsvar” med en – främst man-
lig – befolkning som var mer eller mindre militärt utbildad endast var till fördel 
för nationen.  

Det har även framkommit i undersökningen att mellankrigstiden var en pe-
riod av starka politiska och ideologiska strömningar där skyddskåren kom att 
spela en betydande roll. Högerradikala, nationalistiska och fascistiska gruppe-
ringar var mycket aktiva i Finland under främst början av 1930-talet och de fanns 
även inom skyddskårsorganisationen. I och med Lapporörelsens födelse år 1930, 
Mäntsäläupproret 1932 och andra liknande händelser vid ungefär samma tid blev 
det tydligt att stödet för mer radikala högergrupperingar var starkt inom skydds-
kåren. Inom exempelvis Åbolands skyddskårsdistrikt ledde det till problem för 
den lokala skyddskårsledningen. Detta tog sig uttryck i ett stöd för fascistiska 
kuppförsök och uppror av ett stort antal skyddskårister, där de allra flesta inte 
fick några påföljder efteråt när upproren kvästes av den finländska staten.  

Eftersom skyddskåren skulle utgöra en symbol för det vita Finlands försvar 
blev det en balansgång att försöka stävja de mer högerradikala elementen och visa 
att det hade konsekvenser, samtidigt som det var en fråga om män som sågs som 
krigshjältar och som många gånger hade mycket status och makt i det vita Fin-
land. Om dessa män straffades för hårt fanns det en rädsla för att opinionen skulle 
vända mot skyddskåren, samtidigt som det också framfördes krav på konsekven-
ser och straff för att statuera exempel. Lösningen blev att utdela vissa straff men 
att de allra flesta inblandade kom lindrigt undan. Ett alltför hårt straff och ifrå-
gasättande av dessa män som på många sätt symboliserade det vita Finland, ris-
kerade att få mer djupgående konsekvenser som i sin tur innebar ett ifrågasät-
tande av det vita Finland i sig. Detta var något som inte verkar ha varit önskvärt 
att riskera inom skyddskårerna under mellankrigstiden.  

Skyddskåren tog officiellt avstånd från de mer högerradikala grupperingarna. 
De nationalistiska narrativ som framfördes inom skyddskårerna genomgick viss 
förändring i och med händelserna under början av 1930-talet. Det fanns fortfa-
rande sådana narrativ och en tydlig nationalistisk prägel på hur skyddskårerna 
framförde sitt arbete för nationen. Händelserna i och med Lapporörelsens fram-
marsch innebar däremot att det skapades ett starkare behov att distansera sig 
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från högerradikala, nationalistiska och fascistiska grupper som stod för mer sam-
hällsstörtande ideal än skyddskårerna själva. Det var en balansgång att förhålla 
sig till exempelvis Lapporörelsen då många inom skyddskårerna sympatiserade 
med dess antikommunistiska budskap men ogillade det potentiella hotet mot sta-
ten. Det blev istället i allmänhet ett allt större fokus på ”lag och rätt” och att bidra 
till utvecklingen av ett tryggt och stabilt samhälle som tog över.  
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5. Med gammalsvensk krigarglans och ett 
svenskt, ljust lynne: skyddskårerna och 

svenskheten 

I detta kapitel undersöks hur de svenskspråkiga skyddskårerna framställde sig 
själva som en del av den svenskspråkiga befolkningen i Finland i relation till ett 
upplevt svenskt arv och svenskheten. Den tematik som presenteras i detta kapitel 
kommer därmed i huvudsak kunna ses mot bakgrund av språkfrågan/språkstri-
den i 1920- och 1930-talets Finland, med viss referens till inbördeskriget 1918 och 
hotet mot demokratin i relation till detta. Språkliga konflikter mellan svensk- och 
finskspråkiga tog fart redan under åren efter inbördeskrigets tillfälliga språkfred 
och fortsatte vara starkt närvarande under hela 1920-talet. Det var en 
komplicerad situation politiskt, samhälleligt och kulturellt där förfinskningskrav 
möttes av krav på rättigheter för svenskspråkiga. Drivkrafterna för språkfrågan 
var mycket starka inrikespolitiskt men i början av 1930-talet då 
antikommunistiska krafter som Lapporörelsen tog alltmer plats uppstod återigen 
samarbeten mellan politiska företrädare för de olika svenska och finska 
språklägren. Precis som 1918 blev det en kortvarig språkfred som följdes av 
hårdare konflikter under hösten 1933 med bland annat slagsmål och 
demonstrationer mellan nationalistiska ungdomar i Helsingfors i november 
samma år.377 

Samhällsklimatet utvecklades fortsatt mellan 1934 och 1937 till att alltmer 
handla om medgörlighet och försoning. Den starka högkonjunkturen gav 
stabilitet till det finländska samhället och allt fler ansåg att politisk konsensus var 
av betydelse för att få ordning på både inrikes- och utrikespolitiken. I och med 
andra världskrigets utbrott inträffade återigen storpolitiska händelser som 
innebar att nationell sammanhållning blev viktigare än språkliga konflikter. För 
första gången inträdde på allvar en varaktig språkfred. Betänkandet som kom i 
december 1944 från den språkfredskommitté som hade inrättats redan 1941 
talade om betydelsen av kompromiss och att den språklag som fanns i Finland 
var välfungerande. Dessutom framfördes att kriget hade bidragit till att göra sig 
av med en del av de fördomar som hade funnits inom svenska respektive finska 
språkgrupper. Förslaget var att ha ett generöst och tillåtande förhållningssätt till 
språkförhållanden i landet vilket var ett positivt besked för de svenskspråkiga.378 

Tidigare forskning har visat att relationen till det svenska i Finland var kom-
plex och inte så entydig som den föreställts och framställts från 1800-talet och 
framåt. Till exempel argumenterar historikern Henrik Meinander för att bilden 
av det svenska i Finland länge varit inkorrekt i den meningen att det funnits en 

                                                             
377 Meinander, Nationalstaten (2016), s. 42-43, 48-49 och 51-52. 
378 Meinander (2016), s. 56, 109-111 och 123. 
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uppfattning om att landets finlandssvenskar ska ha bildat en egen kultur och ge-
menskap redan på 1800-talet. Detta är en förenkling av en ideologisk situation 
bland de svenskspråkiga som egentligen var både skiftande och motstridig. För 
många var det istället en fråga om hur de svenskspråkiga skiljde sig från den 
finska majoritetsbefolkningen eller om det ens var så att det faktiskt fanns sådana 
skillnader. Det är därför enligt Meinander möjligt att tala om en föreställd ge-
menskap bland de svenskspråkiga.379 

Enligt tidigare forskning finns det främst två skäl till att denna finlands-
svenska kultur och gemenskap ansetts vara mycket mer enhetlig än den egentli-
gen var. För det första innebar 1920-talet ett tacksamt klimat för alltmer intensiva 
strävanden mot en finlandssvensk identitet i den svenskspråkiga kulturkretsens 
regi. Självständigheten 1917, en täckande språklagstiftning och en separat svensk 
offentlighet som starkt försvar för den svenska kulturen i Finland under 1920- 
och 1930-talen innebar att en medveten svenskspråkig ideologiproduktion fick 
gynnsamma förutsättningar att utvecklas. Därmed blev det lätt att stärka det egna 
ideologiska försvaret vid olika anfall från finskhetsrörelsen. Möjligheten till ett 
förstärkt försvar för det svenska innebar i sin tur att även idén om det finlands-
svenska stärktes och förenhetligades. För det andra innebar finskhetsrörelsens 
motstånd och den fennomanska kritiken mot den svenskspråkiga politiska of-
fentligheten och statsapparaten att starka reaktioner uppstod hos de svensksin-
nade. Den svenskspråkiga högkulturen sågs inom den fennomanska rörelsen som 
ett hinder för uppkomsten av en stark och enhetlig finsknationell kultur, då den 
ansågs vara en onödig språklig rest från den svenska tiden. Förfinskning av efter-
namn och andra fennomanska strävanden i början av 1900-talet gav därför upp-
hov till utfall och isolationssträvanden från de svensksinnade, som ansåg sig ho-
tade av finskhetsrörelsens frammarsch. Från de finsksinnades perspektiv blev 
dessa starka, negativa reaktioner från svenskt håll ytterligare ett bevis på att den 
gamla svenska språkeliten ännu en gång bekände färg och visade sina egentliga 
åsikter om den finskspråkiga majoriteten.380 

Det svenska i Finland har därmed alltför förenklat uppfattats som en enhetlig, 
etnisk gemenskap vilket fortsatte utgöra en del av berättelsen under första halvan 
av 1900-talet. Fortsatt under mellankrigstiden överdrevs motpartens form som 
enhetligt kollektiv av både den fennomanska och den svensksinnade sidan. Inom 
de två gruppernas mest nationalistiskt inriktade delar blev olika uttryck för åsik-
ter i överdriven form – tillsammans med diverse förolämpningar och avståndsta-
ganden – mottagna och tolkade som åsikter som även återfanns hos en bredare 
opinion. Uttalanden och utfall från enskilda talesmän blev till försvarstal för 
språkgruppen i sin helhet, vilket bidrog till föreställningen om finlandssvensk-
heten som en föreställd gemenskap. Detta försvårade olika sorters kompromisser 
politiskt och i språkfrågan vilket i sin tur ledde till enspråkiga lösningar civilt och 

                                                             
379 Meinander (2016), s. 23-24. 
380 Meinander (2016), s. 23–24. 
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kulturellt för båda sidor. Likaså som att upplevelsen av finlandssvenskheten som 
en enhetlig gemenskap förstärktes, gjorde även bilden av den finskspråkiga be-
folkningen som ett enat folk det. Den egna svenska språkgruppens opinionsbil-
dare, vetenskapsmän och konstnärer reproducerade själva välkomnade och villigt 
denna uppfattning. Detta har enligt Meinander varit den viktigaste förutsätt-
ningen för denna förenkling och för etableringen av det svenska i Finland som en 
föreställd gemenskap med verklig bärkraft.381 

I början av 1920-talet fanns det inte heller någon egentlig uttalad eller domi-
nerande svenskhetsideologi bland de svenskspråkiga i Finland, även om språk-
frågan var mycket synlig och det – speciellt inom politiken – höjdes många röster 
angående svenskarna i Finland. Istället fanns det vid denna tid ett antal olika 
svenskhetsideologier som konkurrerade med varandra, varav de två starkaste 
tolkningarna länge har benämnts som kultursvenskhet och bygdesvenskhet. I 
stora drag innehöll kultursvenskheten – som uppkom vid mitten av 1800-talet – 
tankar om ett bevarande av den ”västerländska” samhällsordningen i Finland, 
tillsammans med tron på nödvändigheten av en svenskspråkig högkultur och be-
folkning som kunde bevara den. Dessutom sågs det som mycket viktigt att bibe-
hålla ett svenskt kulturarv och nära relationer till både Sverige och Norden. Synen 
på de svensk- och finskspråkiga grupperna i landet var att de utgjorde ett gemen-
samt folk.382 

Som ett svar på den fennomanska rörelsens politiska kraft under 1870-talet 
bildades också början till den så kallade bygdesvenskheten. Dess representanter 
såg svenskspråkiga och finskspråkiga som egna etniska enheter som återfanns 
ute i bygderna i landet. Vid sekelskiftet 1900 tillkom även ett sorts territoriellt 
tänkande till bygdesvenskheten där begrepp som ”språkgräns” och ”det svenska 
Finland” blev alltmer vanliga och fick mer konkreta rumsliga betydelser. Till detta 
hörde även tankar om att försvara det svenska språket och mobilisera den svensk-
språkiga befolkningen för att försvara den ”svenska jorden”. En mer radikal byg-
desvensk opinion skapades under 1910-talet bland unga, svensksinnade akade-
miker. Denna opinion fick inte särskilt starkt fäste inom just SFP utan klingade 
av under 1920-talet, men många av dessa ”östsvenska” förespråkare fortsatte 
istället med sitt samhällsengagemang i olika frivilligorganisationer där det fanns 
mer plats för dem att ge uttryck för en nationalistisk syn på svenskheten.383 En 
sådan organisation kan då ha varit skyddskårsorganisationen och de svensksprå-
kiga skyddskårerna. Dessa begrepp bör ses som en historisk företeelse som bidrar 
till att förklara den historiska kontext som skyddskårerna befann sig i med 
svensksinnade opinionsbildare, språkfrågan och konflikter mellan svensk- och 
finskspråkiga. De bör således i denna studie ses i sitt historiska sammanhang och 
inte som ett teoretiskt verktyg utan som en del av de historiska hållpunkterna. 

                                                             
381 Meinander (2016), s. 26–27. 
382 Meinander (2016), s. 20. 
383 Meinander (2016), s. 20-21. 
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Syftet med detta kapitel är att analysera hur de svenskspråkiga skyddskårerna 
framställde sig själva som en del av den svenskspråkiga befolkningen i Finland i 
relation till ett upplevt svenskt arv och svenskheten. Kapitlet har sin utgångs-
punkt främst i den minoritetsnationalistiska delen av avhandlingens teoretiska 
ramverk. Det som undersöks är det svenska i Finland, skyddskårernas upplevda 
situation som svenskar i Finland och hur de förhöll sig till detta. Minoritetsnat-
ionalismens utgångspunkt är att nationen konstrueras utifrån maktförhållanden 
mellan olika etniska grupper, både historiskt och i samtiden samt i högre eller 
lägre grad. I en stat som Finland som länge varit mångetnisk uppkommer frågan 
om den nationella karaktären. Det har länge varit en kamp mellan olika gruppe-
ringar som haft olika uppfattningar rörande om den finländska staten ska vara 
finsk eller svensk eller kanske till och med både och. En nationalstat behöver där-
med inte nödvändigtvis definieras av endast en sorts nationalism utan kan inne-
hålla olika nationalismer som kan konstrueras både inom, utanför och i relation 
till staten.384  

Analysen kommer därför att utgå från ett antal frågeställningar: På vilket sätt 
framställdes och beskrevs de svenskspråkiga skyddskårernas svenska arv och 
svenskhet? Hur relaterades detta till deras position som språklig (minori-
tets)gruppering i Finland och ett eventuellt upplevt hot mot den egna identiteten 
och svenskheten? Återfinns det tendenser att beskriva den egna svenskspråkiga 
gruppen som en enhetlig etnisk gemenskap och i sådana fall hur motiveras denna 
föreställning om en enad/enhetlig svenskhet? Hur beskrevs relationerna mellan 
det svenska och det finska samt framkommer det några tecken på olika maktför-
hållanden däremellan i högre eller lägre grad och i sådana fall på vilket sätt? Är 
det möjligt att se några förändringar över tid i relation till skyddskårernas 
framställning av svenskhet i relation till språkfrågans utveckling och i sådana fall 
på vilket sätt? 

Historiens vingslag och det svenska blodet: historieskrivning 
och ett svenskt arv 
 
Relationen till Sverige och det rikssvenska genomgick i och med ”riksspräng-
ningen” 1809 förändringar som hade konsekvenser för både den svensktalande 
och finsktalande befolkningen. Efter att ha varit en del av det svenska riket i 
hundratals år var nu förhållandena annorlunda och vissa grupper hoppades på 
en återförening med det gamla Sverige. Det ryska övertagandet var enligt Max 
Engman inte så brutalt eller genomgripande som det har framställts då den ryska 
inställningen tvärtom var mycket tillåtande under största delen av 1800-talet. 
Detta trots de förryskningsåtgärder som implementerades alltmer kraftfullt vid 

                                                             
384 Ahlskog, Kaihovirta, och Wickström, ”Nationen i klasskampen: Minoritetsnationalism inom den 
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sekelskiftet 1900 vilka gav upphov till protester och motåtgärder från befolk-
ningen. Inställningen från Ryssland var relativt tillåtande på så vis att delar av 
det svenska arvet tilläts samexistera med det finska och det ryska, både organisa-
toriskt men även språkligt. Under hela den autonoma tiden var den ryska närva-
ron i Finland på många sätt – speciellt i relation till sammanhållning, social ställ-
ning och utbildning – faktiskt mycket ensidig och begränsad.385 

Den svenska identiteten och det svenska språket var en mycket viktig fråga för 
många inom den finlandssvenska befolkningen under denna tid. Svenska var det 
språk som hade talats av de övre klasserna och den största delen av de utbildade 
i Finland och det hade haft en mycket stark ställning fram till slutet av 1800-talet. 
Det fanns även en grupp svensktalande bönder och fiskare längs med Finlands 
södra och västra kustområden som tillsammans med de andra svensktalande i 
Finland utgjorde cirka 12 procent av hela den finländska befolkningen. När så den 
fennomanska och nationalistiska finska rörelsen började växa sig allt starkare un-
der 1800-talet, startade detta en motreaktion hos de svensktalande och utbildade 
grupperna. Denna motreaktion innehöll bland annat framväxten av ett ideal om 
hur den finlandssvenska karaktären tedde sig. Svenskarna i Finland beskrevs som 
energiska, frihetsälskande, krigiska och rationella. Det viktiga var också att de 
ansåg sig vara allt detta och mer därtill jämfört med sina finska landsmän. Det 
vill säga att exempelvis i relation till eftersträvansvärda manliga och medborger-
liga kvaliteter var de finlandssvenska männen – enligt egen utsago – överlägsna 
de finska männen.386 

I Finland bildades våren 1911 den så kallade Florinska kommissionen (hädan-
efter: kommissionen). Kommissionen var en fond som upprättades av Svenska 
Litteratursällskapet i Finland (SLS) och namngavs efter läkaren Pehr Ulrik Flo-
rin. Kommissionen skulle enligt sitt uppdrag nyttjas ”för läkarevetenskapens 
främjande”. Medlemmarna i kommissionen bestod till största del av personer ur 
den svenskspråkiga eliten såsom professorer och experter av olika slag. Uppdra-
get gick ut på att undersöka den svensktalande befolkningens fysiska och psy-
kiska hälsa och vad som påverkade den. En del av uppdraget var också att under-
söka om ”livskraften” hos densamma var på väg att avta eller om den var på väg 
uppåt, det vill säga om den svensktalande befolkningen var på väg framåt eller 
om det exempelvis fanns destruktiva krafter som hotade. Syftet var att motverka 
degenerering och förfinskning och bidra till att skapa en livskraftig och stark be-
folkning. Språkstriden tillsammans med ett upplevt hot mot de svensktalande var 
några av anledningarna till att kommissionen skapades. För att utvidga verksam-
heten och få mer ekonomiska medel bildades en ny organisation år 1921 som sam-
arbetade med kommissionen: Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland (hädan-
efter: Folkhälsan). Riktlinjer drogs upp av kommissionen för forskning rörande 

                                                             
385 Engman, Språkfrågan (2016), s. 25, 59 och 98. 
386 Ahlbäck, Manhood and the making of the military (2014), s. 74. 
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hur degenerering skulle undvikas och kvaliteten på den svenskspråkiga befolk-
ningen skulle höjas.387  

Eventuell degenerering och kvalitet på den svenska befolkningen skulle un-
dersökas bland annat med hjälp av olika antropologiska studier av blodgrupper, 
längd, skallform, hår- och ögonfärg och liknande för att upptäcka skillnader mel-
lan svenskar och finnar. Resultaten blev ofta att det inte fanns några större skill-
nader eller tydliga fysiska eller biologiska kännetecken vilket bland annat förkla-
rades med att den så kallade ”nordiska eller germanska rasen” och den ”östbal-
tiska eller finska rasen” hade blandats under så lång tid att det inte var möjligt att 
fastslå rastillhörighet med hjälp av antropologiska studier. Istället konstaterade 
kommissionen och Folkhälsan att det som kunde definiera tillhörighet till den 
”svenska folkstammen” istället för ”ras” var att ta hjälp av språklig och kulturell 
samhörighet. Att det var så viktigt att ändå försöka använda sig av antropologiska 
och biologiska studier av den svenska befolkningen var just behovet av att veten-
skapligt kunna avskilja svenskar från finnar i ett rashygieniskt arbete. Om målet 
var att motarbeta degeneration behövdes ramar för vilka i befolkningen olika åt-
gärder – till exempel upplysningsarbete, praktiskt arbete och propaganda – 
skulle riktas mot. Dessutom bidrog den pågående språkstriden till att moderna 
rasteorier användes för att styrka de svenskspråkigas krav och bevisa att de till-
hörde en helt annan ras än de finskspråkiga och därför hade olika förutsätt-
ningar.388 

När det förekommer uttryck i det studerade materialet om ras, svensk folk-
stam eller liknande är det därför av betydelse att ha detta i åtanke. Att det fanns 
försök inom en svenskspråkig elit att med hjälp av antropologiska studier defini-
era fysiska och biologiska skillnader mellan svenskspråkiga och finskspråkiga. 
När dessa skillnader inte återfanns eller inte var nog tydliga blev lösningen istället 
att använda sig av språket och kulturen som avgränsning. Ras som biologiskt ko-
dat begrepp fanns alltså närvarande åtminstone inom en viss del av den svensk-
språkiga eliten i Finland under mellankrigstiden, men det omvandlades till något 
som omfattade både kultur och språk för att fortsatt kunna värna om det svenska 
och den svenska befolkningen. Även inom skyddskårerna fanns det liknande åsik-
ter som återfunnits i det studerade källmaterialet. Behovet att använda sig av nå-
got för att styrka sina egna krav på viss behandling och vissa rättigheter ledde 
också inom skyddskårerna till olika framställningar av skillnaderna mellan 
svenskt och finskt. 
 

                                                             
387 Markku Mattila, ”’Det får ej finnas dåliga svenskar i detta land!’: Rasbiologi och rashygien som 

vetenskapliga vapen i språkstridens Finland”, i Mångkulturalitet, migration och minoriteter i Fin-
land under tre sekel, red. Mats Wickström och Charlotta Wolff (Helsingfors: Svenska litteratur-
sällskapet i Finland, 2016), s. 278-279 och 282-283. 
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Vasakungar och djupa rötter: tankar om ras och gemensamt arv 
 
Inom de svenskspråkiga skyddskårerna spårades det svenska arvet långt tillbaka 
i historien och det var detta arv som fortfarande under mellankrigstiden utgjorde 
en betydande del av den svenska identiteten. Trådarna bakåt i tiden till ett ge-
mensamt arv med det ”gamla Sverige” var långa och sträckte sig djupt ned i 
skyddskårernas beskrivning av sin egen historia. Vasa Grenadjärbataljon inhys-
tes under inbördeskriget 1918 på Liuksiala gård. Skribenten Grenadjären återbe-
rättade i SvSk år 1921 hur han anmärkte på detta historiska sammanträffande till 
sina stridskamrater. Grenadjären förklarade att på 1500-talet hade en före detta 
svensk drottning – Karin Månsdotter, maka till kung Erik XIV – bott på gården 
och 350 år senare var det dags för en grupp ”krigare” ute i strid för frihet att ta 
vara på ”historiens vingslag” och förbindelsen med det svenska. En stridskamrat 
till skribenten var däremot inte så imponerad och undrade vad det egentligen var 
för anknytningspunkter att tala om då ”[…] det är väl skillnad på ett kungligt 
kvinns och en flock officerare […]”. Grenadjären gav svar på tal och påpekade att 
”[…] Karin Månsdotter hörde till krigarskrået; hennes far var ju korpral”.389  

Om det var sant eller inte att Karin Månsdotters far hade varit korpral spelade 
mindre roll då det som var av störst betydelse var att de ”svenska krigarna” stod 
på den mark och bodde på den plats där en svensk Vasadrottning hade bott 350 
år tidigare. Deras frihetskamp legitimerades därmed ytterligare av en ännu star-
kare kontakt med det svenska arvet genom den kungliga Vasasläkten. Denna an-
knytning till Vasakungarna förekom även vid andra tillfällen, såsom i Hjalmar 
Procopés dikt om ”Wasa namnet” år 1927.390 I dikten beskriver han den ”stolta 
staden Vasa” som steg upp ur havet och som med ära bar sitt namn. Namnet be-
skrevs som en krona på en redan ”kunglig och stolt” stad och Procopé förklarade 
hur ”stadens söner” stod upp för namnet som män – det vill säga med styrka, 
kraft och mod – och därmed gjorde skäl för ett så betydelsefullt namn med tydliga 
band till historien.391 
 
 
 
 

                                                             
389 ”Vasa Grenadjärbataljon”, SvSk 3, nr 3 (1921), s. 7. 
390 Hjalmar Fredrik Eugen Procopé (1868-1927) var en finländsk diktare och författare. I början av 

sina yrkesverksamma år arbetade Procopé som redaktör för ett antal mindre dagstidningar men 
övergick snart till att satsa på sitt författarskap. Sin debut som diktare gjorde han år 1900 med 
diktsamlingen ”Dikter”. Mellan 1908 och 1915 var han även litterär rådgivare vid Svenska Teatern 
i Helsingfors och dramatiserade ett antal texter till scenen. Procopés diktning beskrivs som melo-
disk, fosterländsk och patriotisk reflexionslyrik. Källa: Hedvig Rask, ”Procopé, Hjalmar”, i Biogra-
fiskt lexikon för Finland (Svenska litteratursällskapet i Finland, 2014), URN:NBN:fi:sls-4615-
1416928957221. 
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Bild 11. Vasa kommunvapen (nutida) med tydliga kopplingar till namnets ursprung och Vasaättens 
sköldemärke (vase). Frihetskorset i guld och vitt hängande under skölden lades till efter kriget 1918 
för insatser för Finlands befrielse.392 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 12. Stiliserad version av Vasa stadsvapen i SK nr 1, 1933 som symbol för Vasa skyddskårsdistrikts 
avsnitt i tidskriften (urklipp). 
 
 
 
 

                                                             
392 Johan Lindberg, ”Vasa”, i Uppslagsverket Finland, 2017, https://uppslagsverket.fi/sv/sok/view-

170045-Vasa; Johan Lindberg, ”Frihetskorset”, i Uppslagsverket Finland, 2011, 
https://www.uppslagsverket.fi/sv/sok/view-170045-FrihetsKorset. 
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Relationen till Sverige var viktig och betydelsefull vilket framkommer i SvSk på 
lite olika sätt, som i en hälsning till de rikssvenska skyttarna i samband med en 
gemensam tävling med skyddskårerna år 1924. Gunnar Dahlbo, en flitig skribent 
och diktare i SvSk, hade då skrivit en dikt till rikssvenskarna med anspelning på 
det historiskt betydelsefulla gemensamma arvet hos ”modiga stridsmän” från förr 
från både Sverige och Finland. I de tre första styckena beskrevs dessa män och 
deras gemensamma arv:  
 

Från Sveas, Götas, Värends fagra bygder fordomtima djärva stridsmän, starka uti 
vapenlek och fäktning samt med eld i hugen, mod i blicken drogo ut på härnadståg 
mot öden, vilka ingen av dem ana kunde eller veta. I österled och över havet hän 
mot Miklagård och sagans drömland färden gick och bragder underbara varjägers 
(sic) namn med ärans strålglans lyfte upp. Så genom tiderna med ädelt lyftat änne 
Sverges (sic) stolta norna sönerna har visat vägen hän mot österlanden.393 

 
Dessa män gav sig iväg österut mot det så kallade Miklagård (Konstantinopel) för 
att ”utföra bragder och vinna ära”.394 I samma dikt fortsatte Dahlbo att beskriva 
hur dessa män under långa tider hade visat vägen mot öst som ”stolta söner från 
Norden” och att svenskar och finnar hade stridit tillsammans, sida vid sida för sin 
kung och sitt land mot ”moskoviter” och ”barbaren” i öst. Med hjälp av idrotten 
– och då mer specifikt skytte och skyttetävlingar – var det därför dags att förnya 
och bibehålla den historiska relationen mellan rikssvenskarna och de svensksprå-
kiga skyddskåristerna.395 

I ännu en dikt av Gunnar Dahlbo ges en tydlig uppmaning att påminna om de 
uråldriga band som fanns mellan Sverige och Finland. Dahlbo gick tillbaka i tiden 
ända till vad han benämnde som ”forntidens dagar” för att befästa relationen mel-
lan de två länderna och deras folk. Rötterna nådde mycket djupt och Dahlbo be-
skrev det som att ”Så går, o, borne svensk, din stam, din rot, från stund som är 
igenom tid och sekler fram till första svensk, som bygd bröt här”.396 Dahlbo må-
lade upp hur de ”vackra finländska bygderna” började brytas av folk ur en ”ur-
svensk stam” och svensk ätt som i sekler hade rotat sig i den ”karga jorden” och 
stått emot tidens tand. I den relativt omfattande dikten hann han beskriva ett 
stort antal händelser och slag såsom exempelvis freden i Nöteborg 1323 och alla 
offer som gjordes under slaget vid Poltava 1709; nämna namnen på ett antal 
svenska kungar från Magnus Eriksson till Gustav Vasa och Karl XII; beskriva 
kända härförare som Tyrgil, Jakob Pontusson de la Gardie, Adlercreutz, Manner-
heim och deras dåd.397 

Alla dessa händelser, alla krig och slag, alla kända och hyllade ”stora män” 
bidrog till den bild som Dahlbo målade upp med det svenska arvet i fokus. Dikten 
                                                             
393 ”Hälsning till de rikssvenska skyttarna”, SvSk 6, nr 19 (1924), s. 1. 
394 ”Hälsning till de rikssvenska skyttarna”, SvSk 6, nr 19 (1924), s. 1. 
395 ”Hälsning till de rikssvenska skyttarna”, SvSk 6, nr 19 (1924), s. 1. 
396 ”Maning och minne”, SvSk 6, nr 36 (1924), s. 4. 
397 ”Maning och minne”, SvSk 6, nr 36 (1924), s. 4-5. 
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tjänade även som ett fortsatt exempel på den svenska ”dådkraft” som ansågs vara 
inneboende både hos rikssvenskarna i Sverige och i de svenskspråkiga i Finland. 
Detta exempel tydliggör hur den långa historiska bakgrunden och arvet var när-
varande i de svenskspråkiga skyddskåristernas egen historieskrivning, hur de 
starka banden till det som varit skulle tjäna som en uppmaning till de levande att 
följa i fotspår som hade trampats upp för mycket länge sedan. Det var även viktigt 
att ta efter de ”stora män” som redan innan hade banat väg för de skyddskårister 
som i sin samtid kämpade för värden som frihet och framtid. Skyddskåristerna 
skulle inspireras av de ”stora män” som hade kommit före dem för att sedan följa 
dem in i historieskrivningen som ”stora män” i sin egen rätt, kämpandes för den 
finländska nationen och kommande generationers framtid. De skulle kämpa 
såsom de före dem sedan lång tid hade kämpat för de finländska bygderna och 
dessutom för den så kallade ”svenska (folk)stammen” och dess fortlevnad.398 

De olika benämningarna på den svenska språkgruppen varierade stort under 
de två decennierna efter valet till första enkammarlantdagen 1907, där Svenska 
folkpartiet (SFP) med sina formuleringar om ”det svenska folkelementet”, ”den 
svenska nationaliteten” och ”den svensktalande befolkningen” erhöll ett relativt 
stort stöd bland befolkningen. Ett stort antal begrepp introducerades under 
denna tidsperiod utan någon större framgång, men ett par av de begrepp som 
visade sig vara mer populära och beständiga var just folkstam och nationalitet. 
Begreppet ”folkstam” ansågs inte vara något problematiskt i tiden varken hos de 
svensksinnade eller hos de fennomanska grupperna. Snarare var det nog så att 
det uppfattades som att det låg ett poetiskt skimmer över begreppet och att det i 
relation till det även fanns en antydan om kulturella skillnader. Liknande begrepp 
användes även hos de finskspråkiga grupperna och gemensamt utgjorde använd-
ningen av dem i festtal, politiska upprop, bokinledningar och liknande en slags 
ideologisk utsmyckning. Den svenska samhörigheten gestaltades med hjälp av 
hänvisningar till folkstammen som ”vår folkstam” och Meinander argumenterar 
för detta som ett viktigt medel i en konsolideringsprocess av svenskheten.399 

Att offentligt använda sig av ”vi” och ”vår kultur” utgjorde en stor del i en re-
produktion av den finlandssvenska ideologin som enligt Meinander är närva-
rande i det offentliga samtalet än idag. Användningen av just nationalitetsbegrep-
pet som identifikationsmedel för den svenska språkgruppen var vanlig och upp-
muntrad under mellankrigstiden, även om den finländska statsmakten inte offi-
ciellt erkände att det fanns två nationaliteter i Finland. Talesmän för den svenska 
språkgruppen använde trots detta begrepp som ”Finlands svenska nationalitet” 
och nationalitetsbegreppet utgjorde en stor del i den kollektiva identitetskon-
struktionen för den svenskspråkiga befolkningen. Begrepp som den svenska folk-
stammen och anspelningar på nationalistisk retorik stötte däremot på alltmer 
motstånd och motvilja under 1940-talet, speciellt efter andra världskriget och 
                                                             
398 För fler exempel i SK på försvar av (folk)stammen se exempelvis: ”Fäderneslandet och ungdomen”, 

SK 1, nr 10 (1928), s. 228; ”Kriget och dess väsen”, SK 9, nr 1 (1936), s. 4. 
399 Meinander, Nationalstaten (2016), s. 27-28. 
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nazismens brott mot mänskligheten. Under 1940-talets början ströks de ur SFP:s 
partiprogram och slutade användas i olika offentliga sammanhang. Under en lång 
tid utgjorde däremot ett fokus på en svensk folkstam och separat nationalitet en 
stor del av det sätt att uttrycka sig om sin egen tillhörighet som användes av 
svenskspråkiga i Finland. 400 

Inom skyddskårerna beskrevs den svenska (folk)stammen som något av stor 
betydelse och en källa till kraft i strid för de då levande skyddskåristerna. Detta 
blir tydligt i skribenten Grenadjärens återgivelse av kriget 1918, när han och hans 
kamrater blev inskrivna i ett truppförband som inom någon vecka skulle skickas 
ut till fronten. Det sällskap som han hade hamnat i var enligt honom själv ”gott 
karlsällskap” och bestod av en samling män från hela svenska Österbotten. Dessa 
män beskrevs som ”friska och hurtiga pojkar” från Soklot, humoristiska Gamla-
karleby-bor, ”raska gossar” från Sideby, Lappfjärd, Tjöck, Övermark, Korsnäs, 
Malax, Petalax, Korsholm (Mustasaari), Esse, Kronoby, Jeppo och ett antal andra 
platser. Skribenten konstaterade därför att ”Det var således oblandat ariskt blod, 
som rann i den bataljonens ådror”.401 I detta exempel etablerades ett samband 
mellan de svenskspråkiga skyddskårerna och ett ariskt arv som i sin tur relatera-
des till den svenska (folk)stammen och det svenska historiska arvet, här även med 
tillägg av en tydlig geografisk avgränsning i Österbotten. Vidare i en festdikt av 
Artur Eklund – finlandssvensk redaktör, idrotts- och studentledare, riksdagsman 
och starkt svensksinnad – år 1921 beskrevs hur den ”starka kraften” hos folket 
hade använts slösaktigt under hårda år av krig och olika prövningar.402 Därmed 
hade denna kraft försvagats men den var på väg att vakna igen, då det blod som 
förut hade gjutits ”till ära av fanan” i strid istället utgöts i form av svett på idrotts-
arenor. Sägnernas hjältar som Njal och deras ”glans” speglades i den kraft som 
fortsatte att vara vanligt förekommande bland de män som var ”ättlingar av strid-
bart arierdöme” och del av den så kallade ”svenska stammen”.403 

                                                             
400 Meinander (2016), s. 28-31. 
401 ”Vasa Grenadjärbataljon”, SvSk 2, nr 19 (1920), s. 7. 
402 Artur Eklund (1880-1927) var en finlandssvensk riksdagsman, redaktör och idrotts- och student-

ledare som var aktiv inom motståndsrörelsen mot Ryssland i början av 1900-talet. Eklund ut-
tryckte stöd för den tyskorienterade inriktningen efter att Finland hade uppnått självständighet. 
Han var en starkt svensksinnad opinionsbildare i språkfrågan och anhängare till den så kallade 
”östsvenskheten”, det vill säga synen på de svenskspråkiga i Finland som närmare besläktade med 
befolkningen i Sverige ur ett rasperspektiv. Mellan 1912 och 1914 var Eklund ledande i diskussioner 
om finlandssvensk nationalism. Utvecklandet av benämningen ”finlandssvensk” om den svensk-
språkiga befolkningen i Finland var därför något som Eklund var mycket aktiv inom. Även tankar 
om finlandssvenskheten som germansk både rasmässigt och kulturellt var något som Eklund bi-
drog till. Han bidrog till den ideologiska spridningen av begreppen ”finlandssvensk” och använd-
ningen av ”finländare” istället för ”finne” som statlig tillhörighet, då det ansågs signalera att det 
inte var alla som hade finska som modersmål. Efter en mandatperiod som riksdagsman för 
Svenska Folkpartiet (SFP) avgick Eklund då hans antidemokratiska ideal inte passade ihop med 
det parlamentariska arbetet. Eklund har av sig själv i samtiden och av andra efter sin död beteck-
nats som högerradikal. Källa: Henrik Meinander, ”Eklund, Artur”, i Biografiskt lexikon för Fin-
land (Svenska litteratursällskapet i Finland), åtkomstdatum 15 februari 2021, URN:NBN:fi:sls-
4684-1416928957290. 

403 ”Festdikt”, SvSk 3, nr 13 (1921), s. 10. 
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Samtidigt som det rörde sig om ett svenskt och ariskt arv var det även en fråga 
om ett så kallat ”germanskt arv” i samma anda och dessa olika arv hade ett sam-
band för de svenskspråkiga skyddskårerna. I ett specialnummer av SvSk från 
1926 med fokus på Purmo kommun diskuterades bygdens ursprung och att nam-
net Purmo ansågs gå tillbaka i tiden ända till brons- och stenåldern. Däremot var 
de samtida forskarna oense om var namnet kom ifrån mer specifikt, det vill säga 
om det var en förfinskning av ett fornsvenskt namn på en å eller inte. Senare 
forskning hade istället kommit med nya rön om att namnet var bildat ur ett 
forngermanskt ord för fura sammansatt med ordet mo, som sedan hade ändrats 
till Purmo med tiden. Även befolkningen ansågs vara mycket gammal och det 
skrevs att den i grunden var ”germansk-skandinavisk”. Det var något osäkert om 
purmoborna var ättlingar till några ”ursvenskar” men namnet Purmo och andra 
namn i bygden skulle enligt artikeln kunna påvisa att ”[…] den äldre järnålderns 
skandinaver och de nu levande svenskarna i Purmo äro ett och samma folk.”.404 

Henrik Meinander beskriver hur vissa inom den svenskspråkiga studenteliten 
under 1910-talet influerades av de främsta rastänkarna i Europa vid samma tid 
och därför började benämna sig själva som germaner. Den finskspråkiga befolk-
ningen i landet benämnde de istället som en folkstam besläktad med slaverna. 
Meinander menar att det trots detta fanns många svenskspråkiga och framstå-
ende vetenskapsmän som inte alls ville befatta sig med dessa benämningar utan 
snarare tog avstånd från dem. De pekade istället på den växelverkan och samvaro 
som de två språkgrupperna i landet hade haft genom tiderna i form av språkbyte, 
ingiften, migration och kulturella förskjutningar. Den starka ras- och kulturdis-
kussionen fortsatte och skapade även viss förundran hos de mer skeptiska veten-
skapsmännen, med tanke på den omfattande europeiska inriktningen samt den 
upplevda stilistiska skärpan hos de mer övertygade, rastänkande debattörerna.405 

Tanken på ett gemensamt germanskt arv och ett rastänkande fanns alltså när-
varande hos vissa inom de svenskspråkiga grupperna i Finland under mellank-
rigstiden, även om det inte var alla som höll med om dessa tankar. Inom skydds-
kårerna verkar det i alla fall ha haft bäring att framföra sådana åsikter i en tid-
skrift som nådde ut till en relativt stor del av dess medlemmar. Tankar om ett 
germanskt arv framfördes inte bara i relation till blodet i bokstavlig mening utan 
det rörde sig även om att vara en del av ett germanskt arv i form av kultur, rätt 
och motståndskraft. Detta var något som uttrycktes mer tydligt vid tillfällen där 
minnet av de som hade stupat eller ”offrat” sig i kriget 1918 skulle hyllas. Vid ett 
tal vid minnesgraven i Vörå 23 juli 1922, manade talaren Jacob Tegengren till 
fortsatt vaksamhet inom skyddskårerna. Det fanns fortfarande enligt Tegengren 
så kallade ”mörka makter” som var ute efter att förstöra det som hade vunnits av 
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405 Meinander, Nationalstaten (2016), s. 24. 
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de vita år 1918 och därför var det viktigt att ”Det germanska arvet i vårt blod och 
vår själ – kärleken till rätt och ordning – måste ständigt tala i oss”.406 

En beundran för det tyska kejsarriket hade väckts bland den utbildade eliten i 
Finland redan under decenniet före första världskriget. Fokus för denna beund-
ran låg på den militära, ekonomiska och vetenskapliga styrka som denna elit upp-
fattade fanns inom det tyska kejsarriket. Med detta följde även en beundran för 
vad som sågs som en germansk kraft och förmåga uttryckt via uppfattningar om 
ras och en hyllning av saker som enligt dem ansågs eftersträvansvärda. Sådana 
saker var exempelvis manlighet, idrott och aktivism. Det innebar att det i denna 
germanska kraft ansågs ingå egenskaper som till exempel kraftfullhet, intuition 
och aktion. Sådana egenskaper ansågs vara överlägsna och de främjade också 
manlighet samt idrottsliga och fysiska aktiviteter. Det var främst bland unga män 
i den svenskspråkiga överklassen som dessa ideal framstod som eftersträvans-
värda och Anders Ahlbäck argumenterar för att det fanns en germansk kult av 
manligt agerande som tilltalade dem. De ansåg att de befann sig i en utsatt situ-
ation då allt fler finskspråkiga tog plats inom högre utbildning, handel och admi-
nistration – områden som under mycket lång tid hade dominerats av den svensk-
språkiga eliten och som nu följaktligen behövde skyddas. Socialistiska ström-
ningar i samhället uppfattades också de som hotfulla.407 Denna beundran för det 
tyska kejsarriket kan tillsammans med de rasrelaterade tankar som presenterats 
ovan bidra till att förklara de svenskspråkiga skyddskårernas fokus på ett gemen-
samt ariskt och germanskt arv. 

Betydelsen av ett svenskt arv framkommer även i en artikel i SK år 1929 om V. 
A. Koskenniemi – finländsk författare, lyriker och litteraturhistoriker – och hans 
”fosterländska diktning”.408 Koskenniemi beskrevs i artikeln av Signe Strömborg 
som den ”största lyrikern på finskt språk” men med tillägget att han ju faktiskt 
hade sitt ursprung i ”svensk bondesläkt från Kronoby pursvenska socken”. 
Strömborg beskriver i detalj vem Koskenniemis farfar, farmor, far, mor och mor-
far var och vad de gjorde samt hur de ”natursköna omgivningarna” runt om släkt-
gården i Kronoby i Österbotten såg ut och hur de hade inspirerat honom. Däre-
mot beskrevs Uleåborg, där han föddes och gick i skola, som de trakter i norr som 
hade gett honom mest inspiration och ”[…] väckt hans hembygdskärlek till liv och 
bundit honom vid Österbottens karga jord”.409 En av hans dikter handlade till och 

                                                             
406 ”Tal vid avtäckningen av monumentet på hjältegraven i Vörå 23 juli 1922”, SvSk 4, nr 16 (1922), s. 

2. 
407 Ahlbäck, Manhood and the making of the military (2014), s. 74. 
408 Veikko Antero (V. A.) Koskenniemi (1885-1962) var en finländsk författare och litteraturhistoriker. 

Mellan åren 1921 och 1948 var han professor i litteraturhistoria vid Åbo universitet, där han även 
arbetade som rektor 1924-1932. Förutom detta skrev han även dikter och hans första diktsamling 
Runot (Dikter) publicerades redan 1906. Under sin verksamma tid som lyriker nådde han ut till 
en stor publik och hans diktning har beskrivits som klassiskt inspirerad. I sina verk tolkade Ko-
skenniemi bland annat 1920- och 1930-talets borgerligt konservativa tankesätt och han innehade 
under en lång period ett stort inflytande på finländskt kulturliv. Källa: ”Koskenniemi, V. A.”, i 
Uppslagsverket Finland (Svenska folkskolans vänner, 2011). 

409 ”V. A. Koskenniemis fosterländska diktning”, SK 2, nr 1 (1929), s. 7. 
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med om Österbotten och hur hembygden skänkte honom lugn och ro. Strömborg 
beskrev känslan för hembygden som något mycket viktigt och som något som Ko-
skenniemis diktning tydligt visade på: 

 
Det är hembygdskänslan som är den rot, från vilken fosterlandskänslan spirar upp, 
och denna fosterlandskärlek får sin färg av själva bygden, som binder sina barn 
med tusen fina och starka rottrådar. Sålunda har en österbottnings känsla för fos-
terlandet alltid sin särskilda prägel av frejdigt mod och stridbarhet, av stolthet och 
frihetssinne.410 

 
Här binds det österbottniska starkt samman med hembygden och i förlängningen 
svenskheten i en kontext där det svenska Österbotten innan så tydligt hade 
knutits till Koskenniemi och hans svenska arv. Rottrådarna beskrivs som starka 
och det anspelas på just österbottningens specifika känsla för nationen då den ses 
som något eget och särskilt präglad av frihet, mod, stolthet och stridsvilja. Att 
beskriva österbottningen som frihetsälskande och modig var vanligt i 
svenskspråkiga kretsar som en del av ett narrativ om svenskhet och ursprung i 
relation till bonderomantiken som narrativ, vilket kommer behandlas mer i detalj 
i kapitel sex i denna avhandling. Strömborg lyfte även fram dikten Lejonflaggan 
där hon menade att Koskenniemi hyllade lejonet i Finlands riksvapen. Hon 
tolkade dikten som att den beskrev hur svenska och finska “hjältar” marscherade 
tillsammans sida vid sida och att hela det finländska folket hade gått samman. 
Det medföljde även en uppmaning att återigen stå enade till minnet av en tid “[...] 
då över småaktiga partistrider och särintressen fosterlandet höjdes på sköldarna 
och tände kärlek och offermod i allas bröst. Endast i detta tecken kunna vi gå 
framåt till seger”.411 Svenskar och finnar sågs fortfarande av skyddskårerna 
många gånger som just det, två olika folk, men samtidigt utgjorde de tillsammans 
det finländska folket. Det fanns ännu möjlighet att stå enade och stå över 
särintressen för att istället kunna arbeta gemensamt för nationens intressen.  

Förutom att det ska ha funnits ett visst svenskt, ariskt och germanskt sätt att 
föra sig resonerade signaturen G:böle – mest troligt samma person som tidigare 
nämnda Gnaggabölon – i SK 1938 om det moderna krigets bombräder som tog 
ett stort antal civila liv. Hen drog paralleller till trettioåriga kriget (1618-1648) 
och hur landsknektar ”släpptes lösa” att skövla, plundra, mörda och skända och 
hen gav stormningen av Magdeburg som ett exempel. Däremot beskrev hen också 
hur Gustav II Adolf införde krigsartiklar som var något nytt för sin tid, där det 
blev förbjudet att ”våldföra” sig på befolkningen som inte kunde försvara sig, de-
ras egendom och kreatur. Straffen för att bryta mot artiklarna var stränga och 
hängning av de som utövade våldet var en möjlig utgång. Skribenten menade då 
att detta hade skapat en ny standard för framtiden i den svenska och finska armén  
och att i regel ”[…] torde man väl kunna säga, att de nationella, svenska och finska 
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trupperna, icke i alltför stor utsträckning gjorde sig skyldiga till våld mot civilbe-
folkningen, till massmord och skändande. Det är något som inte ligger för nordisk 
anda!”.412  

Huruvida den svenska armén höll en helt ny standard eller inte är inte vad 
denna studie är ute efter att bestämma. Det som däremot blir av betydelse är sy-
nen på att det ska ha funnits och fanns en sorts ”nordisk anda”, som innebar att 
svenskar och finnar var mer ”civiliserade” och respekterade sådana regler. De 
skulle därför inte vara kapabla till sådana saker som massmord och att skända 
sina fiender eller andra, på grund av att de var innehavare av denna anda. Skri-
benten fortsatte dessutom sitt inlägg med att framföra åsikten att kanske den ”la-
tinska och asiatiska människan” reagerade på ett annat sätt än ”nordbon”. Därför 
kunde inte heller frasen ”ändamålet helgar medlen” komma från Norden, utan 
istället reagerade nordbor enligt skribenten med avsky mot bombräder och an-
nan krigsföring mot civila mål. Sådan krigföring var hänsynslös, brutal, medveten 
och feg och gick emot det nordborna stod för. För skribenten framstod det där-
med som att uppfattningen om ”ridderlighet” skilde sig åt mellan nordbor och 
andra.413 Här återkommer synen på svenskar och finnar och ”nordbor” som något 
annat i relation till andra folk såsom ”latinska” och ”asiatiska” människor. Impli-
cit ställs de mer civiliserade, mer ridderliga och moraliskt eftertänksamma nord-
borna mot andra grupper som inte delade deras syn på vad som var rätt och rik-
tigt. Det verkar ha varit viktigt för skyddskårerna att i relation till arv och inne-
boende egenskaper definiera sig själva som del av en västerländsk, nordisk, ger-
mansk och svensk anda som då även skulle genomsyra deras agerande.  

Det svenska lynnet och dess karaktär: stereotypa egenskaper 
 
Enligt Sten Högnäs färgades och styrdes debatten i Finland under 1800- och 
1900-talet länge av kontraster mellan svenskt och finskt lynne. I 1800-talets Fin-
land blev det alltmer viktigt med sambandet mellan natur och folk och tankar om 
att människor avspeglar sina omgivningar. Därför beskrevs finnarna som lång-
samma, tröga, slutna och allvarliga eftersom de oftare bodde i täta och mörka 
skogsområden inåt landet. De svenskspråkiga avspeglade istället det stora och 
öppna havet och de var därför ett kustfolk som bidrog med friska idéer och rö-
relse. Det finska likställdes med något äkta och ursprungligt, samtidigt som det 
också sågs som formlöst. I kontrast till detta likställdes det svenska med utmejs-
lad individualitet, klara konturer, sunt förnuft och en västerländsk kulturtradit-
ion. Vid slutet av 1800-talet skapades en tydlig gräns mellan svenskar och finnar 
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i Finland som inte bara rörde språket, utan också uppfattningen om två olika kul-
turer/nationaliteter från både svenskt och finskt håll.414 Inom skyddskårerna ytt-
rade detta sig under mellankrigstiden i beskrivningar om hur de i egenskap av 
svenskar innehade vissa stereotypa egenskaper relaterade till sitt så kallade 
”svenska lynne”.  

Konkreta band till Sverige och det svenska var något som framställdes som 
betydelsefullt och positivt för skyddskårerna. Detta innebar att skyddskårerna 
kunde tillskriva sig vad som ansågs vara eftersträvansvärda svenska kvaliteter 
och karaktärsdrag. I ett speciellt Närpes-nummer år 1921 i SvSk beskrevs närpes-
bon och några av hans – det rör sig oftast om män i sådana exempel i SvSk – 
karaktärsdrag, med konstaterandet att befolkningen i Närpes var mer eller 
mindre ”rent svensk” och den ”uråldriga” dialekten talades fortfarande av de 
flesta.415 Där i Närpes fanns enligt skribenten de stoltaste och friaste svensk-ös-
terbottningarna som absolut inte uppträdde med någon ”slavnatur” eller ”inställ-
samhet”. Deras natur bestod istället av stolthet, värdighet och ära med en svensk-
het som genomsyrade både ”själ och hjärta”. Det svenska språket var mycket vik-
tigt även om närpesbornas handlingar som att bemöda sig om att prata finska 
med sina finskspråkiga grannar kunde peka på motsatsen, men det rörde sig trots 
detta inte om en nedvärdering av det egna språket. Tvärtom handlade det enligt 
skribenten om att vara en gentleman och tala grannens språk, då finländaren i 
sin tur ansågs var lite ”trög” och ha mycket svårt att lära sig det svenska språket.416 
Här återkommer tankar om den långsamma och tröga finnen som inte hade 
samma förmåga att anpassa sig och ta till sig nya idéer som svensken som i sin 
tur inte verkar ha haft samma problem att lära sig finska. 

De egenskaper som relaterades till svenskheten var som regel positiva och vitt-
nade om ett betydelsefullt och ärorikt arv, där bland annat egenskaper som stolt-
het och värdighet spelade en stor roll. En svensk-österbottning var – som beskri-
vits ovan – ingens ”slav” och gjorde sig inte till bara för att få fördelar utan förde 
sig med värdighet och var en fritt tänkande gentleman. Att också ha med en för-
säkran i exemplet ovan om att användning av det finska språket inte var menat 
som något negativt mot det egna svenska språket, vittnar om språkens betydelse 
som identifikationsmedel och vissa föreställningar om finskan som underlägsen 
svenskan. Inställningen om det svenskas överlägsenhet och det finskas underläg-
senhet var något som enligt tidigare forskning förekom vid denna tid och som 
delvis grundade sig i en uppfattning om den finska rasens underlägsenhet överlag 
i relation till den svenska. Även om sådana idéer förekom i Finland under mel-
lankrigstiden var de inte lika vanligt förekommande eller fick lika starkt fäste som 
i Sverige. Trots detta talades det alltså inom vissa svensksinnade grupper om 
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rastillhörighet och nationalitet som grund för olikheter och mer eller mindre 
önskvärda kvaliteter hos svenskar respektive finländare.417 

På ett liknande sätt beskrevs i en förkortad historik över Korsnäs skyddskår 
1917–1928 det så kallade ”korsnäslynnet” som ”något kärvt, kallt, och hårt och 
oborstat”. Enligt författaren verkade det inte så vid första ögonkastet men ”Under 
korsnäsbons hårda yta klappar dock ett gott hjärta av kärlek till kustlandet, hem-
bygden och fosterlandet”.418 Även om ytan var hård fanns det trots detta något 
väsentligt och betydelsefullt där under. I historiken för Korsnäs skyddskår besk-
revs också vidare hur folksägner och myter som återberättades i Korsnäs förkla-
rade att de första bebyggarna och förfäderna till den dåvarande befolkningen på 
fastlandet hade varit ”en skara vikingar” som fick skeppsbrott precis utanför kus-

ten. Enligt berättelserna bestod 
gruppen vikingar av män som se-
dan tog över kusten, drev in skatt 
av den lilla befolkning av fiskare 
som bodde där, gifte sig med lokala 
kvinnor och blev bofasta.419 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 13. Ett vikingatida skepp i romantise-
rad 1800-talsversion. 
 

Sådana föreställningar om att den svenskspråkiga allmogen vid kusten härstam-
made från vikingarna fick fäste främst inom svenskspråkiga student- och kul-
turkretsar i Helsingfors under sista delen av 1800-talet. Betydelsen av detta var i 
stort att de svensktalande i Finland kunde ses som resterna av ett fornnordiskt 
folk, vilket sedan under tidigt 1900-tal kunde användas som argument och sym-
bolisk hävstång i kampen för det svenska språkets ställning. Inom den svenska 
dialekt- och folklivsforskningen som hade börjat växa fram under 1870-talet gavs 
denna vikingaromantik extra tyngd med hjälp av olika folksägner, ortnamn och 
dialekter som sades kunna bekräfta detta arv, såsom i exemplet ovan från Kors-
näs.420 Även Sten Högnäs beskriver hur vikingaromantiken och tanken om 
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fornnordiska anor fortsatt under första decenniet av 1900-talet utvecklades och 
det gick från att vara mer av en kulturell svenskhetstanke till att handla om bio-
logisk härstamning. Det österbottniska temperamentet beskrevs av den bildade 
eliten som ”hetsigt” och ”obändigt” och som att det därför hade sin grund i det 
”svallande blod” som historiskt återfanns hos vikingabärsärkar och germaner.421 

Inbördeskriget 1918 togs gärna upp som exempel inom skyddskårerna på hur 
just österbottningarnas egenskaper och kärlek till frihet historiskt och i samtiden 
hade fått stor betydelse för Finlands framtid. År 1928 var det tio år sedan kriget 
och dess slut och en skribent i SK skrev om hur regeringen och de borgerliga hade 
stått emot socialistisk och rysk ”terror” genom vapenmakt. Ledningen för de vita 
hade valt att utgå från Sydösterbotten av flera anledningar enligt skribenten, men 
den ”innersta förutsättning” som fanns för ”frihetskriget” återfanns hos befolk-
ningen i området.422 
 

Oaktat Syd-Österbotten omfattar tvenne till sitt språk olika folkelement, utgör det 
en från urminnes tider självmedveten och gentemot allt främmande i viss mån av-
visande helhet. Bosättningen är i hög grad ursprunglig och oblandad. Det yttre in-
flytandet på folkets liv är sålunda jämförelsevis obetydligt, om man bortser från 
det, som de hemvändande emigranterna möjligen bragt med sig. Detta från världen 
avsides levande folk har alltid älskat sin frihet. Hade man annorstädes svårt att 
finna sig i det allt tyngre och fördärvliga ryska herraväldet, är det intet under, att 
vårt folks frihetssträvanden väckte det starkaste gensvar i Österbotten, synnerligast 
som även här de bästa möjligheterna funnos att göra något till dess fromma.423 

 
I detta citat är det inte enbart de svenska österbottningarna som beskrivs som 
frihetsälskande och självmedvetna utan alla sydösterbottningar oavsett språklig 
tillhörighet. Däremot återkommer föreställningar om en ”oblandad” och ”ur-
sprunglig” befolkning och en frihet som även i tidigare exempel tillskrivits 
svenska österbottningar. Den historiska förankringen och föreställningar om de 
egenskaper som österbottningarna innehade fortsätter även i detta fall att besk-
rivas som något positivt och som blev av symbolisk betydelse för det vita Finland 
och ”frihetskampen”, en kamp som enligt skyddskårerna var fortgående och när-
varande under mellankrigstiden. Det framstår som att det finns en stolthet i att 
kunna visa på hur österbottningarna hade ett ”rent” ursprung och att de var in-
nehavare av egenskaper som gjorde att de hade reagerat starkt  och kraftfullt när 
nationens frihet och framtid hade ansetts vara i fara. 

I januari 1939 uppmanade den nya distriktschefen för VSKD i sin dagorder – 
ett utdrag publicerades i SK – medlemmarna att se till att det frivilliga försvars-
arbetet inte skulle ”förslappas” eller ”äventyras”. Skyddskåren beskrev han som 
att den hade blivit en integrerad del av försvarsmakten vilket innebar ett ansvar 
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att fortsätta militärt fostra och skola de unga män som sedan skulle ingå i värn-
pliktsarmén.424 Det innebar också ett ansvar att bibehålla försvarsviljan hos fol-
ket i allmänhet och distriktschefen hänvisade i relation till detta till skyddskårens 
historiska grund och den svenska österbottningens egenskaper: 

 
Här i Vasabygden ljöd den första kampsignalen och här höjdes den symboliska fri-
hetsfanan, här föddes och utkristalliserades skyddskårstanken och här mognade 
idén till dådkraftig handling. Skyddskårstanken i form av aktivt försvar av hembygd 
och fosterland är som känt ingen idé av i går, den har stark historisk resonans i 
denna landsända. Idén ligger den frihetsälskande och aldrig förslavade österbott-
ningen i blodet. Den österbottniska kustbygdens härdade och friborna folk har all-
tid förstått och skall alltid veta att värna sin frihet. […] Den svenska österbottningen 
är ingen vän av fosterländska fraser. Mera i handling än i ord har städse varit hans 
lösen. Bygdens historia vittnar därom.425 

 
I Österbotten och VSKD fanns det alltså ett starkt ansvar för att fortsätta arbeta 
för det frivilliga försvaret då det var där som det sades ha sitt ursprung i och med 
inbördeskriget. Sambandet till svenskheten är inte självklart för alla delar av och 
vid en första anblick på citatet ovan, men det finns ändå närvarande i beskriv-
ningen av den fria och självständiga österbottningen som värnade om både hem-
bygd och nation. I citatet nämns exempelvis ”kustbygdens folk”, vilket konstate-
rats innefatta den svenskspråkiga befolkningen i Finland i dåtidens retorik och 
narrativ. Svenska österbottningar beskrevs som handlingskraftiga och att de 
slogs för sin och nationens frihet eftersom det var så de var. Det var sådana egen-
skaper som de innehade och som de använde även i det frivilliga försva-
rets/skyddskårernas namn. En svensk österbottning beskrevs som att han förli-
tade sig på den egna förmågan till handling. 

En ursprunglig svenskhet: rikssvensken som positivt exempel 
 
I ett brev som återges i SvSk år 1922 från en rikssvensk frivillig som stred på den 
vita sidan i inbördeskriget, återfinns bandet till vikingar och även rikssvenskar 
ännu en gång. Redaktionen börjar återgivelsen av brevet med en kommentar om 
att det trots brist på spännande detaljer i berättelsen ändå ges ”[…] en aning om 
öden och äventyr, värdiga en de gamla vikingarnas senfödda ättling”.426 Här 
drogs paralleller till det rikssvenska i relation till vikingaarvet som i sin tur fram-
ställdes som något positivt laddat, vilket även blir tydligt när också den egna 
gruppen av svensktalande i Finland inräknades i samma led av ättlingar. Några 
av de önskvärda kvaliteter som relaterades till svenskheten återfinns också i 
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andra beskrivningar av de så kallade rikssvenskar som verkade inom och i relat-
ion till skyddskårerna. I en återgivelse ett år efter inbördeskriget 1918 framfördes 
minnen från Satakunta-fronten från signaturen En som var med. Där beskrivs 
hur Vasa skyddskår fick ett eget kulsprutekompani med en rikssvensk sergeant 
vid namn Karl Artur Andersson som chef. Andersson blev mycket omtyckt bland 
mannarna och detta relateras till hans så kallat ”svenska” sätt att föra sig: 
 

Intet spår av detta skroderande översitteri, som i så många fall var till finnandes 
hos våra svenska officerare och som ofta gjorde dem så innerligen impopulära 
bland manskapet – nej, tvärtom: anspråkslös, saktmodig, men ärlig och duglig, vil-
jekraftig och energisk, när det gällde att driva igenom viktiga och nödvändiga saker, 
mån om sitt folk, vars bästa han alltid höll på, ridderlig och lojal mot sina överord-
nade, även när dessas beslut – om ej precis felaktiga, så måhända icke i allo så ab-
solut lyckliga! – ej voro alldeles förenliga med hans omdömen, som säkert stödde 
sig på en större militärisk kapacitet.427 

 
De egna svenska officerarna framställdes här som benägna att ägna sig åt vad som 
uppfattades som ”översitteri” och andra impopulära beteenden samt egenskaper. 
Samtidigt innehade rikssvensken Andersson de egenskaper som ansågs eftersträ-
vansvärda för en bra ledare: anspråkslös, saktmodig, ärlig, duglig, viljekraftig/be-
slutsam, energisk, ridderlig, lojal och mån om sitt manskap. En sorts ”ursprunglig 
svenskhet” relateras i detta fall till en mer jordnära disposition istället för det så 
kallade ”snobberi” och ”översitteri” som ansågs vara vanligt bland de egna fin-
landssvenska officerarna. Svenskheten relaterades med hjälp av rikssvenskar 
som Andersson till ett ädelt, ärligt och värdigt beteende som hade sina rötter i det 
gamla Sverige och som nu utgjorde de egenskaper och kvaliteter som fortfarande 
ansågs finnas närvarande hos framför allt de österbottniska svenskarna. Denna 
inställning till det svenskspråkiga befälet kan också ses i relation till motsätt-
ningar mellan Österbotten och Nyland, det vill säga mellan allmoge och elit. Ös-
terbottningarna verkar ha upplevt sig ha ett starkare band till Sverige än till ett 
finländskt maktcentrum kring Helsingfors med en finlandssvensk elit i spetsen. 
Relationen mellan svenskspråkig allmoge och elit var länge en av bristande in-
tresse från de senares sida och båda grupper såg på varandra över en klassgräns 
snarare än som en språklig gemenskap. Exemplet ovan visar på att det mycket väl 
kan ha funnits kvar sådana föreställningar och förhållningssätt efter kriget 1918 
0ch kring början av 1920-talet. 

Vidare i januarinumret av SvSk år 1920 beskrevs Vasa skyddskårsdistrikts nya 
stabschef, överstelöjtnanten Martin Ekström, också han på ett mycket positivt 
sätt.428 Ekström beskrevs som rikssvensk och att han hade deltagit på skyddskå-
rernas sida i inbördeskriget med en ”gammalsvensk krigarglans” och hade gjort 
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det väl. Ekström var utrustad med vad som beskrevs som ett ”ljust, svenskt lynne” 
som ledde honom till seger i strid och det framställdes som att ”[…] det är något 
av rytmen hos Karl XII:s stövlar, som även gör hans fjät bevingade”.429 Sex år 
senare förekom rikssvensken och då översten Ekström i ett protokoll för Vasa 
skyddskårs möte i februari 1926. Ekström hade begärt avsked från sin tjänst som 
lokalchef vid Vasa skyddskår, en position han hade innehaft i cirka sex år. I en 
bilaga till samma protokoll med ett uttalande om Ekström av lokalstaben besk-
revs han som på många sätt bunden till Vasa skyddskår sedan inbördeskriget och 
att ”[…] flera av kårens vackraste minnen äro knutna vid hans person. Få perso-
ner hava som han vetat vinna varje kårmedlems sympati och där han represente-
rat Wasa skyddskår har hans person varit en borgen för att ett aktningsfullt be-
mötande kommit kåren till del”.430 Lokalstabens förslag var därför att göra 
överste Ekström till hederschef för Vasa skyddskår för att visa uppskattning för 
det arbete och den omtanke han hade lagt ned under sin tid där.431  

I juni 1929 skrevs det ännu en gång om Ekström och att han hade tilldelats 
kommendörstecknet av II klass av Finlands Vita Ros av presidenten för ett ”osvik-
ligt intresse” för det frivilliga försvaret och ett framgångsrikt arbete. Hedersbe-
teckningen och tecknet överlämnades av skyddskårernas befälhavare general 
Malmberg som var på besök i ”Vita Finlands huvudstad”, det vill säga Vasa. Me-
ningen med besöket var att stärka både relationer och samarbetet mellan ”Öster-
bottens svenska folk” och den högsta ledningen för skyddskåren.432 Artikeln ef-
terföljdes av ett personporträtt av Ekström där han beskrevs som en krigare och 
militär vars namn var känt inte bara i Sverige och Finland utan också till exempel 
Tyskland, Estland och Turkiet där han hade stridit under 1910-talet. Ekström be-
skrevs som en av de första svenska officerare som deltog i inbördeskriget och ”[…] 
ställde sin förmåga och sin klinga till Mannerheims förfogande”. Han beskrevs ha 
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1930-tal så ångrade han inte sina antikommunistiska åsikter eller önskan om ett stärkt försvar 
(framförallt mot öster och Ryssland). Källa: Sivert Wester, Martin Ekström: Orädd frivillig i fem 
krig, 2:a uppl. (Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibliotek, 1995), s. 7, 62, 87, 102, 107, 113-114 
och 121-123. 
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1927, Vasa skyddskår historikmanuskript protokoll 1918-1934, VSK, ÖTA, mapp 36:5, s. 4. 
431 ”Protokoll fört vid Vasa skyddskårs extra möte 17 februari” (1926), Vasa skyddskår protokoll 1926-

1927, Vasa skyddskår historikmanuskript protokoll 1918-1934, VSK, ÖTA, mapp 36:5, s. 4. 
432 ”Befälhavarens besök i distriktet”, SK 2, nr 11 (1929), s. 254. 
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varit modig, tapper, orädd, förtroendeingivande och återigen nämns en ”gammal-
svensk krigarglans” och det ”ljusa, svenskt ljusa lynne” som innebar att han alltid 
befann sig i stridens hetta.433 

Detta så kallade svenska lynne och gammalsvenska krigarglans utgjorde en 
del av det som bidrog till rikssvenskarnas framgångar och goda ställning bland 
skyddskårerna, då de egenskaper som medföljde detta sätt att vara ansågs mycket 
fördelaktiga och positiva. De rikssvenska männen såsom Ekström och Andersson 
hade enligt skyddskårerna själva så kallade ”svenska krigarsinnen”, var ädla och 
strävade efter det som var ”gott, rätt och sant”.434 Det var egenskaper som relate-
rades till skyddskårernas egen svenskhet, som i sin tur kunde relateras till en mer 
i allmänhet positivt laddad svenskhet och ett fördelaktigt arv för skyddskårerna 
och deras svenskspråkiga medlemmar. Detta kan i sin tur relateras till det Max 
Engman beskriver som olika ställningstaganden till Sverige och det svenska i Fin-
land. Engman menar att det inte alltid är möjligt att se tydliga skillnader mellan 
dessa ställningstaganden och att det svenska kommit att spela lite olika roller i 
olika sammanhang. Finskhetsivrare vid sekelskiftet 1900 kunde av princip vara 
negativt inställda till sådant som ansågs vara gammal- eller rikssvenskt, då det 
symboliserade de svenskspråkigas anspråk på rollen som kulturbärare. De 
svenskspråkiga i Finland vid tiden menade istället att de bar vidare svenska trad-
itioner och förmedlade västerländsk kultur till det barbariska finska folket. Detta 
hade även att göra med ett ökat behov av att framhäva svensk kultur och det 
svenska språket, i och med en alltmer försvagad ställning för det svenska språket 
och en allt starkare ställning för det finska språket i Finland vid samma tid.435 

I detta sammanhang blir det en något komplex idévärld som framträder. De 
rikssvenska befälen och svenskspråkiga skyddskårerna/skyddskåristerna sågs 
som bärare av denna positiva svenskhet och kultur, medan de egna svensksprå-
kiga befälen inte ansågs tillhöra samma grupp. Istället blir det även en fråga om 
hur den svenskspråkiga allmogen och överheten under 1800-talet såg på 
varandra delade av en tydlig klassgräns. Den svenskspråkiga överklassen hade 
mycket litet intresse för den svenska allmogen, på samma sätt som överklassen 
på många andra ställen i Europa såg på den mindre bemedlade befolkningen. Det 
var först i och med att språkfrågan och den svenska samlingsrörelsen tog fart på 
allvar vid sekelskiftet 1900 som det blev fråga om en mer samlad svenskspråkig 
gruppering än tidigare.436 Däremot framstår det som att uppfattningen om över-
heten som något annorlunda och inte lika ”jordnära” levde kvar inom skyddskå-
rerna. I fallet med dessa svenskspråkiga skyddskårister och motståndet mot de 
egna befälen kan detta alltså härledas till en syn på klasstillhörighet – mer om 
detta i kapitel sex – och vad som närmast kan kallas för ett förakt inför överheten. 

                                                             
433 ”Överste Martin Ekström”, SK 2, nr 11 (1929), s. 255. 
434 Se exempelvis: ”Vasa Grenadjärbataljon”, SvSk 2, nr 22 (1920), s. 6; ”Löjtnant G. Cronstedt död”, 

SvSk 3, nr 11 (1921), s. 6. 
435 Engman, Språkfrågan (2016), s. 17. 
436 Engman (2016), s. 158–159. 
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Därmed ansågs den egna gruppen av ”jordnära” skyddskårister och rikssvenskar 
med så kallat ”gammalsvenska” egenskaper vara de som utgjorde bärare av den 
egentliga och eftersträvansvärda svenska kulturen. 

Språkstriderna mellan finskspråkiga och svenskspråkiga var som mest uppri-
vande under 1920- och 1930-talen, vilket gällde både lokala och ideologiska kon-
frontationer. När konflikterna var som flest och störst mellan svenskan och fins-
kan i Finland var det mycket viktigt att lyfta fram språklig tillhörighet. Anna-Ma-
ria Åström uttrycker det som att vid en etnisk eller språklig konfrontation är 
trycket på individen att framhäva just språklig tillhörighet mycket högt. Det beror 
på att språkets betydelse som del av den etniska identiteten då är mycket större 
än en del andra identitetsfaktorer. Lojalitet till etnicitet och språk blir i sådana 
sammanhang viktigt att leva ut på det lokala planet, eftersom grupper som delas 
in enligt etnicitet och språk fortsätter vara betydelsefulla så länge de uttrycker 
olikhet. Att bejaka denna olikhet innebär då att bidra till att bevara uppfattningen 
om den egna gruppen som innehavare av en egen kultur med starka och särskil-
jande gränser. Ett annat sätt att bidra till den egna gruppens stärkta profil är att 
via stereotyper om andra grupper skapa en skarpare definition av sig själv och 
den egna gruppen. Åström menar även att stereotyper och sådant tänkande om 
andra grupper oftast uppträder när de gränser som framförs som mycket tydliga 
egentligen inte är så självklara som de framställs vara. Att stereotypisera blir där-
med ett sätt att tydliggöra olikheter för att framhäva den egna gruppens särart. 
Till exempel kan då språket bli en sådan symbol för vad som är viktigt att strida 
för i relation till en annan stereotyp grupp och för att skapa tydligare gränser och 
skarpare definitioner av den egna gruppen som enhet.437  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 14. Frimärke från 1922 utgivet av Svenska folk-
partiet i Finland med symbolik rörande nära kontak-
ter mellan svenskspråkiga i Finland och Sverige. 

                                                             
437 Åström, Lönnqvist, och Lindqvist, Gränsfolkets barn (2001), s. 145-147. 
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De svenskspråkiga skyddskårerna använde sig i allmänhet av olika stereotypa 
uppfattningar om ”finnarna” som underlägsna svenskarna, samtidigt som de då 
också använde språket som en symbol för att de själva var mer utbildade och 
överlägsna på olika sätt. Även stereotypa uppfattningar om de egna svensksprå-
kiga befälen och överklassen bidrog till att skarpare definiera skyddskårerna som 
språklig och etnisk grupp med egenskaper som ansågs vara önskvärda och posi-
tivt laddade. Språket blev alltså även för skyddskårerna en symbol för vad de ville 
strida för och ”försvara” i vad de upplevde som ett allt hårdare klimat för svenska 
språket och svenskheten överlag. 

I relation till detta och en eventuell förekomst av kultur- och bygdesvenskhet 
verkar det som att det inom de svenskspråkiga skyddskårerna fanns tendenser av 
båda dessa ideologiska tolkningar. Det återfinns ovan ett flertal kultursvenska 
tendenser och uttryck för ett svenskt kulturarv och en svensk högkultur, tillsam-
mans med betonandet av starka relationer till framför allt Sverige. Samtidigt fö-
rekommer det även vid många tillfällen bygdesvenska tendenser och uttryck rö-
rande svenskar och finnar som etniska enheter och särskilda från varandra, i form 
av exempelvis hur den svenska jorden och folkstammen behövde bevaras samt 
etniska och rasliga skillnader mellan svenskar och finnar. Det framstår som att 
det är just bygdesvenskheten som blir mest tydligt närvarande, vilket då kan re-
lateras till tidigare forskning och hur mer radikala bygdesvenskar sökte sig till 
frivilligorganisationer när det inte längre var aktuellt eller möjligt att engagera 
sig i till exempel Svenska folkpartiet.438 En av dessa frivilliga organisationer var 
sannolikt skyddskårsorganisationen och de svenskspråkiga skyddskårerna, där 
”östsvenskar” fick möjlighet att ta mer plats och framföra sina åsikter. Oavsett om 
det var så framstår det ändå som att i relation till kultur- och bygdesvenskhet 
fanns det – likt i andra situationer och kontexter bland svenskspråkiga i Finland 
vid denna tid – inte alltid helt tydliga linjer eller vattentäta skott mellan dessa två 
ideologiska tolkningar. Istället är det sannolikt så att de två tolkningarna till viss 
del kunde blandas och samexistera, även om det fanns en risk för konflikter och 
splittringar såsom det som skedde inom Svenska folkpartiet. En slutsats i relation 
till de svenskspråkiga skyddskårerna är därmed att det fanns en förekomst av 
både kultur- och bygdesvensk ideologi och att det studerade källmaterialet inne-
håller en blandning av dessa i samtiden. 

Misstrodda svenskspråkiga styvbarn: upplevelser av 
förfördelning 
 
Under mellankrigstiden blev språkfrågan – det vill säga diskussionen om svens-
kans respektive finskans plats i det finländska samhället – alltmer aktuell och 

                                                             
438 Meinander, Nationalstaten (2016), s. 20-21. 
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orsakade en hel del konflikter och missnöje. Som beskrivits tidigare gick gruppe-
ringar från båda sidor i polemik med varandra och mer extrema åsikter uppfatta-
des många gånger av den andra sidan i konflikten som åsikter som kunde tillskri-
vas alla tillhörande den andra sidan. Detta missnöje och känslan av att bli förför-
delad på olika sätt förekom även inom de svenskspråkiga skyddskårerna och re-
laterades då till upplevelser av hur det svenska och svenskarna smutskastades, 
fick stå åt sidan och inte ta del av det som de ansåg sig ha rätt till. Det handlade 
också om att behöva berättiga och försvara sin existens i relation till finländarna 
och finskheten. 

Ett problem som avhandlades i SvSk var uppdelningen av skyddskårsdi-
strikten runt om i landet och att svenska intressen inte togs tillvara i nog stor 
omfattning inom skyddskårsorganisationen. Redan året efter inbördeskriget – år 
1919 – hade problem uppstått inom Åbo skyddskår. Dessa problem bar i sin tur 
med sig en rädsla för att skapa svagheter inom skyddskåren som kunde lämna 
luckor öppna för ”fienden” att utnyttja och smita igenom. Ett allt större missnöje 
hade brett ut sig på svenskt håll med vad som uppfattades som en tendens att 
försöka skada svenska intressen, vilket innebar att svenska språket behövde få sin 
plats förstärkt inom skyddskåren som helhet. Inlägget i SvSk var enligt skriben-
ten själv inte skrivet i syfte att väcka språkfrågan i sig utan hen avsvor sig denna 
konflikt. Meningen var istället att kräva möjligheten till egna formationer med 
svenska skyddskårister inom ramen för verksamheten och att få ha det svenska 
språket som kommandospråk. Ytterligare ett krav var att cheferna och framför 
allt den gemensamma chefen för alla skyddskårer i Åbodistriktet skulle behärska 
det svenska språket. Distriktschefen skulle dessutom behöva visa större intresse 
för de svenska skyddskårerna i distriktet och allt som kunde splittra eller söndra 
skulle undvikas, vilket i sin tur enligt skribenten betydde att svenska intressen 
behövde tas tillvara ordentligt.439 

Känslan av att vara förfördelade och utsatta i egenskap av svenskar var något 
som till viss del hade bäring även rent faktiskt i det finländska samhället vid 
denna tid. Under första hälften av 1900-talet blev de finskspråkiga gruppernas 
närvaro alltmer omfattande i sammanhang som tidigare till stor del hade varit 
styrda av svenskspråkiga grupper. Majoritetsspråket i Finland vid tiden var finska 
även om den svenskspråkiga gruppen som helhet år 1920 utgjorde 11 procent av 
den totala befolkningen, vilket kan jämföras med 5,5 procent år 2007. Fjalar 
Finnäs beskriver hur situationen lokalt under 1880-talet och en bit in på första 
hälften av 1900-talet var sådan att de olika språkgrupperna för det mesta levde 
åtskilda från varandra. Detta kom sedan att ändras då inflyttningen av finsksprå-
kiga till svenska bosättningar ökade under första hälften av 1900-talet. Den 
svenskspråkiga befolkningens andel av den totala befolkningen var mer eller 
mindre fortsatt oförändrad mellan 1900 och 1950 medan den finskspråkiga an-
delen ökade stort i både svenskspråkiga och tvåspråkiga kommuner. Till att börja 
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med var det i de större städerna som denna inflyttning och förändring märktes av 
mer tydligt, även om också landsbygdsorter så småningom kände av inflyttning-
ens effekter. Det skedde alltså en förfinskning av områden som tidigare i stort 
endast hade varit svenskspråkiga. Denna språkliga förändring innebar att det 
skedde en inflyttning av finsktalande och inte att den svenska befolkningen mins-
kade till antalet.440 Till viss del skedde alltså språkliga förändringar runt om i de 
så kallade svenskbygderna under första hälften av 1900-talet – och därmed 
skyddskårernas aktiva period – men i samhället i stort var det inte en fråga om 
vad de svenskspråkiga ibland verkar ha uppfattat som en attack på och ett försök 
att skada det svenska i Finland. 

Med Åbo skyddskår som mer specifikt exempel kan tabell 1 nedan, där med-
lemmarna är uppdelade enligt talat språk mellan åren 1918 och 1938, visa hur 
några av de både språkliga och andra förändringar som beskrivits ovan även på-
verkade de svenskspråkiga skyddskårerna. Åbo skyddskår utgjorde den största 
skyddskåren i hela Åbolands skyddskårsdistrikt, som från och med 1925 var ett 
officiellt svenskspråkigt distrikt, tillsammans med nio andra svenskspråkiga 
skyddskårer runt om i Åbo skärgård. Åbo skyddskår utgick från Åbo stad där sta-
dens egen skyddskår liksom distriktet hade delats upp i en svensk- och en finsk-
språkig del.441 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
440 Finnäs, ”Befolkningsutvecklingen i Svenskfinland” (2010), s. 30. 
441 ”Åbo skyddskårsdistrikts årsberättelse”, Åbolands Skyddskårsdistrikts årsberättelser för åren 

1925–1930 samt protokoll förda vid årsmötena 1926–1931, ÅSKD-S, Sk-2349/1, s. 1; Se även: Se-
lén, Sarkatakkien maa (2001), s. 58. 
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Tabell 1. Fördelning av aktiva och passiva medlemmar (ej veteraner) enligt talat språk 
inom Åbo skyddskår, åren 1918 till 1938 i absoluta tal och procent.442 
 

 

                                                             
442 Källa: ”Årsberättelser Åbo skyddskår 1919-1935” (1919), Åbo SK, årsberättelser samt årsmötespro-

tokoll 1919-1936, Åbo skyddskår, ÅSKD, Hki, Sk-677/10; ”Årsberättelser Åbo skyddskår 1936-
1938” (1936), [71]/[72]/[73], Åbo skyddskår, ÅSKD-S, ÅSKD-K, Hki, Sk-677/15. 

 Svenska Finska Tyska Svenska 
% 

Finska 
% 

Tyska 
% 

n = 

1918 534 608 - 46,8 53,2 - 1142 

1919 643 709 - 47,6 52,4 - 1352 

1920 685 601 - 53,3 46,7 - 1286 

1921 692 642 - 51,9 48,1 - 1334 

1922 796 676 - 54,1 45,9 - 1472 

1923 778 708 - 52,4 47,6 - 1486 

1924 759 671 15 52,5 47,4 0,1 1445 

1925 737 628 - 54,0 46,0 - 1365 

1926 572 535 - 51,7 48,3 - 1107 

1927 527 520 - 50,3 49,7 - 1047 

1928 471 562 - 45,6 54,4 - 1033 

1929 479 574 - 45,5 54,5 - 1053 

1930 394 701 - 36,0 64,0 - 1095 

1931 372 691 - 35,0 65,0 - 1063 

1932 345 640 - 35,0 65,0 - 985 

1933 264 654 - 28,8 71,2 - 918 

1934 274 650 - 29,7 70,3 - 924 

1935 262 676 - 27,9 72,1 - 938 

1936 226 743 - 23,3 76,7 - 969 

1937 253 801 - 24,0 76,0 - 1054 

1938 231 915 - 20,2 79,8 - 1146 

n = 10 294 13 905 15    24 214 
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I de korta tabeller över svensk- och finsktalande medlemmar som förts i årsbe-
rättelserna för Åbo skyddskår 1918 till 1938 och som sammanställts i tabell 1, 
framstår det som att de gjort en sammanräkning av den svenskspråkiga och den 
finskspråkiga delen av den lokala skyddskåren. År 1924 framkommer det att det 
även finns 15 tysktalande medlemmar men det är det enda året då det i årsberät-
telserna rapporteras förekomma andra talade språk än svenska och finska. Det 
totala antalet svensktalande i Åbo skyddskår var som störst i jämförelse med an-
talet finsktalande mellan åren 1922 och 1925, både i absoluta tal och procentuellt. 
Som mest utgjorde de svensktalande 796 medlemmar (54,1 procent) år 1922 i för-
hållande till 676 finsktalande medlemmar (45,9 procent) samma år. Efter år 1925 
sjunker dock antalet svensktalande medlemmar i en förhållandevis stadig takt 
från 51,7 procent av det totala antalet medlemmar i Åbo skyddskår år 1926 till 
20,2 procent år 1938, med undantag för en liten ökning år 1934 och år 1937. Sam-
tidigt under samma period stiger antalet finsktalande medlemmar från 48,3 pro-
cent av det totala antalet medlemmar år 1926 till 79,8 procent år 1938, med un-
dantag för en liten minskning år 1934 och år 1937. 

Någon liknande tabell över talat språk har inte återfunnits i källmaterial från 
Vasa skyddskår eller skyddskårsdistrikt. Detta kan eventuellt förklaras med att 
det aldrig upprättats några sådana eller att de inte finns bevarade. Alternativet 
att det inte upprättats några tabeller förefaller som relativt troligt då det i allmän-
het inom Vasa skyddskår inte verkar ha funnits behov av att så tydligt göra en 
distinktion mellan de olika språkgrupperna. Detta kan till viss del ha att göra med 
att Vasa skyddskår och skyddskårsdistrikt i större utsträckning utgjorde en del av 
ett mer tydligt svenskspråkigt geografiskt område i och med sin position i svenska 
Österbotten. Även uppdelningen enligt språk var mer distinkt redan från början 
då Vasa skyddskår var tydligt svenskspråkig och den finska motsvarigheten Vaa-
san suojeluskunta tydligt finskspråkig till sin profil. Uppdelningen var liknande i 
Åbo skyddskår och skyddskårsdistrikt, samtidigt som den utgör ett intressant och 
något annorlunda exempel just på grund av de geografiska och språkliga förut-
sättningarna. Det fanns som sagt – i likhet med i Vasa – en finskspråkig och en 
svenskspråkig skyddskår i själva Åbo stad. Åbolands skyddskårsdistrikt var där-
emot ett svenskspråkigt distrikt i ett geografiskt område som främst var omgivet 
av finskspråkig landsbygd.  

Yrsa Lindqvist beskriver att det till viss del är möjligt att likna Åbo vid Helsing-
fors, i egenskap av centralort och i en position som mottagare av en stor del av 
inflyttningen runt om i Åboland. Däremot omgavs Helsingfors av ett till stor del 
svenskt uppland – det vill säga ett landområde som är ekonomiskt knutet till en 
viss kustort – medan Åbos närmaste omgivning till största del bestod av motsva-
rande finska områden. Svenska skärgårdsorter som Pargas, Kimito, Nagu och så 
vidare utgjorde inte ett närliggande svenskt språkområde till Åbo såsom de 
svenska kommunerna Esbo, Helsinge, Kyrkslätt och Sibbo utgjorde till Helsing-
fors. De svenskspråkiga områdena och då främst skärgårdsorterna låg längre bort 
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från Åbo och ofta med finskspråkiga områden emellan.443 Medan Helsingfors er-
höll ett mer omfattande språkligt stöd för svenskan i och med omkringliggande 
svenskspråkiga områden hade alltså Åbo inte samma tydliga svenskspråkiga pro-
fil. Även Vasa stad och Vasa skyddskår var som sagt beläget i ett starkt svensk-
språkigt område i och med placeringen i svenska Österbotten. Detta kan då ha 
inneburit att det för exempelvis Åbo skyddskår fanns en större betydelse i att vara 
tydliga med förekomsten av olika språk och hur detta fördelades inom kåren. 

Det som framkommer i tabell 1 ovan kan också härledas till det Finnäs skriver 
om förfinskning av områden som tidigare i princip endast hade varit svensksprå-
kiga. Det kan med utgångspunkt i Finnäs resonemang tolkas som att det tillkom 
en allt större finskspråkig del av befolkningen i ett område som Åbo under mel-
lankrigstiden, vilket i sin tur innebar att allt fler finskspråkiga hade möjlighet att 
engagera sig i exempelvis skyddskåren. Om det då som Finnäs menar var så att 
den svenskspråkiga befolkningen i Finland överlag förhöll sig rätt stabil i totalt 
antal under denna tid medan det var den finskspråkiga som ökade, återspeglas 
detta även i medlemsantalet för Åbo skyddskår enligt talat språk. Själva känslan 
av förfördelning och att de svensktalande blev mycket färre inom skyddskåren i 
stort i jämförelse med de finsktalande kan därför ha haft viss bäring med tanke 
på reella siffror såsom i Åbo skyddskår. Samtidigt kan det sägas ha varit mer av 
en känsla än att det skulle ha rört sig om någon regelrätt och omfattande ”utma-
növrering” eller ”attack” så som det uttrycktes av en del svensksinnade i exem-
pelvis SvSk och SK. Det kan därmed sägas i störst utsträckning röra sig om en 
svenskhetsretorik frammanad och gödd av en känsla av orättvis behandling och 
minskande inflytande, baserad i en reell ökning av finskspråkiga, som tog sig ut-
tryck i missnöje och ett fokus på hur svenskarnas rätt på bästa sätt skulle främjas 
framöver. 

Språkgräl och kompromisser: relationer mellan svensk- och finsk-
språkiga 
 
Missnöjet inom Åbolands skyddskårsdistrikt fortsatte att öka och vara ett pro-
blem för skyddskårsorganisationen under 1919. En skribent i SvSk menade att 
intresset för skyddskåren i svenska Åboland hade minskat kraftigt och ”[…] de 
svenska skyddskårerna i det för övrigt övervägande finska distriktet fått lov att 
spela styvbarnets beklagliga roll”.444 De svenska skyddskårernas rätt att få order 
och meddelanden på sitt modersmål hade enligt dem själva förbisetts. Många av 
cheferna och staberna i distriktet kunde inte heller bibehålla relationen till den 
officiella ledningen på ett adekvat sätt då ledningen inte kunde svenska. Detta 
ledde enligt skyddskårerna själva till det låga intresset för skyddskårerna. Tanken 
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hade därför väckts om ett särskilt svenskt skyddskårsdistrikt men då det ekono-
miska läget var svårt berodde dess tillkomst på ”allmän offervillighet”, samt om 
ledningen i landsdelen förstod betydelsen av att få till en sådan förändring.445 
Även distriktsstaben var enhällig i frågan om ett eget svenskspråkigt distrikt be-
stående av de svenska skärgårdskårerna. De gav exempelvis ett förslag om att di-
striktschefen skulle få ett helt eget biträde som endast hjälpte till med att organi-
sera de svenskspråkiga skyddskårernas arbete.446 I ytterligare ett nummer av 
SvSk år 1919 tillkom ännu ett inlägg i debatten till fördel för uppdelningen av di-
strikten, där det framfördes att om språket var problemet så var en uppdelning 
den enda lösningen. Som exempel nämndes Vasa skyddskårsdistrikt där samar-
betet hade bibehållits på ett bra sätt trots språklig uppdelning av distriktet. An-
ledningen till att samarbetet fungerat så väl framfördes som att skyddskårernas 
verkliga uppgift att skydda hem och hembygd i slutändan enade de olika språk-
grupperna. Det hade endast varit positivt och ”[…] genom delningen har den 
oskattbara fördelen vunnits att ett hämmande och arbetet förlamande språkgräl 
bragts ur världen”.447 

Att samarbetet inom VSKD hade bibehållits så pass bra och att det hade varit 
en smidig övergång till språklig uppdelning enligt SvSk behöver nyanseras något. 
I en promemoria (PM) från hovrättsrådet Eric von Troil den 19 augusti 1919 och 
i årsberättelsen för Vasa skyddskår år 1919 framkommer motsättningar.448 I sin 
PM – skrivet inför en överläggning mellan de finsk- och svenskspråkiga delarna 
av Vasa skyddskår – ställde sig von Troil frågande till de stridigheter som hade 
uppkommit mellan de svenska och finska delarna av kåren. Den finska delen 
skulle ha hävdat att det fanns gemensam egendom som behövde delas mellan 
dem, medan den svenska delen hävdade att någon sådan egendom inte fanns. von 
Troil menade att språkfrågan hade lagts åt sidan 1917 på grund av den stora och 
viktiga uppgift som skyddskåren hade och att det vid den tiden inte hade funnits 
anmärkningar om hur språken användes då ”[…] alla voro endast besjälade av 
helig iver för den stora kamp, som förestod”.449 Det framstår här som att von Troil 
till viss del ansåg att konflikter om språkfrågan var sekundära i relation till nat-
ionens försvar. I detta fall blir von Troil en representant för de många borgerligt 
sinnade finlandssvenskar som uttryckte liknande åsikter efter kriget 1918. För-
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väntningarna var höga på att erfarenheterna av att strida sida vid sida under kri-
get oberoende av språklig tillhörighet skulle innebära att olika språkpolitiska 
motsättningar rann ut i sanden. Tvärtom omvandlades snabbt den önskade fos-
terländska enigheten till en alltmer intensiv språklig konflikt åren efter kriget.450 

Det fanns tydliga motsättningar i denna anda inom Vasa skyddskår. Under 
inbördeskriget 1918 och även efteråt hade finska utgjort formellt kommando-
språk medan svenskan i större utsträckning användes till vardags inom verksam-
heten. Ett möte hade hållits i januari 1919 inom Vasa skyddskår om att även ändra 
kommandospråket till svenska då regeringen hade öppnat för bildande av svensk-
språkiga skyddskårer. Förberedelser gjordes för att skapa en svenskspråkig 
skyddskår genom att Vasa skyddskår i januari samma år indelades i två svensk-
språkiga kompanier och ett finskspråkigt. Detta motsatte sig de som av von Troil 
beskrevs som ”finsksinnade” men förslaget röstades igenom ändå. Vid en inpla-
nerad parad ledde detta till att de finsktalande medlemmarna vägrade delta och 
många av dem utträdde ur Vasa skyddskår för att istället gå över till den – av dem 
själva – nyligt bildade Vaasan Suomalainen Suojeluskunta (Vasa finska skydds-
kår). Stridigheterna om egendom ansåg von Troil vara utan orsak och han me-
nade att det hellre fick bli rättegång om saken. Det skulle i sådana fall enligt von 
Troil inte vara de svenskspråkigas fel om det gick så långt som till rättegång.451 
Han menade även att skälen som framfördes av de finskspråkiga för att inte delta 
i paraden ”[…] voro allt annat än hållbara, verkade snarare barnsliga, såsom att 
det finska kompaniet var det tredje i ordningen, att fanvakter tagits från ett 
svenskt kompani o.d.”.452 De finsktalande medlemmarnas missnöje med det för-
slag om svenskt kommandospråk som – trots protester – hade röstats fram, ledde 
alltså till att de vägrade delta i aktiviteter och istället övergick till en egen finsk 
skyddskår. Det PM von Troil visar på motsättningar mellan grupperna och en 
oförståelse inför de finska medlemmarnas missnöje, samtidigt som han även be-
skriver dem som barnsliga och att han inte riktigt förstår deras upprördhet. 

Detta fortsätter även i årsberättelsen för Vasa skyddskår år 1919 där händel-
serna under året kommenterades med att 1918 var det ”stora samlingens år” me-
dan 1919 var ett år av splittring. Det beskrevs som att trots att skyddskåristerna 
hade stridit och ”utgjutit blod” tillsammans verkade dessa band ha varit alldeles 
för svaga när intresset för själva skyddskåren och det gemensamma målet sval-
nade mer och mer. Uppdelningen enligt språk hade lett till att de finskspråkiga 
”tog anstöt”, bildade en egen skyddskår och en egen finskspråkig organisation i 
form av Södra Österbottens finskspråkiga distrikt. Staben för Vasa skyddskår 
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hade efter detta skickat ut ett cirkulär till alla kvarvarande finskspråkiga medlem-
mar för att undersöka deras relation till Vasa skyddskår och de svar de fick visade 
att nästan alla var för en anslutning till den finska skyddskåren och ville gå ur den 
gamla. Däremot var denna ”schism” enligt utsago svår att förstå för de äldre med-
lemmarna i Vasa skyddskår då de ”[…] under genomlefda tunga tider lärt sig upp-
skatta kamraten oberoende af modersmål […]”.453 Det framställdes ännu en gång 
som att tidigare hade de olika språken inte spelat någon större roll då det var 
försvaret som kom i första hand.  

Relationen mellan de svenska och finska delarna av Vasa skyddskår beskrevs 
vidare i årsberättelsen från 1919 som inte särskilt god. Den överläggning som von 
Troil kommenterade i sin PM återkommer även här och då med mer detaljerade 
ekonomiska anspråk från de finskspråkiga skyddskåristerna, vilket slutade i en 
förlikning rörande egendom och ekonomisk ersättning till de finskspråkiga. Re-
lationerna och samarbetet efter förlikningen beskrivs som gott och utan vidare 
slitningar. Det fortsatta arbetet för nationens bästa, det vill säga det som beskrivs 
som ”ordning, lag och rätt” var det som fortsatt skulle utgöra det gemensamma 
målet oavsett språklig tillhörighet.454 Värt att notera är att i ett årsmötesprotokoll 
för Vasa skyddskår 9 januari 1919, innan missnöje och motsättningar mellan 
svenskspråkiga och finskspråkiga för en period tog överhanden, påpekades ”[…] 
betydelsen av enighet och sammanhållning inom kåren oberoende av språkolik-
het […]”.455 Samtidigt som det i teorin och ”på pappret” framfördes som att det 
var viktigare att fokusera på enighet och sammanhållning verkar det i praktiken 
ha varit mer eller mindre komplicerat att kompromissa om vilket/vilka språk som 
skulle användas och på vilket sätt. 

Det är möjligt att uppdelningen av svenskspråkiga och finskspråkiga i egna 
skyddskårer i Vasa 1919 satte stopp för en ännu större språklig konflikt, såsom 
skribenter i SvSk argumenterade för och som beskrivits ovan. Det var däremot 
inte en enkel process då den innebar ett flertal försök till överenskommelser och 
förlikningar som trots allt till sist verkar ha slutat väl för de inblandade. För med-
lemmarna i Vasa skyddskår år 1919 och skribenterna i SvSk som samma år de-
batterade framtiden för ÅSKD framstod det som att en uppdelning enligt språk-
gränserna – för att undvika språkliga konflikter som skulle kunna förhindra ar-
betet för den ”större saken” – var ett bättre alternativ än att fortsätta ha verksam-
het tillsammans men i en konfliktfylld situation. Båda grupper krävde att tas på 
allvar och erhålla de rättigheter och den position som de ansåg sig förtjänta av 
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inom landets frivilliga försvar. Samtidigt ville de också undvika alltför förla-
mande språkgräl då det i sig riskerade att komma i vägen för arbetet för nationen 
och dess försvar. 

 Yrsa Lindqvist beskriver hur en indelning i ”vi och dom” kan uppstå i relation 
till språk som en markör som antingen utesluter de som inte har samma språk 
eller förenar de som har språket gemensamt. Genom historien har de svensksprå-
kiga och finskspråkiga upplevt varandra som olika vilket ofta har relaterats till 
olika karaktärsdrag och egenskaper för att beskriva de olika grupperna. Från 
finskt håll har det för många rört sig om en känsla av underlägsenhet i relation 
till de svenskspråkiga då de senare har uppfattats som stolta, överlägsna, egen-
kära och välbärgade. En uppfattning har varit att valet att prata svenska i finsk-
språkigas närvaro handlat om en vilja från svenskspråkigt håll att markera en 
sorts överlägsenhet. Detta har speciellt varit fallet när de svenskspråkiga kan 
prata finska men ändå valt att prata svenska, vilket lett till irritation och en upp-
fattning om att de tagit avstånd från den finska befolkningen. Det sågs som ett 
medvetet sätt att markera och stöta ut då de svenskspråkiga ska ha ansett sig vara 
mer värda. Från finskt håll upplevdes det också som märkligt att personer som 
kunde prata både svenska och finska valde att prata svenska istället. Detta hänvi-
sar Lindqvist till svårigheter att förstå den betydelse som ett modersmål kan ha 
för olika identitetsdimensioner och att de är mycket svåra att byta ut och då be-
höva kompromissa om.456 Om det fanns sådana svårigheter hos de olika språk-
grupperna att förstå varandras behov av att få tala sitt eget modersmål, är det 
kanske inte så underligt att det skapade konflikter och missförstånd i relation till 
språkanvändning även inom skyddskårerna. 
 Det fördes även diskussioner inom ÅSKD år 1925 rörande riktlinjer om hur de 
så kallat ”inhemska språken” skulle användas inom distriktet. Svenska och finska 
skulle användas sida vid sida i så stor utsträckning som möjligt och vid årsmöten 
skulle protokoll skrivas på båda språken. Om det däremot var omöjligt att an-
vända båda språk vid exempelvis bokföring eller liknande skulle det svenska språ-
ket användas istället. När det var saker som gällde skärgårdskårerna och Åbo 
skyddskårs II bataljon var det svenska som skulle användas, men när det rörde 
Åbo skyddskårs I bataljon var det finska språket som skulle användas. Om för-
frågningar eller formella förslag skickades från distriktet som helhet till huvud-
staben för skyddskåren så skulle båda språken kunna vara aktuella, beroende på 
vem som hade skrivit dem och vilket språk de föredrog.457 Här återfinns tanken 
om enighet och sammanhållning oberoende av språklig tillhörighet, samt försök 
att kompromissa för att få de mer praktiska bestyren inom distriktet att fungera 
på ett bra sätt. Det verkar ha funnits ett behov inom främst ÅSKD av att tydligt 
definiera gränserna för och användningen av både svenska och finska för att på 
så vis få till kompromisser organisatoriskt men också mellan medlemmarna. 
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 Samtidigt som det fanns konflikter och diskussioner om hur frågan om språk 
skulle hanteras fanns det alltså de som försökte lösa det med tankar om enighet 
och sammanhållning. Exemplet ovan från ÅSKD rörde mer praktiska lösningar 
men det fanns också de som medlemmen Ragnar Björk som i sin nyårsdikt i SK i 
januari 1928 manade till ett mer allmänt samförstånd för Finlands framtid: 
 

Knyt mellan svensk och finne 
till lycka för vårt land  
- från krigets tid det minne -  
ett broderskapets band. 
Låt tusen sånger tona 
vid klara norrskensljus, 
låt sång och ljus försona 
all strid i torp och hus.458 

 
Björk hänvisar här till inbördeskriget och delade erfarenheter som i sin tur kunde 
leda till en känsla av broderskap mellan svenskar och finnar. Dessutom verkar 
han också eventuellt åsyfta konflikter mellan olika klasser då han nämner ”torp 
och hus”. Andemeningen verkar dock vara att för Finlands framtid och välgång 
var det viktigt att svenskar och finnar enades och kunde hitta en känsla av bro-
derskap och sammanhållning trots tidigare konflikter och oenigheter. Om 
skyddskårerna och skyddskåristerna kunde klara av att arbeta tillsammans för ett 
gemensamt mål oberoende av språklig tillhörighet skulle det gynna inte bara dem 
själva utan nationen som helhet. 

Det fanns utöver detta försök i svenskspråkiga skyddskårer att värva medlem-
mar oavsett språklig tillhörighet. Vid ett stabsmöte i mars 1928 för Pargas skydd-
skår i ÅSKD hade lokalchefen meddelat staben om planerna på att bilda en finsk-
språkig pluton och därmed försöka få fler från finskt håll att ansluta sig till den 
lokala skyddskåren än innan. Lokalchefen ville ha stabens uttalande och staben 
medgav att omfattande anslutning till kåren oberoende av språk var mycket vik-
tigt, samtidigt som de ställde sig något tveksamma till frågan då de var oroade för 
att det rent praktiskt skulle bli svårt för de finskspråkiga att samlas till övningar 
då de ofta bodde längre bort. Dessutom uttryckte staben det som att de förmo-
dade att de allra flesta ”finnar” som berördes av beslutet kunde svenska nog väl 
för att klara av undervisning på svenska, även om Pargas skyddskår borde garan-
tera att de som inte gjorde det fick undervisning på finska istället. Detta för att 
undvika att någon inte gick med i skyddskåren på grund av språklig tillhörighet. 
Inget beslut togs däremot vid detta möte utan frågan bordlades till ett senare till-
fälle.459  
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I september 1928 hölls ytterligare ett stabssammanträde där den tidigare 
bordlagda frågan om att bilda en finskspråkig pluton inom Pargas skyddskår togs 
upp igen. Staben var fortsatt av samma åsikt att det inte fanns något hinder för 
”finnarnas” inträde i den lokala skyddskåren, men att de med hänvisning till stad-
garna inte kunde bilda en egen enhet eller pluton. Enligt stadgarna var en skydd-
skår som bildades som enspråkig inte möjlig att ombilda till en tvåspråkig kår. 
Istället var det fritt fram för alla finskspråkiga att gå med i Pargas skyddskår och 
om det skulle bli ett problem med att undervisningen var på svenska och det fanns 
de som inte förstod skulle kretschefen se till att lösa det.460 Först ungefär 10 år 
senare – år 1939 – bestämdes det vid ett stabsmöte för Pargas skyddskår att det 
skulle bildas en egen avdelning dit alla finskspråkiga kunde ansluta sig om de ville 
inträda i den lokala skyddskåren.461 Detta kan eventuellt ha berott på ett ökat an-
tal nya medlemmar under just det året i och med upptakten till andra världskri-
get, vilket då i sin tur kan ha inneburit att så pass många finskspråkiga i området 
ville gå med i skyddskåren att det krävdes en egen avdelning. 

Både på lokal nivå som inom Pargas skyddskår och på distriktsnivå som i 
ÅSKD fanns det försök att koordinera och samarbeta mellan svenskspråkiga och 
finskspråkiga skyddskårister. För att hålla skyddskårsarbetet levande var fram-
ställdes det som att det önskvärda var att försöka komma överens på bästa sätt 
och justera verksamheten på det sätt som var nödvändig. Detta för att alla med-
lemmar skulle kunna tillgodose sig den utbildning som de ansågs behöva för att 
kunna delta på bästa sätt i det frivilliga försvaret. 

I nationens tjänst: språket som politik och argument för militär-
tjänstgöring 
 
När Finland blev självständigt skedde en forcerad utbyggnad av den militära sek-
torn, då det inte hade funnits några finska truppförband tiden innan självstän-
digheten. Detta ledde till olika konflikter politiskt, militärt och även mellan olika 
språkgrupper. En sådan konflikt mellan 1918 och 1920 var att svenskspråkiga 
värnpliktiga skulle ha rätt att tjänstgöra inom svenskspråkiga förbund, vilket 
ledde till protester och vad som i svenska Österbotten höll på att bli en utbredd 
värnpliktsstrejk hösten 1920. I den riksomfattande politiken var det även en an-
nan fråga som skapade mycket debatt 1918-1925: officerarnas språk och det 
svenska språkets starkare ställning inom den militära ledningen. Anders Ahlbäck 
argumenterar för att denna debatt egentligen rörde sig om konstruktioner av 
svenskspråkiga mäns medborgarskap i en ny stat med finskspråkig majoritet. Det 
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blev mycket viktigt för den svensksprå-
kiga befolkningen att konstruera och 
definiera nationell samhörighet och 
kulturell självbild i relation till mas-
kulinitet. Det blev också en fråga om 
gemenskap eller separatism, om det 
bästa var att styra sig själva som 
svenskspråkiga och hålla fast vid sin 
särart eller arbeta tillsammans med de 
finskspråkiga för att nå nationell och 
samhällelig gemenskap.462 Det här var 
en debatt som också tog plats inom de 
svenskspråkiga skyddskårerna. 
 
 
 
 
 
Bild 15. ”Jääkärien marssi”/”Jägarnas marsch”. 
Minnesvykort från 1918 med jägarmotiv där en 
jägarsoldat håller i Finlands röda lejonflagga. 
Texten lyder: ”… lejonflaggan bärs spänstigt i jä-
garens armar…”. 

 
Till att börja med framställdes det som att göra politik av språkfrågan var något 
som vissa skribenter i SvSk vände sig mot. Samtidigt bidrog de till motsättningen 
genom att lyfta frågan på det sätt som de gjorde. De tog trots allt upp frågan som 
ett (språk)politiskt problem för de svenskspråkiga skyddskårerna. Med ett utdrag 
ur den finska skyddskårstidskriften Suojeluskuntalaisen Lehti (Skyddskåristtid-
ningen, SL) från 1924 påvisades det i SvSk hur det var möjligt att ”göra politik av 
allting” och hur just försvars-, språk- och nationalitetsfrågorna hade kommit att 
bli tacksamma ämnen för att skapa debatt. Olika inlägg i finskspråkiga SL under 
pseudonymen Aitosuomalaisia (Purfinnar/Äktfinnar) hade nämligen under en 
period inriktats på åsikter om befordringar inom armén, där andemeningen var 
att svenskheten hade gynnats extra mycket på senaste tiden. Kritiken grundade 
sig i frågan om språk och nationalitet och drog sig enligt skribenten i SvSk inte 
från ”[…] att stämpla som ofosterländska de män, vilka åtagit sig att bära ansvaret 
för vårt försvar – och det på den grund att deras modersmål är svenska”.463  

Istället menade skribenten att det inte var möjligt att tvivla på dessa svenska 
mäns ”fosterländska sinnelag”, då de i egenskap av jägarsoldater hade bevisat 
detta sinnelag flera gånger om och de utgjorde även landets ”bästa söner”. Att det 

                                                             
462 Ahlbäck, ”Ärans och hjältarnas anspråk: Militär manlighet och de svenskspråkiga männens med-

borgarskap i det nya Finland, 1918-1925” (2012), s. 43-46. 
463 ”Under falsk flagg”, SvSk 6, nr 33 (1924), s. 12. 
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sedan hade blivit så att många inom de högre kretsarna inom militären var 
svenskspråkiga hade i sin tur enligt skribenten att göra med att det hade varit en 
majoritet av svenskspråkiga unga män som hade anslutit sig till jägarrörelsen i 
samband med inbördeskriget 1918 och nu hade arbetat sig högre upp i de militära 
leden. Befordringarna var på grund av detta inte felaktiga utan dessa män upp-
fyllde alla ”fosterländska krav” som kunde ställas på dem. Att använda sig av vad 
som i skribentens ögon utgjorde ogrundade och ogenomtänkta beskyllningar var 
inget annat än ”skadlig agitation” riktad specifikt mot det svenskspråkiga befä-
let.464 

Debatten om de svenskspråkiga befälen fortsatte året efter – år 1925 – när det 
framhölls att en kampanj hade inletts mot ett antal svenskspråkiga officerare 
inom armén. Det var en större fråga än det hade getts sken av:  

 
Frågan gäller verkligen något mera än den, huruvida en man av svensk börd kan 
och är berättigad att tjäna sitt land eller icke. Den gäller, huruvida riket har råd att 
avsäga sig de fosterlandsmedvetna, lagtrogna och erfarna krafter, som ställt sig i 
försvarets tjänst.465 (kursivering i original) 

 
Svenskarna var enligt skribenten innehavare av både pliktkänsla och ansvars-
känsla och hade alltid ställt upp när nationen kallade. Vidare förklarades det i 
samma artikel som att tillsammans med det ständiga hotet från Ryssland innebar 
detta att alla försök till social splittring endast kunde bidra till att försvaga folkets 
förmåga att försvara sig och att rikets framtid då stod på spel. Den finländska 
nationen var stor nog för både svenskar och finnar och alla ”dugliga medborgare” 
behövdes för dess säkerhet. Att offra den gemensamma kulturen, sederna, histo-
rien och ”fosterländska intressen” som hade utvecklats mellan språkgrupperna 
under århundraden för att lyssna på ”skiftande opinion” i dagspressen var att 
göra sig av med en långvarig utveckling sida vid sida. Det enda som enligt skri-
benten skulle komma av en sådan splittring var en förlust av självständigheten 
och den finländska nationens undergång. Svenskarnas rätt till att tjäna nationen 
ansågs vara historiskt förankrad. Det viktigaste för nationen Finlands framtid var 
istället respekt för vad som beskrevs som varandras ”nationella särart”. Det upp-
levda hotet från öster var viktigare att hantera än frågor om vem som hade eller 
inte hade rätt att strida för nationen.466  

Irritationen inför och motståndet mot sådana debatter och inlägg som det från 
signaturen Aitosuomalaisia framgår tydligt i inlägget ovan och motbevisades ge-
nom att noggrant peka på de anklagade befälens så kallade ”fosterländska meri-
ter” som vägde tyngre än deras språkliga tillhörighet. Ahlbäck beskriver hur de 
svenskspråkiga skyddskårernas insatser och antalet svenskspråkiga ledare för 

                                                             
464 ”Under falsk flagg”, SvSk 6, nr 33 (1924), s. 13. 
465 ”Obruten front?”, SvSk 7, nr 4 (1925), s. 1. 
466 ”Obruten front?”, SvSk 7, nr 4 (1925), s. 1. 
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den vita armén framhävdes i svenskspråkig press under början av 1920-talet. Re-
sultatet av detta blev en allt starkare självförståelse av svenskspråkiga män som 
”de allra bästa av medborgare”. Ännu mer så i Österbotten och för österbottniska 
värnpliktiga då de sågs som ”kärnan i den vita ’folkresningen’”.467 Språkfrågan 
och konflikter rörande det militära hanterades på så sätt av de svenskspråkiga 
genom att framhäva den egna positionen som betydelsefull och viktig eftersom 
de hade bevisat att de var goda, fosterländska medborgare genom sitt agerande. 
Ett agerande som hade lett till ledande positioner och betydelsefulla insatser an-
sågs inte kunna vara annat än positivt i arbetet för nationen. 

Bo Lönnqvist beskriver den finlandssvenska positionen i det finländska sam-
hället som mycket kluven från sekelskiftet 1900 och framåt. Han menar att det 
länge funnits en spänning mellan det nationella (finska) och det etniska (fin-
landssvenska) och att positionen som finlandssvensk lever upp till de normer som 
ingår i nationalstaten, samtidigt som det också funnits utrymme för olika etniska 
självbilder. Det finska och svenska täcks in av kunskap om sin plats i historien 
och ett gemensamt öde, där en moralisk uppgift för finlandssvenskarna har varit 
att kunna framföra både en nationell karaktär samtidigt som det samexisterat en 
medvetenhet om en finlandssvensk särart. Lönnqvist beskriver det som en stän-
dig balansgång vid en gräns som egentligen inte är någon tydlig gräns rent histo-
riskt, men en gräns ur ett ideologiskt och språkligt perspektiv. Mycket betydande 
för de svenskspråkiga i Finland har därmed varit en gemensam kultur där språket 
agerat som ett element med specifik betydelse. På 1920-talet byggdes det därför 
upp en stark grund av institutioner och nätverk som i egenskap av institutionell 
svenskspråkig kultur har skapat nya former av kultur med en språklig grund.468  

Relationen mellan nationen och den egna identiteten har därmed under lång 
tid varit något spänd och föränderlig för finlandssvenskarna, där tankar om sam-
hörighet men också särart har fått samexistera och försöka kompromissa med 
varandra. Detta blir tydligt även inom de svenskspråkiga skyddskårerna i och 
med deras något komplexa bild av sig själva – då bland annat i relation till de 
finskspråkiga – som både goda finländska medborgare och samtidigt innehavare 
av en stark svensk identitet och etnicitet. Det blev då också en fråga om hur de 
skulle förhålla sig till dessa olika delar och hur de skulle navigera vad de såg som 
olika rättigheter och skyldigheter i relation till både nationen och svenskheten. 

Pastorn och filosofie magistern Tor Krook resonerade i ett nummer av SvSk 
från november 1927 om nationalmedvetandets uppkomst och förändringar hos 

                                                             
467 Ahlbäck, ”Ärans och hjältarnas anspråk: Militär manlighet och de svenskspråkiga männens med-

borgarskap i det nya Finland, 1918-1925” (2012), s. 54. 
468 Åström, Lönnqvist, och Lindqvist, Gränsfolkets barn (2001), s. 20. Även Michael C. Coleman ar-

gumenterar i relation till svenskspråkiga i Finland för att relationer mellan nationell identitet och 
språk kan vara mycket komplexa, tillfälliga, förhandlingsbara, dynamiska och konstruerade på ett 
sätt som inte nödvändigtvis behöver vara så ensidigt utan snarare rätt så mångfacetterat. Källa: 
Coleman, ”‘You Might All Be Speaking Swedish Today’” (2010), s. 55. 
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den svenska allmogen i landet.469 Han bekräftade sitt resonemang med person-
liga iakttagelser som han hade gjort i Närpesbygden som barn. Krook började 
med att konstatera att ”Den finländska nationalkänslan, medvetandet om Fin-
land såsom fosterlandet, är icke gammal bland vårt svenskfolk”.470 Krook utveck-
lade sitt resonemang med att svenskarna i Finland trots hundra år av ryskt styre 
hade fortsatt hoppas på att Sverige återigen skulle vara de som styrde Finland och 
att de såg den svenska kungen som den rättmätige ägaren av landet. Känslan av 
att vara svenskar och drömmen om en återförening med Sverige var starkare än 
det ryska styret och allmogen tvekade aldrig inför att benämna sig själv som 
svensk. Att vara finnar eller benämna sig som finska var enligt Krook ingenting 
de ville veta av, men i slutet av 1800-talet började ett finländskt nationalmed-
vetande att vakna hos den svenska allmogen. I och med första världskriget väck-
tes drömmen om finländsk självständighet på allvar och det nyvaknade national-
medvetandet stärktes av att Finlands folk nu benämndes som ”finländare” och 
”finländska”. Helt plötsligt överensstämde enligt Krook den gamla svenska nat-
ionalkänslan med realiteten att ”Man behövde alltså icke bli ’finsk’ för att äga Fin-
land som fosterland”.471 När språkdebatten ledde till en användning av mer ne-
utrala begrepp gav det på ett sätt tillåtelse för de svenskspråkiga att också känna 
samma saker för nationen utan att för den skull behöva bli ”finnar”. Här syns 
spåren av den identitetskonflikt som fanns hos de svenskspråkiga där de fortfa-
rande ville särskilja sig från sina finska grannar men samtidigt strävade efter att 
dela en finländsk nationell identitet. 

Den gamla svenska nationalkänslan fanns enligt Krook kvar hos den svenska 
allmogen under 1900-talet vilket blev synligt i form av exempelvis Ålandsfrågan 
och en längtan hos många på svenskt håll att politiskt få återförenas med Sve-
rige.472 Krook menade att det handlade om att:  

                                                             
469 Tor Krook (1893-1970) var en finländsk präst och skriftställare. Krook arbetade först som kaplan 

(1922-1934) och sedan som kyrkoherde (1934-1964) i Karleby i Österbotten. I egenskap av kyrko-
historiker skrev Krook ett antal arbeten om pietismens historia i svenskbygderna i Österbotten. 
Förutom sitt kyrkliga arbete var Krook även engagerad inom nykterhetsarbetet och fredsrörelsen. 
Källa: Johan Lindberg, ”Krook, Tor”, i Uppslagsverket Finland (Svenska folkskolans vänner, 
2011), https://www.uppslagsverket.fi/sv/sok/view-103684-KrookTor. 

470 ”Några iakttagelser ibland vår svenska allmoge till belysning av nationalmedvetandets uppkomst 
och förändringar”, SvSk 9, nr 20–21 (1927), s. 14. 

471 ”Några iakttagelser ibland vår svenska allmoge till belysning av nationalmedvetandets uppkomst 
och förändringar”, SvSk 9, nr 20–21 (1927), s. 14-15. 

472 Ålandsfrågan grundade sig i en folkrörelse på Åland inledd i augusti 1917 som krävde att ögruppen 
skulle återförenas med Sverige. Konflikten mellan Sverige och Finland om Ålandsöarnas nation-
ella tillhörighet pågick mellan 1917 och 1921, samtidigt som det även rörde sig om frågor och dis-
kussioner om ögruppernas strategiska betydelse inom nordisk försvars- och säkerhetspolitik. Ma-
joriteten av den åländska befolkningen ville fortfarande ansluta sig till Sverige efter kriget 1918. 
Våren 1919 vände sig Sverige till fredskonferensen i Paris och bad om att det åländska folket skulle 
få genomföra en folkomröstning i frågan. Motiveringen till det var att på språkliga, historiska och 
ekonomiska grunder hörde Åland inte till Finland. Finlands regering menade å sin sida att det inte 
alls stämde och att ålänningarna inte behövde utstå något språkligt förtryck. Frågan lämnades över 
till Nationernas Förbund (NF) som bildade en opartisk tremannakommission hösten 1920. I maj 
1921 konstaterade kommissionen att Åland tillhörde Finland geografiskt och att det inte fanns nå-
gon anledning att de skulle ansluta sig till en annan stat. Innan rapporten utkom hade Finland 
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Ju äldre staten Finland blir, ju mera dess politiska förhållanden stadga sig och ju 
rättvisare den bemöter sin svenska befolkning, desto starkare skall otvivelaktigt det 
nya finländska nationalmedvetandet växa även hos den svenska allmogen.473  

 
Genom att stärka detta så kallade ”nationalmedvetande” och samtidigt bevara 
den svenska identiteten skulle alla kunna gynnas och gå en ljusare framtid till 
mötes för både folket och nationen enligt Krook. Det ”fosterländska sinnelaget” 
satt därmed på ett sätt inte i språket eller i huruvida du kategoriserades som 
svensk eller finsk, utan i frågan om offret för och försvaret av nationen var det 
övertygelsen och agerandet som var av störst betydelse. I och med att känslan för 
nationen växte även hos svenskarna när de insåg att de som ”finländare” ansågs 
ha samma rätt till de rättigheter och skyldigheter som medföljde att leva i Fin-
land, kunde språkliga konflikter sättas åt sidan för någonting ”större” som angick 
alla medborgare i den finländska staten. Det framställdes som att det viktigaste 
var att fokusera på nationens välbefinnande samtidigt som det i praktiken var 
svårt för skyddskårerna att släppa språkfrågan och konflikter på olika nivåer i 
samhället. Konstruerandet av en svenskspråkig identitet och relationen till nat-
ionen påverkades av samtiden och de politiska och kulturella frågor som lyftes i 
relation till svenskheten och finskheten. Språkfrågan var starkt närvarande inom 
skyddskårerna och påverkade hur de förhöll sig i relation till nationen, andra 
skyddskårer och sin roll inom det frivilliga försvaret. 

Sammanfattning 
 
Syftet med detta kapitel var att undersöka hur de svenskspråkiga skyddskårerna 
framställde relationen till ett upplevt svenskt arv. I detta sammanhang har även 
svenskhetens roll i återberättandet av skyddskårernas historia undersökts som en 
del av den svenskspråkiga befolkningens historia i Finland. Den samtida språk-
striden under 1920- och 1930-talet har bidragit till att belysa och förklara de ten-
denser till svenskspråkig minoritetsnationalism som förekommit i det studerade 
källmaterialet. Språkfrågan spelade en stor roll i de svenskspråkiga skyddskårer-
nas retorik och framställning av sin verksamhet och dess syfte. Bevarandet av 
svenskheten och det svenska språket var centralt.  

Överlag framstår det som att skyddskårerna lade större vikt vid det språkliga 
och svenskheten under 1920-talet och början av 1930-talet. Detta går helt i linje 
med språkfrågans närvaro under samma tidsperiod och de händelser, konflikter 
                                                             

dessutom antagit en självstyrelselag för Åland i maj 1920 som innebar att det blev ett eget lands-
ting med omfattande privilegier. Ålandsfrågan avgjordes sommaren 1921 då NF följde kommiss-
ionens rekommendation om att Åland skulle förbli en del av Finland. Källa: Göran Rystad, 
”Ålandsfrågan”, i Nationalencyklopedin, åtkomstdatum 09 maj 2018, https://www.ne.se/upp-
slagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/%C3%A5landsfr%C3%A5gan; Jussila, Hentilä, och Nevakivi, 
Finlands politiska historia 1809-1999 (1998), s. 163. 
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och debatter som fördes i samtiden. I det källmaterial som undersökts till denna 
studie framkommer att svenskhetens betydelse generellt inte försvinner under 
den studerade perioden, men dess betydelse minskar över tiden: från att utgöra 
en mycket konkret och betydande del av narrativet under 1920-talet till att under 
1930-talet bli ett alltmera sällsynt inslag i retoriken. Innehållsligt sker en föränd-
ring från att lyfta fram starkt symboliska föreställningar om svenskhet, arv och 
språkets betydelse till att mer handla om österbottningarna och Österbotten som 
ett exempel på svenskar i Finland. Detta kan delvis förklaras av att en stor del av 
det undersökta materialet var från just Österbotten och därmed är mer fokuserat 
på det österbottniska. Samtidigt verkar det också ha funnits en utbredd föreställ-
ning bland skyddskårerna om att de svenskspråkiga österbottningarna utgjorde 
en sorts idealtyp för finlandssvenskar överlag. 

En annan förändring över tid är att det starka svenskhetsnarrativ som utveck-
lades under början av 1920-talet inom skyddskårerna till stor del får ge plats för 
föreställningar om nationen och en gemensam finländsk identitet i allmänhet un-
der senare delar av mellankrigstiden. Anledningen till detta var mest troligt den 
samtida utvecklingen i Finland och omvärlden. Tidigare forskning har visat att 
olika stora, omvälvande historiska händelser där det funnits hot mot demokratin 
och samhället såsom kriget 1918, Lapporörelsen och andra världskrigets utbrott 
har verkat som tillfällen för mer eller mindre omfattande språkfred och enighet i 
ljuset av mer överhängande faror. Detta blir tydligt även inom skyddskårerna där 
den starka och tydliga svenskhetsorienterade retoriken nådde en sorts kulmen 
under 1920-talet för att sedan mer eller mindre klinga av längre in på 1930-talet 
och närmare krigsutbrottet 1939. 

I undersökningen har det även framkommit att de svenskspråkiga skyddskå-
rerna i stor utsträckning främjade en bild av sammanhållning, enighet och ge-
mensamt arbete som i vissa fall inte bara innefattade de svenskspråkiga utan även 
de finskspråkiga medlemmarna i skyddskåren. Samtidigt som det förekom miss-
förstånd, konflikter och missnöje med språklig uppdelning som följd av språk-
motsättningar och de rättigheter och skyldigheter som medföljde så förekom det 
även försök att kompromissa och underlätta den praktiska verksamheten ur ett 
språkligt perspektiv. Detta kunde innebära försök att tillgodose medlemmarnas 
behov av utbildning och verksamhet på sitt eget talade språk.  

Tidigare forskning argumenterar för att det från sekelskiftet 1900 i allt större 
utsträckning skapades en svensk samlingsrörelse i Finland där syftet var att bi-
behålla det svenska i Finland i form av bland annat kultur och språk. Det gällde 
enligt många i samtiden att bevara den svenska befolkningen och dess antal och 
att även mer konkret bevara den så kallade ”svenska jorden” och förhindra att 
den hamnade i händerna på finnar eller andra som inte ansågs ha historisk rätt 
till denna mark. Däremot var denna svenska samlingsrörelse inte så enhetlig eller 
gemensam som det framställdes utan den var enligt tidigare forskning många 
gånger skiftande och motstridig ideologiskt och politiskt. Det var ofta en svensk-
språkig kulturell och samhällelig elit som främjade dessa framställningar och som 
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var drivande under 1920- och 1930-talet när det utvecklades ett alltmer tacksamt 
klimat för skapandet av en finlandssvensk identitet. Det skedde framför allt under 
denna tid en medveten svenskspråkig ideologiproduktion i kölvattnet av själv-
ständigheten 1917, en täckande språklagstiftning och en separat svensk offentlig-
het.  

Ur och inom detta sammanhang växte också de två svenskhetsideologierna 
kultursvenskhet och bygdesvenskhet fram och fick bärkraft. Inom de svensksprå-
kiga skyddskårerna förekom det tendenser av båda dessa svenskhetsideologier. 
Svenskt kulturarv och högkultur ansågs viktigt att bevara (kultursvenskhet) sam-
tidigt som det fanns framställningar av svenskar och finnar som särskilda etniska 
enheter och vikten att bevara den ”svenska jorden” och ”folkstammen” (bygde-
svenskhet). I viss mån framstår bygdesvenskheten som mer tydligt närvarande. 
Många mer radikala bygdesvenskar sökte sig oftare till frivilliga organisationer 
när de inte hade möjlighet att delta aktivt i exempelvis Svenska folkpartiet. Mest 
troligt var det så att dessa svenskhetsideologier, tillsammans med andra sådana 
och i likhet med andra sammanhang i den svenskspråkiga gruppen i Finland vid 
samma tid, kunde samexistera och blandas på olika sätt. Det rörde sig sannolikt 
inte om helt vattentäta skott mellan dem utan källmaterialet påvisar en blandning 
och variation inom skyddskårerna. Dessa begrepp och deras användning i samti-
den inom de svenskspråkiga skyddskårerna blir viktiga för att förstå det svensk-
hetsideologiska arbete som återspeglades även inom skyddskårerna.  

Just 1920-talet och början av 1930-talet var inom de svenskspråkiga skydds-
kårerna en period där en upplevd gemensam, svensk identitet växte sig stark och 
utformades. Olika tankar om en svensk folkstam, vikingaarv, en gemensam kul-
tur och särpräglade ”svenska” personlighetsdrag användes för att stärka denna 
svenskhet. Många gånger användes rikssvenska män som deltagit i skyddskårer-
nas arbete som positiva exempel på svenskhet och de sattes då även i relation till 
en historisk kontext som svensk riksdel och ett delat gemensamt arv med Sverige. 
Historisk anknytning användes för att ge tyngd åt svenskheten. Svenskheten 
kopplades inom skyddskårerna till en ärofull och betydelsefull svenskhet i dåti-
den. Inom skyddskårerna skapades en uppfattning om den svenskspråkiga be-
folkningen i Finland som en enad grupp där det fanns ett antal gemensamma 
nämnare såsom det svenska språket, ett speciellt svenskt lynne, specifika egen-
skaper och ett sätt att föra sig som kunde härledas till förfäder mer eller mindre 
långt tillbaka i tiden. Svenskarna framställdes som rationella, stolta, värdiga, ak-
tiva och intuitiva i relation till finnarna som sågs som mer långsamma, tröga och 
avvaktande. I det undersökta materialet framgår även en upplevelse och känsla 
av att vara hotad och attackerad som grupp av vad som sågs som en starkt fram-
ryckande finsk befolkning. Från finskspråkigt håll var de kritiska mot exempelvis 
mängden svenskspråkiga befäl inom armén under 1920-talet. Kritiken togs av de 
svenskspråkiga emot som förolämpningar mot dessa svenskspråkigas förmåga 
och som ett ifrågasättande av deras hängivenhet till nationen. Framställningen 
av de svenskspråkiga skyddskårerna karaktäriserades av dem själva av ett starkt 
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behov att positionera sig och försvara sina rättigheter och skyldigheter som 
svenskar, för att undvika att helt övertas av finska intressen och förlora sin 
svenskhet. 

Att den svenskspråkiga befolkningen skulle ha minskat eller börjat försvinna 
överdrevs starkt inom skyddskårerna. I proportion till den finskspråkiga befolk-
ningen minskade visserligen de svenskspråkigas antal, men inte på det sätt som 
framfördes inom skyddskårerna. Skyddskårernas framställningar om kamp, att 
vara under attack och risken för den svenskspråkiga befolkningen att försvinna 
helt utgjorde en del av en ideologisk retorik om svenskheten i Finland. Det rörde 
sig också till viss del om förlorade privilegier i och med sammanbrottet av stånds-
samhället i början av 1900-talet, demokratiseringen i form av rösträttens infö-
rande och förändringen för svenskans position efter 1917 i ett Finland alltmer do-
minerat av finska språket. Det blir tydligt att det fanns många olika händelser i 
samtiden som påverkade framställningarna även inom skyddskårerna. Något re-
ellt hot från finskt håll såsom det framfördes av skyddskårerna och andra i sam-
tiden kan däremot inte sägas ha funnits, utan det utgjorde snarare ytterligare en 
del i en retorisk kamp för att belysa svenskspråkigas rättigheter i Finland. 

Det framgår också av undersökningen att de svenskspråkiga skyddskårerna i 
stort återspeglade en minoritetsnationalistisk retorik bland andra svenskspråkiga 
grupper i Finland vid samma tid. Denna retorik ställdes i relation till den fin-
ländska staten eftersom de svenskspråkiga var finländska medborgare. Samtidigt 
förhöll sig svenskhetsretoriken till Sverige och vad de såg som ett unikt svenskt 
arv och en unik etnicitet. De maktförhållanden som tidigare hade funnits där det 
svenska språket, svenskheten och den svenska befolkningen i Finland i stort hade 
varit det som ansågs tillhöra de övre klasserna och de som satt på höga positioner 
i samhället förändrades kraftigt under tidigt 1900-tal. De finskspråkiga tog plats 
där det förut hade varit svenskspråkiga som var i majoritet, medan de svensk-
språkiga i sin tur alltmer fick uppleva sig vara i minoritet i samhället i stort.  

Det är i ljuset av dessa förändringar som de teoretiska utgångspunkterna bi-
drar till en förståelse av hur en svenskspråkig minoritetsnationalism reproduce-
rades inom skyddskårerna i vad som kan ses som ett behov att konsolidera den 
egna ställningen och framföra den egna kulturen, språkets och historiens bety-
delse. Denna minoritetsnationalism skapades i denna specifika kontext inom den 
finländska staten som en särskild svenskspråkig sådan med svenska intressen i 
förgrunden; utanför staten på så vis att den bands till Sverige och svenskheten 
där som ett exempel på önskvärda och nedärvda egenskaper; samtidigt som den 
också skapades i relation till finländska staten då det även var ytterst viktigt att 
framhäva delaktighet i det finländska medborgarskapet och de rättigheter och 
skyldigheter som det medförde. Även om skyddskårerna såg sig själva som svens-
kar i minoritet som behövde kämpa för sin överlevnad och bevara den svenska 
”folkstammen” och sin egen svenska kultur och identitet, var de även stolta över 
att vara finländska medborgare och satte därför nationens säkerhet före allt an-
nat. 
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6. Slättlandets söner och höga herrar: soci-
ala skillnader, politik och bonderomantik 

Detta kapitel undersöker hur de svenskspråkiga skyddskårerna skapade ett nar-
rativ om sig själva utgående från sociala skillnader. För det första undersöks fö-
rekomsten av olika sociala skillnader inom de svenskspråkiga skyddskårerna med 
eventuella politiska kopplingar. I denna kontext rör det sig främst om olika be-
skrivningar, föreställningar och framställningar av de röda och olika vänstergrup-
peringar. För det andra undersöks romantiseringen och idealiseringen av allmo-
gen (”bonderomantiken”) som ett symboliskt och retoriskt verktyg för att främja 
en önskvärd syn på skyddskårerna som försvarare av nationen och det lagliga, 
borgerliga samhället. Till detta hör även en retorik och framställning av – främst 
den österbottniske – bonden som en symbol och grundval för det vita Finland och 
dess slagkraftighet, styrka och framgång och till viss del som en del av deras po-
sitionering som svenskspråkig grupp i Finland.  

Enligt tidigare forskning levde cirka 85 procent av den finländska befolk-
ningen på landsbygden vid sekelskiftet 1900 och industrialiseringen kom sent till 
Finland överlag. En stor del av industrin fanns även till att börja med på lands-
bygden. Över hälften av befolkningen på landsbygden i Finland bestod vid sekel-
skiftet av bakstugusittare och lantarbetare. I och med storstrejken 1905 och in-
förandet av allmän och lika rösträtt 1906 genomgick Finland en radikal demokra-
tisering, men det skapades samtidigt ett stort missnöje med att demokratise-
ringen inte ledde till ett särskilt radikalt reformarbete i praktiken. Visst reform-
arbete skedde under denna tid men många uppfattade det som att det inte skedde 
nog mycket nog snabbt. Finland var dessutom inte självständigt utan stod under 
ryskt styre och ett starkt tryck på russifiering, vilket i sin tur även det bromsade 
reformarbetet. Sociala reformer blockerades och lantdagar upplöstes på grund av 
brist på samarbete mellan socialdemokraterna och de borgerliga och som ett re-
sultat av den allt strängare kontrollen från ryskt håll.474 

Det fanns ett utbrett missnöje och en irritation hos arbetarklassen med att so-
ciala reformer hade uteblivit. Den ekonomiska och sociala situationen försämra-
des i och med första världskriget och omvärldspolitiska förhållanden och det in-
stabila politiska läget i Ryssland påverkade även situationen i Finland. Dessutom 
var Finland beroende av spannmålstransporter från Ryssland och när dessa slu-
tade komma år 1917 då situationen där blev alltmer instabil, blev också klyftorna 
mellan konsumenter och livsmedelsproducenter allt större. En allmän brist på 

                                                             
474 ”Storfurstendömet 1809-1917”, i Nationalencyklopedin, åtkomstdatum 07 april 2020, 

https://www-ne-se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/finland/histo-
ria/storfurstend%C3%B6met-1809-1917; Bakstugusittare var en generell benämning på personer 
som bodde i mindre hus belägna på en annan persons gård, till exempel torpare. Källa: ”Back-
stugusittare”, i Svensk Ordbok, åtkomstdatum 05 november 2019, 
https://svenska.se/so/?id=02950&pz=7. 
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livsmedel och skenande inflation hade sin del i att arbetslösheten steg och arbet-
arbefolkningen och lantbruksarbetarna radikaliserades. Den sociala krisen i det 
finländska samhället blev allt djupare och de alltmer högljudda kraven på sociala 
reformer ökade snabbt i omfattning från år 1917.475 

Inbördeskriget 1918 hade delvis haft sin grund i dessa sociala skillnader och 
ekonomiska svårigheter och under mellankrigstiden präglades det politiska kli-
matet fortsatt av osäkerhet och ombytlighet. Samhällsklimatet i Finland i allmän-
het under 1920-talet var oroligt, speciellt med tanke på efterspelet och konse-
kvenserna av inbördeskriget som fortfarande låg färskt i minnet för den fin-
ländska befolkningen. Regeringarna var kortlivade och sågs som svaga, främst av 
många på den politiska högerkanten. De vita som hade segrat 1918 blev alltmer 
besvikna på samhället och på den missämja, bristande samsyn och de oroligheter 
som fortsatte påminna om vad de såg som ett svagt system som när som helst 
kunde ge efter för både inre och yttre hot. När aktiviteten bland vänsterorgani-
sationer och olika liknande grupperingar ökade blev känslan av ett behov att för-
svara nationen återigen allt större. Möjligheten för veteraner och andra likasinn-
ande som deltagit i inbördeskriget att påverka samhället genom mer konkreta 
aktioner mot kommunism och bolsjevism blev också allt fler.476 Tidigare forsk-
ning om just de röda och de vita som motståndare och uppdelade i ett dikotomt 
förhållande bestående av ”vi och dom” finns det en hel del av. Även forskning om 
till exempel minneskultur, konflikter, politiska förhållanden och liknande i Fin-
land i och med kriget 1918 och fram till nutid finns det mycket av. Inbördeskriget, 
dess konsekvenser och relationerna mellan röda och vita efter kriget fram till vår 
samtid är idag ett väl utforskat ämne utifrån ett antal olika perspektiv.477 

I en artikel från 2014 argumenterar Tuomas Tepora för att finländsk mellan-
krigstidshistoria traditionellt har präglats av olika narrativ om konflikt och oe-
nighet mellan de vita segrarna och de röda förlorarna; narrativ där de vita oftast 
framställs som medelklass och självständiga bönder och de röda som arbetare 
inom både industri och jordbruk. Tepora benämner detta som ett paradigm av 
uppdelning, där de separationer och uppdelningar som skedde i och med kriget 
1918 fortsatte att betonas mycket tydligt även långt efter kriget var slut. Detta 
hade sin grund i vad som sågs som ideologiska klyftor som inte var möjliga att 
överbrygga till följd av erfarenheter som folk hade av inbördeskriget och rent 

                                                             
475 Roselius, I bödlarnas fotspår (2009), s. 16-19. 
476 Jussila, Hentilä, och Nevakivi, From grand duchy to a modern state (1999), s. 143; Roselius, Sil-

vennoinen, och Tikka, Svart gryning (2018), s. 93. 
477 Se exempelvis: Jaakko Paavolainen, Röd och vit terror: Finlands nationella tragedi och fångläg-

ren 1918 (Stockholm: Askelin & Hägglund, 1986); Heikki Ylikangas, Vägen till Tammerfors: Stri-
den mellan röda och vita i finska inbördeskriget 1918 (Stockholm: Atlantis, 1995); Ulla-Maija Pel-
tonen, Muistin paikat: Vuoden 1918 sisällissodan muistamisesta ja unohtamisesta [Minnets plat-
ser: Ihågkomster och glömska kring inbördeskriget 1918] (Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden 
seura, 2003); Siltala, ”National Rebirth out of Young Blood” (2006); Szpunar, ”Collective memory 
and the stranger: Remembering and forgetting the 1918 Finnish Civil War” (2012); Siironen, 
Valkoiset (2012); Annvi Gardberg, Anders Gardberg, och Aapo Roselius, Över branten: Bröder i 
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känslomässiga uppdelningar på grund av stundtals mycket traumatiska upplevel-
ser. Den minneskultur som främjades av de segrande vita var hegemonisk i sin 
framställning vilket tillsammans med den undertryckta ilska och känsla av osyn-
lighet som fanns hos många röda bidrog till en bitterhet och uppdelning i sam-
hället, som i sin tur bidrog ytterligare med att betona klyftorna. Tepora argumen-
terar för att historiografi rörande den finländska mellankrigstiden än idag präglas 
av en uppdelning i vita och röda och en bild av det finländska samhället som in-
delat i två delar. Detta bidrar därmed till en konservativ och traditionell syn på 
finländsk mellankrigshistoria än idag, som till viss del kan sägas vara ensidigt in-
riktad på de vita som segrare och deras politiska ideal. Senare utvecklades även 
vad som kan benämnas som ett offernarrativ från de röda som inte tilläts ta 
samma plats i offentligheten förrän under andra hälften av 1900-talet.478 

Det finns alltså en påtaglig risk att falla in i det uppdelade narrativet och den 
dikotomi som framställdes som så stark och tydlig i samtiden men även långt ef-
teråt. Även om denna avhandling och detta kapitel främst berör den vita retoriken 
inom de svenskspråkiga skyddskårerna, är det viktigt att nyansera hur de röda 
exempelvis framställdes som en skarp motsats till de egna och hur de relaterade 
detta till den uppgift som de ansåg sig ha i och med sin relation till nationen som 
helhet. Ansatsen i denna studie är därför att försöka nyansera den bild som 
skyddskårerna framförde av sig själva i relation till de röda och den politiska si-
tuationen i Finland under mellankrigstiden. Utgångspunkten är att förhålla sig 
till denna uppdelning och dess förekomst i samtiden, samtidigt som det ur ett 
analytiskt perspektiv kommer hanteras och nyanseras som en del av en specifik 
historisk kontext och narrativ. 

Kapitlet har sin utgångspunkt främst i den del av avhandlingens teoretiska 
ramverk som hanterar sociala skillnader som en konstruktion som ständigt är 
närvarande i ett samhälle både medvetet och omedvetet. I denna avhandling och 
detta kapitel kommer sociala skillnader att användas som ett perspektiv som bi-
drar till en förståelse för hur ojämlikhet skapas och bibehålls, samt hur det sker 
en klassificering och gruppering av människor utifrån principer som baseras i so-
ciala, ekonomiska och kulturella skillnader och då även i relation till varandra. 
Det innebär även att det är av vikt att betrakta sociala skillnader som begrepp och 
teoretiskt verktyg i relation till sitt specifika historiska sammanhang. På detta sätt 
möjliggörs en analys som tar hänsyn till de specifika kontextuella förutsättningar 
som fanns och som skapade sådana sociala klassificeringar och skillnader.479 Att 
nyansera förekomsten av sociala, ekonomiska och kulturella skillnader som kon-
struktion inom de svenskspråkiga skyddskårerna är därför den användning som 
ett perspektiv på sociala skillnader har i denna studie. 

Syftet med detta kapitel är sammanfattningsvis att undersöka hur de svensk-
språkiga skyddskårerna skapade ett narrativ om sig själva utgående från sociala 
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skillnader samt hur bonderomantiken användes som retorik. Analysen kommer 
därför baseras i ett antal frågeställningar: Är det möjligt att återfinna olika före-
ställningar om sociala skillnader inom de svenskspråkiga skyddskårerna och hur 
framförs de i sådana fall? Kan dessa föreställningar relateras till en eventuell fö-
rekomst av bonderomantik som retoriskt och symboliskt verktyg i konstrueran-
det av skyddskårernas identitet i relation till nationen och på vilket sätt? Hur an-
vändes i så fall denna bonderomantik av skyddskårerna i relation till den egna 
saken och verksamheten och i vilket syfte? Hur framställdes relationen mellan de 
vita och de röda i relation till den egna verksamheten och är det möjligt att nyan-
sera sådana framställningar och i sådana fall hur? Hur förefaller den sociala sam-
mansättningen i allmänhet ha varit inom skyddskårerna och hur återspeglas det 
i det undersökta källmaterialet? Är det möjligt att se några förändringar över tid 
rörande frågeställningarna ovan och i sådana fall på vilket sätt? 

Röda mot vita: politiska utgångspunkter och sociala skillnader 
efter 1918 
 
Finska inbördeskriget har haft en stark inverkan på skyddskårernas egen uppfatt-
ning om sig själva och ”de andra”, det vill säga främst de röda i egenskap av soci-
alister och kommunister. En viktig aspekt av kriget 1918 var vad vissa upplevde 
som orättvisa sociala skillnader. Kriget föregicks bland annat av strejker under 
hösten 1917 och påverkan av omvärldspolitiska förhållanden i och med det första 
världskriget och den ryska revolutionen. Dessa förhållanden ledde även till att det 
finländska ekonomiska systemet var nära att rämna och resultatet blev allt större 
klyftor i samhället. De ekonomiska förhållandena i Finland blev sämre och sämre 
samtidigt som även den sociala krisen djupnade med starka konsekvenser för 
framför allt de lägre skikten i samhället. Den allmänna situationen i Finland un-
der slutet av 1917 var alltmer ansträngd och det maktvakuum som skapades i och 
med inbördeskriget kom att användas som ett verktyg för radikalisering och po-
larisering mellan de politiska blocken.480 Med denna situation som utgångspunkt 
kom kriget och den efterföljande politiska situationen att prägla den framställ-
ning som de svenskspråkiga skyddskårerna hade av de som de ansåg stod på 
”andra sidan” av samhället i relation till dem själva. 
 I relation till detta tillkommer även bilden av kriget 1918 som ett ”frihetskrig” 
mot det bolsjevikiska Ryssland vilket passade väl in i ett nationalistiskt narrativ. 
Genom att använda sig av detta narrativ bevarades idén om en nationell enhet 
och orsaken till revolutionen förklarades som att den låg utanför nationen. På så 
sätt doldes delar som berodde på sociala skillnader och den egna delaktigheten i 
konflikten minimerades. I detta perspektiv beskrevs då också de inhemska röda 
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som att de hade blivit vilseledda av ryssar eller av ledare som var övertygade bol-
sjeviker.481 

Den bild som framkommer i källmaterialet är i mångt och mycket den bild 
som Tepora menar även har präglat historiografin och forskningen om finländsk 
mellankrigstidshistoria: en bild av dikotomi, uppdelning och motsatser. Frågan 
blir om även det material som kommer undersökas till detta avsnitt är formulerat 
på ett sådant sätt. Denna avhandling gör anspråk på att försöka nyansera och 
problematisera denna bild av det finländska samhället som uppdelat i två ”block” 
under mellankrigstiden. Detta kommer att utföras med stöd av de teoretiska verk-
tygen rörande just sociala skillnader och att i större utsträckning fokusera på hur 
skyddskårerna framställer sina ”motståndare” i relation till sig själva och i vilket 
syfte de gjorde det. Detta istället för att fokusera på endast ”de röda” som en mot-
sats till skyddskårerna och riskera att falla in i ett alltför förenklat narrativ och 
användning av dikotom retorik. 

Aktiva vänsterelement: föreställningar om motstånd och upplevda 
hotbilder 
 
I juni 1917 hölls ett så kallat ”medborgarmöte” i kommunalstugan i Pargas i det 
som senare skulle komma att bli Åbolands skyddskårsdistrikt. Direktör Sarlin tog 
till orda för att först tala om livsmedelsfrågan – mest troligt i relation till det oro-
liga politiska läget i Ryssland och konsekvenserna för import till Finland – och 
sedan om stämningen och läget i bygden. Sarlin beskrev det som att socialdemo-
kratiska och ungsocialistiska ungdomar ”terroriserade” samhället, vilket ledde 
honom till att förespråka en sammanslutning av alla ”laglydiga medborgare” för 
att kunna skydda sig mot våld och strejker.482 Stämningen var på många ställen 
runt om i Finland vid denna tid präglad av liknande åsikter från de som såg soci-
alism och liknande ideologier som ett hot mot det finländska samhället. Det fanns 
däremot redan 1917 vissa försök till samarbete och kontakt med olika arbetaror-
ganisationer eller liknande. I ett protokoll från Vasa skyddskårs styrelsemöte den 
7 november 1917 hade ordföranden tagit upp frågan om att försöka samarbeta 
med den lokala arbetarorganisationen och erhålla någon sorts ömsesidig förstå-
else med dem. Därför valdes en särskild kommitté som fick uppdrag att ta kontakt 
med arbetarorganisationen och försöka ta reda på vilken ”sinnesstämning” de 
hade i relation till Vasa skyddskår. Frågan skulle följas upp vid ett kommande 
möte.483  
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I nästa protokoll från Vasa skyddskår sex dagar senare – 12 november 1917 – 
meddelades däremot till styrelsen att diskussionerna med den lokala arbetaror-
ganisationen inte hade lett till något samarbete, förutom hur de skulle agera ifall 
det blev tal om evakuering. Styrelsen beslöt därför att inte fortsätta driva frågan 
om samarbete utan avsluta sina försök.484 Om detta försök till samarbete och 
kommunikation var ett ärligt menat sådant från båda parter är svårt att uttala sig 
om. Däremot är det viktigt att ha i åtanke att det politiska läget var mycket osäkert 
vid denna tidpunkt. Vissa inom både skyddskårer och arbetarorganisationer kan 
ha ansett att det fanns fördelar med att försöka samarbeta istället för att motar-
beta varandra, men det framkommer inte i källmaterialet varför diskussionerna 
inte hade lett någonstans. Med tanke på den historiska kontexten är det inte önsk-
värt att spekulera i huruvida den ena eller andra parten var ovillig att samarbeta. 
 Det allmänna politiska läget och stämningen runt om i Finland var skör under 
slutet av 1917 och i början av 1918 var det många från olika håll som hade olika 
idéer om hur den nya självständigheten skulle förvaltas på bästa sätt. Det tidigare 
nämnda maktvakuum som uppstod hade även att göra med att det inte fanns nå-
got organiserat polisväsende i Finland vid denna tid, vilket ledde till att både 
skyddskårer och röda garden försökte fylla ut de luckor som uppkommit.485 
Skyddskåren i Korsnäs kommun i Österbotten skrev i sitt protokoll från den 10 
januari 1918 att deras uppgift var att ”upprätthålla ordningen” inom kommunen: 
”För den händelse att huliganelement skulle komma till kommunen och ställa till 
oordningar, så beslöt styrelsen att i samråd med den å orten förlagda militären 
bekämpa dessa oroligheter”.486 Här blir det tydligt att skyddskårerna såg sig som 
ansvariga för att just upprätthålla ordningen, vilket är ett något diffust begrepp 
och koncept men som mest troligt kan relateras till deras syn på lag och ordning 
och det borgerliga samhällets funktion.  

Skyddskårerna verkar nämligen ha sett sig själva som en del av en samling av 
olika grupperingar i det vita Finland som hade som uppgift att med auktoritära, 
militära och tydliga medel bidra till att upprätthålla vad de ansåg vara ett önsk-
värt samhälleligt och politiskt läge.  Skyddskårernas mål var i stort ett läge av 
kontroll och disciplin inom ramarna för ett auktoritärt samhälle. Ytterligare ett 
beslut som togs i Korsnäs skyddskår den 30 januari 1918 var att ”[…] om någon 
hotar en annan till lif eller egendom därför att han deltagit i det fosterländska 
ränsnings (sic) arbetet, så skall en sådan vanvördig person genom skyddskåren 

                                                             
484 ”Protokoll 12 november” (1917), Vasa skyddskår protokoll 1917-1919, Vasa skyddskår historikma-

nuskript protokoll 1918-1934, VSK, ÖTA, mapp 36:5, s. 1. 
485 Jussila, Hentilä, och Nevakivi, From grand duchy to a modern state (1999), s. 107. 
486 ”Protokoll fört vid Korsnäs kommuns skyddskårs styrelsesammanträde 10 januari” (1918), Korsnäs 

kommuns skyddskårsstyrelses protokoll 1918, Handlingar rörande Korsnäs skyddskår, Korsnäs 
skyddskår, Christian Olssons samling, ÖTA 305, s. 1 och 4. 
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ställas under bevakning”.487 Det ”fosterländska rensningsarbete” som det hänvi-
sas till här i inbördeskrigets startskede har sannolikt att göra med de vitas arbete 
att avväpna och utvisa ryska militära trupper ur landet. Detta är ett exempel på 
de uppgifter rörande lag och ordning som skyddskårerna ansåg sig ha från 1918 
och framåt, som sedan även utvecklades till att omfatta vad som sågs som ”in-
hemska hot” såsom de röda. 

 
Bild 16. ”Kaksi punakaartilaista”/”Två rödgardister”, 
vykort från 1918. 
 
På lokal nivå framstår det många gånger 
som att det var en fråga under 1920-talet för 
de svenskspråkiga skyddskårerna om att 
hantera den politiska sammansättningen i 
kommunen. Det var något som påverkade 
skyddskårernas verksamhet på mer kon-
kreta sätt både i VSKD och i ÅSKD. I en års-
berättelse för år 1921 från Dragsfjärds 
skyddskår i ÅSKD beskrevs hur de ekono-
miskt inte förväntade sig något understöd 
från kommunen det kommande året. Detta 
berodde enligt deras utsago på att ”soci-
alisterna” hade fått majoritet i kommunfull-
mäktige och därmed skulle det bli svårare 
för skyddskårerna att hävda behov av eko-
nomiskt stöd.488 Ett annat liknande exempel 
är Vasa skyddskårs årsberättelse för samma 

år där de beskrev hur de hade beviljats ett understöd från stadsfullmäktige på 
25 000 finska mark. Däremot hade de inte fått pengarna ännu då ”kommunist-
iska medlemmar” i fullmäktige hade skickat in ett besvär över beslutet vilket i sin 
tur hade stoppat utbetalningen för tillfället.489 Relationen mellan olika höger- och 
vänstergrupperingar under främst 1920-talet var också många gånger präglad av 
misstänksamhet och motstånd, både på nationell och på lokal nivå. Politiskt 

                                                             
487 ”Protokoll fört vid Korsnäs kommuns skyddslårsstyrelsesammanträde den 30 januari” (1918), 

Korsnäs kommuns skyddskårsstyrelses protokoll 1918, Handlingar rörande Korsnäs skyddskår, 
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488 ”Årsberättelse över Dragsfjärds skyddskårs verksamhet” (1921), [7] I av II, Suojeluskuntien vuosi-
kokouspöytäkirjat 1921-1922, ÅSKD-S, ÅSKD, Hki, Sk-1246/2, s. 5. 

489 Ett ”besvär” beskrivs av Nationalencyklopedin som ett rättsmedel för att få beslut överprövat i 
högre instans, idag kallat överklagande. Tidigare fanns olika benämningar för olika överklaganden 
där ”besvär” var benämningen på överklagande av beslut fattat av domstol eller myndighet. Källa: 
”Överklagande”, i Nationalencyklopedin, åtkomstdatum 02 april 2020, https://www-ne-
se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/%C3%B6verklagande; ”Berättelse 
över Vasa skyddskårs verksamhet” (1921), Vasa skyddskår protokoll 1920-1921, Vasa skyddskår 
historikmanuskript protokoll 1918-1934, VSK, SLS, ÖTA, mapp 36:5, s. 4. 
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kunde det ta sig uttryck i att borgerliga representanter i riksdagen lade fram för-
slag om att förbjuda kommunism, medan socialistiska politiker och vänsterpoli-
tiker lade fram förslag om att förbjuda och/eller minska de ekonomiska bidragen 
till skyddskårsorganisationen. Som nämnts tidigare var 1920-talet en politiskt 
omväxlande tid i Finland med ett antal kortvariga minoritetsregeringar och för-
sök från staten att kväva alltmer framväxande radikala vänstergrupperingar.490 
Att olika vänstergrupperingar motsatte sig bidrag och annat ekonomiskt stöd till 
skyddskåren överlag och lokala skyddskårer mer specifikt var alltså inte särskilt 
underligt vid denna tid med tanke på de starka motsättningarna hos olika parter. 

Vid årsmötet för Åbo skyddskår den 25 januari 1922 föreslogs att de skulle 
anordna lotteri för att kunna samla in ekonomiska medel till kåren. Överste Sta-
hel var den som tog upp frågan och yttrade sig vidare om att det skulle bli svårt 
ekonomiskt under nästa år. Detta berodde enligt Stahel på att det mest troligt 
skulle inkomma ett mindre antal privata bidrag och att de borde undvika att söka 
understöd från kommunen. Att söka sådant ekonomiskt understöd och eventuellt 
få det skulle nämligen innebära ”[…] att giva kommunisterna vapen i hand i deras 
agitation mot kåren såsom en bidragande faktor till höjandet av kommunalskat-
terna”.491 Närpes skyddskår i VSKD skrev i ett mötesprotokoll från november 
1923 om hur deras ansökan om ekonomiska anslag till kåren hade bordlagts i 
kommunfullmäktige, vilket de menade hade att göra med att en del av ledamö-
terna eller ”herrarna” i fullmäktige hade en ”synnerligen oklar och tvivelaktig” 
inställning till skyddskåren. De närvarande medlemmarna framförde däremot att 
de behövde fullt ”moraliskt” och ekonomiskt stöd från kommunfullmäktige, vil-
ket ledde till att de beslutade att kräva ett utlåtande från fullmäktige om deras 
inställning till skyddskåren.492 För Dragsfjärds skyddskår beskrevs det år 1925 
som att kårens verksamhetsområde påverkade medlemsantalet och dess förut-
sättningar då det fanns tre industriorter inom området: Dalsbruk, Björkboda och 
Skinnarvik. Anledningen till att detta påverkade antal medlemmar angavs vara 
att det där fanns ”[…] en talrik arbetarbefolkning, vilket sakförhållande i hög grad 
inverkar på Kårens procenttal i förhållande till kommunens invånarantal”.493  

Implicit verkar det enligt Dragsfjärds skyddskår i detta sammanhang ha rört 
sig om ett eventuellt motstånd eller likgiltighet inför den lokala skyddskåren på 
dessa industriorter, vilket enligt representanterna för kåren innebar vissa pro-
blem med rekrytering av nya medlemmar och främjandet av den egna verksam-
heten. Om det faktiskt var så att det fanns ett reellt motstånd eller om det bara 
rörde sig om bristande intresse för skyddskåren och dess arbete framgår inte. Fö-

                                                             
490 Jussila, Hentilä, och Nevakivi, From grand duchy to a modern state (1999), s. 148-152. 
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reträdarna för den lokala skyddskåren kan mycket väl ha dragit slutsatsen att in-
dustriorterna och en stor arbetarbefolkning automatiskt var lika med en befolk-
ning som var negativt inställd till skyddskåren. Detta skulle då vara i linje med de 
starka dikotoma uppdelningar och berättelser om motsatser som styrde den över-
gripande retoriken under mellankrigstiden. Skyddskårsorganisationen var Fin-
lands största folkliga organisation under mellankrigstiden, men bara som mest 
drygt 11 procent av alla finländska män i åldrarna 17 till 44 år var medlemmar i 
skyddskåren vid samma tillfälle. Detta innebär att en majoritet av alla finländska 
män valde att inte bli medlemmar i skyddskåren.494 Det kan därför lika väl ha rört 
sig om ett bristande intresse som ett motstånd mot den lokala skyddskåren, även 
om det inom Dragsfjärds skyddskår både medvetet och omedvetet kan ha varit så 
att de reproducerade föreställningar om arbetarbefolkningen som en fortsatt 
stark motståndare. 

Inom Åbo skyddskår vid slutet av år 1929 tog sig upplevelsen om hot skepna-
den av en tomt- och byggnadsfråga. Under ett extra sammanträde i november 
1929 diskuterades denna fråga och major Linnanlehti betonade att det var viktigt 
att de förhandlingar och diskussioner som förekom under mötet skulle hållas dis-
kreta och att tidningarna absolut inte fick veta om dem.495 I det PM som medföljer 
det korta protokollet från 1929 framkommer mer detaljerat vad diskussionen 
handlade om. Åbo skyddskår hade hösten 1918 fått ett beslut av stadsfullmäktige 
– som fortfarande gällde vid tiden för mötet – att disponera en tomt med ett antal 
byggnader med fri ved och lyse. Däremot kunde stadsfullmäktige återkalla detta 
beslut när som helst vilket skulle leda till att kåren inte hade någonstans att bed-
riva sin verksamhet. Sammansättningen i stadsfullmäktige vid tiden för samman-
trädet var positivt inställd till Åbo skyddskår och de behövde därför inte känna 
sig ”hotade”, men det beskrevs som att ett antal förändringar var på väg som 
kunde komma att ställa till med problem. Åbo stad var på väg att utökas genom 
att inlemma ett antal förortsområden, vilket enligt den lokala skyddskåren skulle 
innebära ett ökat antal ”vänsterelement”. Enligt en uppskattning gjord av Åbo 
skyddskår menade de att det skulle bli ett befolkningstillskott på cirka 20 000 
personer. Farhågan från kåren var då att detta skulle ändra den politiska sam-
mansättningen i fullmäktige, vilket i sin tur skulle innebära större risk att de blev 
fråntagna sin tomt. Därför var det mycket viktigt att se till att de fick fram ett 
bättre och mer säkert avtal med och bidrag till nybyggnation av den redan sit-
tande sammansättningen i fullmäktige då de ”[…] alltid ställt sig synnerligen väl-
villigt och förståelsefullt till skyddskårens önskemål och strävanden […]”.496  

                                                             
494 Ahlbäck, Manhood and the making of the military (2014), s. 47. 
495 ”Protokoll fört vid Å. S. K. extra sammanträde den 5 november” (1929), Årsberättelser för åren 

1925–1930 samt protokoll förda vid årsmötena 1926-1931, Åbo skyddskår, ÅSKD, Hki, Sk-677/10, 
s. 1. 

496 ”P. M. i Åbo skyddskårs tomt- och byggnadsfråga” (1929), Årsberättelser för åren 1925–1930 samt 
protokoll förda vid årsmötena 1926-1931, Åbo skyddskår, ÅSKD, Hki, Sk-677/10, s. 1-2. 



 

207 

Vid slutet av 1929 då Åbo skyddskår oroade sig för påverkan på lokalpolitiken 
av olika ”vänsterelement” var det många andra händelser som började sättas i 
rörelse i Finland överlag. Mot slutet av 1920-talet växte stödet för ”yttervänstern” 
och den kommunistiska verksamheten ökade alltmer i vad som också blev en 
maktkamp med socialdemokraterna. Att olika kommunistiska grupper blev allt-
mer synliga ökade även vaksamheten hos myndigheterna. Ett antal misslyckade 
försök till underjordisk kommunistisk verksamhet, demonstrationer och strejker 
provocerade och bidrog till ännu hårdare insatser mot den yttersta vänstern. År 
1929 blev ett år då det grundades allt fler antikommunistiska organisationer 
såsom Lalli-liito och Frihetskrigets frontmannaförbund.497 Till viss del var det 
därmed en befogad oro som återfanns hos skyddskårerna vid denna tid eftersom 
den omkringliggande politiska situationen i Finland var en av osäkerhet och ökad 
närvaro av grupper från den yttersta vänsterkanten. Det blev en fråga om politisk 
navigering för skyddskårerna i ett försök att komma förbi vad de såg som en pro-
blematisk utveckling där vänstergrupperingar skulle komma att ta en allt större 
plats på den politiska arenan och skapa hinder för skyddskårernas verksamhet. 
Det tyder också på att tankarna från 1918 aldrig riktigt försvann hos skyddskå-
rerna och sedan blossade de upp igen i slutet av 1920-talet i och med det stora 
antalet olika händelser som ledde upp till Lapporörelsen och en alltmer antikom-
munistisk anda bland liknande grupper i samhället. 

Röda landsförrädare och samhällsfientliga bolsjeviker: bilden av 
den Andre  
 
Bilden som frammanades bland de svenskspråkiga skyddskårerna av inbördes-
kriget, dess efterspel och den roll de hade haft var många gånger en bild av kol-
lektiv, gemensam och enad kamp mot en samlad och mycket hotfull fiende: de 
röda och deras ryska allierade. Ett narrativ som beskrev en enhetlig kamp och en 
enad front etablerades tidigt av den vinnande sidan och i det vita Finland. Sam-
tidigt skapades ett annat narrativ hos de röda grupperna. Som tidigare nämnts 
argumenterar Tepora för att detta uppdelande paradigm är något som sedan dess 
har varit starkt närvarande i det finländska samhället. 
 Vörå skyddskår i Österbotten konstaterade i sin verksamhetsberättelse för år 
1919 att det andra året av självständighet hade gått i skyddskårens tecken. De 
menade att ”Under Finlands frihetskamp lärde man sig känna skyddskårernas 
värde, lärde sig förstå att man utan dem allt fortfarande hade varit förtryckta av 
arvfienden i öster och deras trogna bundsförvanter rödgardisterna”.498 Skydds-
kårerna var enligt Vörå skyddskår ansvariga för att Finland inte hade blivit ryskt 
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igen eftersom de hade motverkat vad de såg som de rödas slutgiltiga mål att åter-
förenas med Ryssland som bolsjevikisk stat. Skyddskårerna beklagade sig även 
över att det fanns så kallade ”statsförbrytare” som hade blivit beviljade amnesti 
efter kriget, vilket enligt dem innebar att nationen återigen var i fara. Det gällde 
för alla skyddskårister att på allvar förbereda sig på att ta till vapen för nationen 
och skydda den till varje pris.499 Även i SvSk skrevs det under 1919 om benåd-
ningen av ”rödgardister” och i juni 1919 förde en skribent fram åsikten att detta 
inte skulle leda till några positiva konsekvenser. 

 
Utan att på något sätt vilja ställa sig på hatets och hämndlystnadens ståndpunkt, 
kan man med säkerhet förutsäga, att benådningen av de röda brottslingarna kom-
mer att inom vida kretsar av rikets lagtrogna medborgare väcka en opposition och 
en ovilja, som kunde leda till beklagliga följder såväl för regeringens (sic) som för 
de frigivna röda. Förbittringen mot de upproriska är fortfarande, speciellt i de land-
sändar, som offrat mest för den lagliga ordningen och rikets frihet, så pass stor, att 
benådningen av upprorsmännen måste förefalla som ett slag i ansiktet.500 

 
I citatet ovan framgår hur de inom skyddskårerna upprepade gånger lyfte fram 
hur de röda ansågs stå i motsats till skyddskårerna. En bild och beskrivning fram-
manades av skyddskårerna som de som stod på ”rätt” sida av lagen. Ofta handlade 
det om en beskrivning av försvaret av en så kallad ”laglig ordning” i samhället. De 
röda framställdes inte bara som motståndare till skyddskårerna i största allmän-
het utan även som en grupp i samhället som rent av utgjorde en fara för hela 
”samhällskroppen”. De framställdes som ”landsförrädare” som var tvungna att 
övervakas för att inte riskera ytterligare händelser såsom kriget 1918. Ainur Elm-
gren beskriver hur de borgerliga och den bildade eliten i Finland efter 1918 såg de 
rödas och folkets agerande som ett svek mot nationella ideal om ett enat folk. De 
borgerligas syn på nationen framfördes med hjälp av vit krigspropaganda där nat-
ionen föreställdes vara en odelbar kropp och socialismen blev en tumör på denna 
samhällskropp som behövde avlägsnas. Den våldsamma repression som de vita 
utförde i krigets efterspel hade sin grund i detta sätt att tänka och det är viktigt 
att framhålla att detta synsätt möttes av kritik redan i samtiden. För de borgerliga 
bekräftade inbördeskriget den paternalistiska bild som många av dem hade om 
att det finländska folket behövde starka ledargestalter och en fast hand.501  
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De närmaste åren efter kriget och främst under första halvan av 1920-talet var 
det vanligt förekommande i framför allt SvSk att uttalanden rörande de röda, rys-
sarna och ”fienden” var relativt starka och negativt präglade.502 Finland som nat-
ion kom efter självständigheten, under mellankrigstiden och speciellt under 
1920-talet att genomgå många förändringar politiskt och samhälleligt vilket san-
nolikt påverkade den fortsatta inställningen till de röda. I den nationella politiken 
var 1920-talet generellt en period av minoritetsregeringar bestående av mitten-
partier där samarbete mellan högern och vänstern var uteslutet.503 Det fanns fort-
satt under hela mellankrigstiden en påtaglig kvardröjande oro och känsla av ett 
ständigt närvarande hot som framfördes i det studerade källmaterialet. 
 Vid årsmötet för Vasa skyddskår i januari 1923 beskrevs det som att de ”röda 
landsförrädarna” hade bedrivit en alltmer aktiv verksamhet runt om i landet vil-
ket årsmötet i sin tur hoppades skulle bidra till mer aktivitet från medlemmarna 
i den lokala skyddskåren. Om de röda var mer aktiva behövde Vasa skyddskår 
också vara det för att kunna möta aktiviteten och bibehålla ordningen. De hade 
dessutom som mål att alla som ännu inte hade anslutit sig till de röda skulle an-
sluta sig till skyddskåren istället: ”Målet för vår verksamhet borde vara, att alla 
de vilka ej anslutit sig till de röda samhällsomstörtarene, skola sluta upp omkring 
skyddskårerne, ty den som ej öppet är med oss, honom kunna vi ej annat än räkna 
för vår fiende”.504 I detta citat återkommer det uppdelande narrativet som Tepora 
nämner som ett sätt att göra en tydlig distinktion mellan den egna sidan och den 
andra sidan. Det framstår som att gränsdragningen för Vasa skyddskår var skarp 
och tydlig i det avseendet att antingen var du medlem i skyddskåren eller så var 
du en fiende. Det fanns i detta avseende ingenting mitt emellan. 
 Inläggen i SvSk fortsatte år 1926 med en återgivelse av sammandrabbningar 
mellan röda och vita på Helsingfors gator under storstrejken 1906, där det besk-
revs som att olika ”skyddsavdelningar” – det vill säga någon sorts föregångare till 
skyddskårerna – skulle gå in och ”värna medborgarna” mot de röda. Skribenten 
benämnde det som ”den första väpnade sammandrabbningen” mellan röda och 
vita i Finland. De röda framställdes i sin tur som helt galna som kallade de vita 
för ”slaktare” och påvisade en ”djurisk råhet” medan de som en ”stor hop” gav sig 
på de vita. De röda beskrevs också som rasande, högljudda och hotfulla; de för-
följde och drev på de vita som istället var lugna och metodiska och ställde upp sig 
på led för att försvara sig på olika sätt. När de vita sedan tvingades ge upp besk-
revs detta som mycket skamfullt. De få vita som stupade eller sårades vid den 
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kortvariga konflikten på Helsingfors gator hyllades i slutet av inlägget som de 
första frihetsoffren och hjältarna.505  

Detta sätt att beskriva motståndarna och då främst de röda är relativt vanligt 
förekommande som en del i vad som kan ses som ett ”vi och dom”-tänkande för 
att legitimera den egna saken och distansera sig själva från de röda som grupp. 
Den bildade eliten såg ofta på folket som i behov av att disciplineras och att de 
skulle lära sig att ha kontroll över sin natur. De behövde kämpa emot ”lägre in-
stinkter” som alla hade inom sig och såsom de inom den bildade (borgerliga) eli-
ten redan ansåg sig ha gjort i sin utbildningsprocess. Tankar om det ”onda” och 
det ”goda” folket som kämpade emot varandra och beskrivningar av de vita och 
de röda som ljusets respektive mörkrets makter var vanliga vid denna tid och då 
främst inom kultureliten.506 Exemplet ovan från SvSk kan ses som ett tillfälle där 
ett sådant sätt att se på folket och konflikter lades ovanpå en historisk händelse 
som storstrejken 1906 i ett försök att legitimera den egna ståndpunkten och på-
visa betydelsen av skyddskårernas och det vita Finlands arbete. Ett till viss del lite 
annorlunda perspektiv framfördes i januari 1927 i SvSk då en skribent kommen-
terade den nya socialdemokratiska regeringen och att den mest troligt skulle för-
söka verka för att ena folket. Mer specifikt åsyftade skribenten den nya regering-
ens vilja att ”[…] fylla klyftan mellan den vita och röda åskådningen och samhälls-
uppfattningen”, men hur detta skulle sluta var mer oklart eftersom att ”hem-
mabolsjevikerna” i Finland ändå ansågs gå i ”Moskvas ledband”.507 Skribenten 
framstår inte som odelat negativ till idén om att försöka överbrygga klyftorna 
men var samtidigt tveksam till om det var möjligt att göra en sådan sak utan att 
på något vis främja de som ansågs vara mer radikala inom vänstern. Den upp-
levda känslan av något sorts ständigt närvarande hot både inifrån och utifrån 
fanns fortfarande kvar och bidrog till att det var svårt att se att det skulle vara 
möjligt att komma fram till en lösning.  

Lite senare samma år diskuterades även i SvSk det kommande riksdagsvalet. 
Där framfördes att både skyddskåristerna och lottorna stod långt ifrån politiken 
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och att de därför inte hade någon anledning att blanda sig i sådana frågor. Det 
enda viktiga var att ”[…] bevara och värna landets fred och oberoende och trygga 
den lagliga samhällsordningens fortbestånd” och vara på sin vakt mot de ”starka 
krafter” som de ansåg fortfarande ville underminera samhället, det vill säga i 
första hand bolsjeviker och kommunister.508 Hotet från öster var enligt skydds-
kårerna fortfarande högst aktuellt tio år efter självständigheten och många upp-
levde att bolsjevikerna gjorde allt de kunde för att få inflytande och slutligen 
kunna ”rasera” det borgerliga samhället. Som nämnts tidigare fanns det en ökad 
verksamhet från kommunistiskt håll under slutet av 1920-talet och på så sätt 
stämde uppfattningen inom skyddskårerna med läget i samtiden. Det hot som de 
upplevde hade fortsatt leva vidare i nästan tio år var därmed till viss del fortsatt 
ett reellt hot vilket mest troligt spädde på denna syn på eventuella motståndare 
och den Andre. 

Alltför många i den finländska befolkningen var också enligt samma artikel i 
SvSk för kritiska till försvarsbudgeten och dess storlek och därmed i förläng-
ningen även kritiska mot skyddskåren och skyddskårslagen. Detta innebar att det 
var ännu viktigare för skyddskårernas medlemmar att nyttja den medborgerliga 
rättigheten och ”fosterländska plikten” och att alla skulle rösta i riksdagsvalet. 
Det framfördes vidare som mycket viktigt att rösta på och utse de män som me-
dan de satt i riksdagen skulle fokusera på försvaret och så kallade ”fosterländska 
intressen”. Det betydde bland annat att rösta på de kandidater som represente-
rade de kretsar i landet som verkade för att bibehålla ett starkt frivilligt och re-
guljärt försvarsväsende med en sådan så kallat ”barbarisk” granne i öst.509 Sam-
tidigt som det hävdades att skyddskårister och lottor inte behövde eller skulle 
blanda sig i politiken, uppmuntrades medlemmarna alltså att rösta på försvars-
vänliga alternativ och tänka efter noga vilka de ville skulle sitta i riksdagen. 

När Åbo skyddskårs fjärde kompani och oldboys-kompaniet firade tio år i de-
cember 1928 höll vicehäradshövdingen i Åbo, Kuno Alfthan, ett tal till ”fosterlan-
det” som återgavs i sin helhet i SK i januari 1929.510 Alfthan började med att för-
klara att skyddskåren skulle försvara ”fäderneslandet” och den ”lagliga samhälls-
ordning” som enligt honom skulle gälla. Han påpekade sedan också att medlem-
skapet i skyddskåren var frivilligt för varje ”välfrejdad finsk man” som ansågs 
känna ”trohet mot fäderneslandet” på ett ”förtroendeingivande” sätt. Det fanns 
däremot de som enligt Alfthan menade att skyddskåren var ett ”redskap i klass-
kampens hand”. Det här motsatte han sig då det istället var så att: 
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Häremot är lätt att invända, att den laglydiga delen av vårt folk icke för någon klass-
kamp. Skyddskåren uppsattes för att värna landet emot upprorsmän och rensa det 
från utländska inkräktare. Den har aldrig använts i politiskt syfte. Den har stått 
vakt kring landets självständighet, kring ordning och rätt. Därför måste dess fien-
der vara motståndare till ordning och rätt. Men då våra motståndare icke gärna 
ikläda sig denna mindre tilltalande skepnad, hava de påstått, att skyddskåren redan 
enbart genom sin tillvaro vore egnad att uppväcka partilidelser. Ett sådant påstå-
ende kan endast det onda samvetet framkasta.511 

 
Som många andra inom skyddskårerna såg Alfthan det som att de inte hade med 
politik att göra utan att det istället handlade om att försvara nationen, ordning 
och rätt. Att säga att skyddskåren var politisk och väckte ”partilidelser” var därför 
bara påhitt från dess motståndare för att få den att framstå i dålig dager. Han 
fortsatte sitt tal med att konstatera att om det inte var möjligt att ändra detta 
”onda samvete” hos motståndare var det för att de egentligen var kommunister 
eller ”hemliga vänner” till dem. Det behövdes enligt Alfthan skyddskårer och 
skyddskårister så länge som ”[…] kommunistyngel med modersmjölken insuger 
hat till ordning och skick, och förakt för nationens självständighet […]”.512 Att 
Alfthan uttryckte sig på detta sätt trots att han tidigare hade konstaterat att 
skyddskåren aldrig hade använts i politiskt syfte är motsägelsefullt. Som nämnts 
tidigare i detta kapitel fanns det starka tendenser till anti-kommunism och mot-
stånd till vänstergrupperingar i allmänhet inom skyddskårerna. Det bekräftar 
däremot tidigare framförda slutsats att även om det officiella narrativet var att 
skyddskåren och skyddskårerna inte lade sig i politiska frågor var detta inte sant. 
Skyddskårerna var i hög grad politiskt präglade och utgjorde en del av det bor-
gerliga, vita Finland och dess ideologiska samt politiska narrativ. Olika debattin-
lägg och liknande som de exempel som framförts ovan förekom med jämna mel-
lanrum, vilket i sig är ett bevis på att skyddskårerna inte alls kan anses ha stått 
utanför den politiska diskussionen även om de själva påstod det. 

Detta kan även relateras till det Roselius et. al. skriver om skyddskårens del i 
den politiska situationen under mellankrigstiden. Många skyddskårister deltog 
exempelvis i den fascistiska Lapporörelsen under 1930-talet och mest troligt sym-
patiserade ännu fler med ytterligare högerextrema grupperingar.513 Ett annat ex-
empel är de jägarsoldater – vilka utgjorde ungefär en tredjedel av det totala an-
talet i jägarbrigaden – som under inbördeskriget 1918 beordrades stanna kvar i 
Tyskland där de hade fått sin militära utbildning. De ansågs inte vara nog pålitliga 
för att återvända till Finland för att strida på den vita sidan. Anledningen var att 
det uppfattades som att de mer eller mindre sympatiserade med vänstergruppe-
ringar och socialister. De sågs därmed som ett hot mot skyddskårens arbete och 
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som ett hot mot den vita armén, dess syfte och framgång.514 Att skyddskårsorga-
nisationen överlag var icke-socialistisk och borgerlig till sin politiska profil råder 
det inga tvivel om i tidigare forskning eller i denna studie och det är heller inte 
något resultat som framstår som särskilt nydanande. Det som däremot blir in-
tressant är den föreställning som presenterats och som framkommer ovan rö-
rande skyddskårernas egen del i det politiska och hur de framställde sig själva 
som ”opartiska” och som något sorts politiskt neutrum. Detta trots att de mycket 
tydligt i officiella organ såsom SvSk och SK mer eller mindre uppmanade sina 
medlemmar att rösta borgerligt och på försvarsvänliga alternativ samt uttryckte 
starkt motstånd mot olika vänstergrupperingar. 

 Det är svårt att säga om personer som Alfthan och andra som uttryckte lik-
nande föreställningar faktiskt var övertygade om att skyddskåren inte var poli-
tisk. Något som talar för det är inställningen att skyddskåren inte kunde vara po-
litisk eftersom dess uppdrag – att försvara nationen från dess fiender – i sig inte 
heller sågs som något politiskt. Det sågs mer som en allmän plikt och/eller något 
som medföljde uppdraget för varje finländsk medborgare oavsett samhällsskikt 
eller övriga politiska eller ideologiska åsikter. Däremot medföljer det i dessa ex-
empel starkt politiskt präglade uttalanden om ”den andra sidan”, det vill säga 
kommunister och vänstergrupperingar i allmänhet. Att sedan också formulera ett 
narrativ där de som kritiserade skyddskårerna för att de var politiska och partiska 
åt ett visst håll/vissa partier framställdes som smutskastning och frukterna av ett 
”ont samvete”, innebar att de slog ifrån sig den kritik som de fick själva och istället 
försökte flytta fokus till ”motståndarna”. De som kritiserade skyddskårerna på 
detta sätt sågs antingen som kommunister eller kommunistsympatisörer, ef-
tersom det kunde inte finnas någon annan förklaring till att kritisera skyddskå-
rerna. Även här återfinns det återkommande narrativ där ”de Andra” målades 
upp på detta vis och diskrediterades för att sedan framhärda den egna gruppens 
opartiskhet, välvilja och korrekta värderingar. 

Kretschefen för Övermark skyddskår hade år 1930 bildat en brandkår inom 
kommunen där skyddskåristerna skulle vara aktiva medlemmar. Anledningen till 
detta angavs i årsberättelsen för samma år vara att försvarsuppgiften var uppde-
lad i två delar: att skydda landet i stort från ”inre rött tyranni” och ”österns bar-
bari” samt att lokalt försvara egendom och värdefulla ting från ”den röda hanen”, 
det vill säga brand.515  Eftersom skyddskårerna bildades vid en tid då de hade en 
gemensam fiende i de röda är det inte underligt att de under sin verksamhet även 
efteråt fortsatt målade upp en bild av ”vi och dom” och att det inte bara var de 
inhemska röda som var ett problem utan också den ständiga närvaron av grannen 
i öster. Allt eftersom arbetet för ett enat Finland fortsatte argumenterar Elmgren 
för att en stor del av den borgerliga pressen gick över till att göra bilden av fienden 
till något som fanns utanför nationens gränser. De röda som hade gjort revolt 
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fråntogs sin roll som aktörer och blev på så sätt inte ett hot mot den nationella 
identitet som de vita försökte konstruera.516  

Ryssland och även dess koppling till de inhemska röda fortsatte för just de 
svenskspråkiga skyddskårerna att vara en hållpunkt och en del av en retorik och 
ett paradigm av uppdelning in på 1930-talet. Kommunister, Röda armén och rys-
sarna beskrevs fortsatt av skyddskårerna som att de var ett osäkert kort. Deras 
löften gick inte att lita på för de borgerliga och de var snabba att rättfärdiga vad 
de såg som ”försvarskrig” i kommunismens namn.517 Denna retorik som fördes 
av skyddskårerna visar på att den uppdelning och dikotomi som tidigare forsk-
ning har pekat på i Finland i stort, även var mycket tydligt närvarande hos de 
svenskspråkiga skyddskårerna under mellankrigstiden. Det var mest troligt ett 
sätt att fortsatt legitimera den egna ideologin och verksamheten där det gällde att 
fortsätta arbeta hårt för vad de såg som ett lagligt och moraliskt rättfärdigat fin-
ländskt samhälle. 
 Ännu en gång år 1938 påmindes läsarna av SK om inbördeskrigets händelser 
och i en artikel beskrev en skribent i detalj vad som hade skett under krigets bör-
jan och vilka händelser som hade lett fram till kriget. Hen beskrev hur Manner-
heim hade organiserat sin stab ”med kallblodigt ansvarsmod” och hur han hade 
arbetat för att kunna ”krossa både röda och ryssar” med hjälp av den armé han 
uppbådade åt den vita sidan. Enligt skribenten hade det finländska folket upp-
manats av senaten att skydda sina hem tillsammans med egendom, liv och ”per-
sonlig frihet” för både sig själva men också de som stod dem närmast. Krafterna 
som växte fram i Österbotten beskrevs som ”den enda lagliga statsmakt” som 
fanns kvar i landet inför vad som hotade: ”det röda väldets tid”. Motståndarna 
beskrevs fortsatt som ”röda huliganer” och bolsjeviker som samlades i ”skräckre-
gementen” för att skjuta och tillfångata alla män de stötte på.518 Narrativet om de 
röda och motståndarna under inbördeskriget tog sig därmed i princip samma ut-
tryck tjugo år efter kriget som det hade gjort under åren mer direkt efteråt. Man-
nerheim hyllades fortsatt som den som hade lett kampen för att ”krossa både röda 
och ryssar” och beskrivningarna av de ”röda huliganer” som hade kämpat mot de 
vita och den ”enda lagliga statsmakt” som de representerade var negativt laddade. 
Det här var, som påvisats både i denna studie och i tidigare forskning, inte ett 
ovanligt sätt för den vita sidan att beskriva sina motståndare. Det blir därför tyd-
ligt att även de svenskspråkiga skyddskårerna var delaktiga i detta narrativ som 
präglade det vita Finlands retorik under mellankrigstiden. 

Även om motviljan och hatet mot de röda som grupp och som upplevd mot-
ståndare utgjorde en del av det narrativ som främjades inom skyddskårerna är 
det viktigt att komma ihåg att sådana saker sällan går att måla endast i svart eller 
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vitt. De rödas närvaro legitimerade på ett sätt skyddskårernas närvaro och beho-
vet av en frivillig försvarsorganisation, vilket innebär att det också fanns ett un-
derliggande behov av att fortsatt måla upp dem som ”dom andra” och som fien-
den. Det är däremot möjligt att nyansera bilden. Både röda och vita gick i verk-
ligheten att dela upp i ett flertal olika grupperingar såsom socialdemokrater, 
vänsterfolk, kommunister eller skyddskårer, liberaler och borgerliga. För skydds-
kårerna var det enklare att klumpa ihop sina motståndare i en röd massa. Det 
fanns medvetna försök att presentera en förenklad bild av verkligheten, en bild 
med onda röda och goda skyddskårister. Det fanns olika skäl till detta. Dels hand-
lade det om att avhumanisera dem och renodla bilden av fiender som ryssvänliga, 
dels handlade det om att förenkla narrativet till sina medlemmar och läsare och 
därmed lättare samla dem kring den gemensamma kampen. 

Medlemmar i alla samhällsklasser: föreställningar om social 
neutralitet 
 
I en historik över Nykarleby skyddskår i SvSk från 1922 hävdades det att skydds-
kårens led stod öppna för alla oavsett sociala frågor och förutsättningar, så länge 
de satte ”fosterlandets frihet och rätt” i första rummet. Andemeningen var den att 
”Den vita bindeln utgör icke något klass- el. ståndsmärke, utan kan bäras av vem 
som helst, som älskar hem, härd och fosterland”.519 Till stor del stämde dessa in-
tentioner. Medlemmarna i skyddskårsorganisationen kom från många olika soci-
ala skikt i samhället. Hos många inom skyddskårsorganisationen fanns det däre-
mot ett starkt motstånd mot framför allt olika vänstergrupperingar, kommunister 
och socialdemokrater som redan konstaterats. En ansträngd relation till vänster-
grupperingar och liknande grupper behöver inte nödvändigtvis innebära svårig-
heter att acceptera medlemmar tillhörande olika sociala skikt eller klasser. 
Skyddskårsorganisationen var i sin helhet borgerligt inriktad politiskt och ut-
tryckte många gånger ett motstånd mot frågor rörande klasskamp och sociala 
svårigheter. De sade sig även officiellt inte vara inblandade i politiken samtidigt 
som det blir tydligt i framför allt SvSk att de hade viss påverkan på det politiska 
arbetet och även många gånger sympatiserade med de borgerliga partierna och 
deras ideologiska ståndpunkter. 

I en historik över Oravais skyddskår och starten år 1917 beskrevs möjlighet-
erna att bli medlem i skyddskårerna som att de hade medlemmar från ”alla sam-
hällsklasser”.520 Av Maxmo skyddskår beskrevs det på ett liknande sätt i en histo-
rik från cirka 1928 som att från och med starten 1917 hade de medlemmar i alla 
samhällsklasser med ”[…] största antalet bönder och deras söner, men därjämte 
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torpare, drängar, arbetare o.s.v. Medlemmar anmälde sig dels självmant, dels ef-
ter uppmaning av för saken intresserade personer”.521 Det var sannolikt också en 
majoritet av bönder och deras söner som var medlemmar i den lokala skyddskå-
ren i Maxmo. En stor del av befolkningen på orten var vid denna tidpunkt mest 
troligt jordbrukare eftersom Finland då fortfarande var ett mycket agrart sam-
hälle där många bodde på landsbygden och arbetade inom jordbruket.522 

Samtidigt är det värt att notera att det i exemplet från Maxmo beskrivs som 
att medlemmarna var frivilliga men också hade uppmanats till att bli det av per-
soner som varit intresserade av skyddskårens ”sak” och som kanske redan var 
medlemmar själva. Det finns forskare som Heikki Ylikangas som menar att det 
under inbördeskriget 1918 fanns de bland både de röda och de vita som deltog i 
skyddskårer eller röda garden för att de övertalades eller tvingades att göra det, 
speciellt i Österbotten. Detta trots att de egentligen inte sympatiserade med saken 
i sig eller var intresserade av att delta. Med andra ord kan ett visst grupptryck ha 
spelat en roll. Enligt Nils-Erik Villstrand är det svårt att uttala sig om detta då det 
finns källkritiska aspekter att ta hänsyn till vid vittnesmål från återväntande sol-
dater när det till exempel efter inbördeskriget uppkom alltmer kritik mot den vita 
sidans agerande. Vid ett sådant tillfälle kan det ha varit viktigt att ta avstånd och 
mena att de inte visste vad de gav sig in på eller att de blev tvingade. Villstrand 
håller med om att det fanns en sorts demonisering och russifiering av fienden 
under kriget men inte att österbottningarna så enkelt lät sig vilseledas av led-
ningen.523 Under krigstiden fanns det säkert de som tvingades ansluta sig till an-
tingen de vita eller de röda. Hur detta såg ut efteråt är svårt att uttala sig om. Allt 
eftersom situationen i landet lugnade ned sig något politiskt och samhälleligt 
fanns det mest troligt inget att vinna på att tvinga folk att delta på samma sätt 
som i en mer akut krigssituation. 
 

                                                             
521 ”Maxmo skyddskårs historik” (1928), Årsberättelser och historik från Vörå, Maxmo, Korsnäs och 

Oravais skyddskår, MEPa, Vörå, s. 3. 
522 ”Befolkning”, i Nationalencyklopedin, åtkomstdatum 07 april 2020, https://www-ne-

se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/finland/befolkning. 
523 Nils Erik Villstrand, Landet annorlunda: Uppsatser om Österbottens historia (Vasa: Svensk-Ös-

terbottniska Samfundet, 2002), s. 184-185. 
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Bild 17. Marjomäkis torp i Kervo (Nyland) och (troligtvis) torparen Johan Saarman med familj stå-
endes framför, ca. 1920-1929. 
 
Ännu ett försök att bevisa att samhällsklass inte spelade någon roll inom skydds-
kårerna gjordes i SK år 1928. Skribenten beskrev hur han hade besökt hjältegra-
ven i byn och hade då påmints om de som hade stupat i kriget 1918. De som hade 
gett sitt liv för fosterlandet tio år innan hade utgjorts av ynglingar från ”de öster-
bottniska bondstugorna” och ”gråa fiskarpojkar”. Med sin berättelse ville skri-
benten ge ett exempel som skulle bevisa att det enligt österbottningarna inte hade 
rört sig om ett ”klasskrig” utan ett ”frihetskrig”. Både ”drängar och fiskarsöner” 
hade enligt skribenten frivilligt anmält sig för att delta i kriget på den vita sidan 
och de var trots allt ”[…] långt fattigare på denna världens goda än fabrikernas 
arbetare”.524 Det framstår som att skribenten ville argumentera för att om fattiga 
drängar och fiskarsöner kunde delta i inbördeskriget på den vita sidan, fanns det 
inga anledningar för fabriksarbetare som hade det bättre ställt att göra något an-
nat heller. Det kan tolkas som att skribenten implicit menade att det egentligen 
inte handlade om ”klass” i sig utan om något annat, som exempelvis politisk över-
tygelse. Skribenten avslutade sin berättelse med att konstatera att en fiskarson i 
byn som hade stupat i kriget hade varit modig och att han hade gett sitt liv ” […] 
icke för någon klass, utan helt och hållet för sitt land”.525 De fattiga drängarna och 

                                                             
524 ”Vid hjältestoden”, SK 1, nr 4 (1928), s. 83. 
525 ”Vid hjältestoden”, SK 1, nr 4 (1928), s. 83. 
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fiskarsönerna verkar i detta exempel tillskrivas en pliktkänsla och moralisk kom-
pass som också tillskrevs den vita sidan i stort. De hade knappa tillgångar i livet 
förutom sitt eget liv men ansåg att det ändå var värt att offra för nationens skull. 
 I relation till detta argumenterar Johanna Bonäs för att det inte fanns något 
lantarbetarproletariat år 1930 i Svenskösterbotten. Detta baserar hon på att jord-
bruken där generellt utgjordes av mindre familjejordbruk, vilket innebar att det 
oftast inte behövdes någon arbetskraft utifrån. Jordbruken var för det mesta så 
pass begränsade i sin omfattning att det räckte med den arbetskraft som kunde 
hittas inom den egna familjen. År 1929 var det bara 3 procent av alla svenskös-
terbottniska gårdar som hade anställd arbetskraft och 95 procent av allt arbete 
kunde utföras av jordbrukaren och hans familj. I Finland som helhet utgjorde 
samma siffror 11,7 procent anställd arbetskraft och 76 procent av allt arbete ut-
fördes på egen hand inom familjen.  Förutom det huvudsakliga jordbruket var det 
också mycket vanligt att gårdar hade olika sorters biinkomster och den vanligaste 
biinkomsten i svenska Österbotten var fiske. Beroende på en gårds storlek fanns 
det ett större eller mindre beroende av biinkomster. För mindre gårdar – speciellt 
i skärgårdskommuner som Maxmo, Replot, Larsmo och Bergö – var behovet 
större av att ha en större del biinkomster som fiske, skog och jakt.526 De så kallade 
fiskarsöner som skribenten nämner ovan kunde därmed också vara en del av 
jordbruksfamiljer med fiske som biinkomst. Drängar och pigor räknades i huvud-
sak som tjänstefolk och levde i regel som ogifta i sin arbetsgivares hushåll. Att ta 
en sådan tjänst var något som unga personer ofta gjorde innan de bildade familjer 
och rekryterades ofta bland den del av befolkningen som var ”jordlös”, även om 
de också kunde vara döttrar och söner till jordägare med liknande social status 
som sina arbetsgivare.527 

Även om det som Bonäs argumenterar för inte fanns något konkret och defi-
nierat lantarbetarproletariat i svenska Österbotten kring 1930 nämner skriben-
ten i SK ovan ynglingar från ”österbottniska bondstugor”, ”gråa fiskarpojkar/sö-
ner” och ”drängar”. Det framstår som att det var av betydelse för skribenten i SK 
att göra en distinktion mellan bondsöner, fiskarsöner och drängar och deras 
klassidentitet i relation till fabriksarbetare. De förstnämnda verkar inte ha setts 
som arbetarklass trots att åtminstone drängar kan räknas som tjänstefolk och 
därmed någon sorts lantarbetarproletariat. Detta har mest troligt att göra med 
den negativa uppfattning som skyddskårerna överlag hade om arbetarklassen, 
allt som medföljde dem politiskt och den positiva syn på bönder och andra jord-
bruksarbetare som också fanns. Det verkar därför som att för denna skribent i SK 
fanns det en tydlig skillnad mellan mindre bemedlade på landsbygden och fa-
briksarbetare delvis i hur de förhöll sig gentemot nationen. Även om skribenten 
hävdade att det inte rörde sig om klass lade hen ändå en värdering i de olika be-
skrivna grupperna baserat på deras klassidentitet och deras motivationer. 
                                                             
526 Bonäs, ”Kommunistskräck, konservativ reaktion eller medveten bondepolitik? Svenskösterbott-

niska bönder inför Lapporörelsen sommaren 1930” (2012), s. 42-43 och 46-49. 
527 Edling, Det fosterländska hemmet (1996), s. 39. 
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En liknande syn på skyddskårerna och deras motståndare framfördes i SK år 
1939 då det nya arbetsåret inleddes med en artikel som beskrev skyddskårens 
uppgifter sedan inbördeskriget ungefär 21 år tidigare. Skribenten menade att det 
då varit uppfattningen att skyddskårerna inte skulle ha någon särskilt långvarig 
uppgift utan att saker och ting skulle gå tillbaka till det normala. Många hade då 
ansett att skyddskårernas uppgift var att göra sig ”obehövliga” och att deras syfte 
på så vis bara kunde vara inrikespolitiskt. Ledningen för skyddskåren hade däre-
mot ansett något annat och redan 1921 hade befälhavaren för skyddskårerna i en 
dagorder uttryckt att det istället var viktigt att fortsatt rusta sig för att försvara 
nationen mot ”främmande välde”. Det beskrevs av befälhavaren som att många 
män som anslöt sig till skyddskårerna 1917-1918 var män från arbetarklassen som 
sedan skulle tvingas ”vända vapnen mot egna vilseledda landsmän”.  Skribenten 
år 1939 ansåg att skyddskåren hade utvecklats och blivit en militär faktor och att 
det befälhavaren hade skrivit 21 år tidigare fortfarande gällde. Dessutom lade hen 
till att det fanns historiska samband till ”frivilliga skaror” av både bönder och ny-
byggare som hade tagit till vapen för att försvara sig mot sina och nationens fien-
der.528 

Föreställningar om ”vilseledda landsmän” dyker här upp ännu en gång och 
även om det sker i en återgivelse av en dagorder från 1921 avslutade skribenten 
från 1939 sin artikel med att konstatera att det som hade sagts då fortfarande var 
aktuellt. Därmed framstår det som att hen åtminstone till viss del höll med om 
sådana föreställningar och ansåg att de inte var helt grundlösa. Det verkar därför 
som att framställningen av motståndarna på den röda sidan som aningslösa och 
vilseledda av främmande makter till viss del levde vidare inom skyddskårerna 
fram till 1939. Synen på arbetarklassen var komplicerad då det fanns de som var 
medlemmar i skyddskårerna men också de som inte ansågs ha haft ”vett” nog att 
inte bli vilseledda av ”främmande” makter. Enligt Elmgren framstod det för bor-
gerliga intellektuella efter inbördeskriget som att det nationella idealet om ett 
enat folk hade fått sig en törn och de såg därför kriget som ett svek. Det framstod 
också som tydligt för dem att förlorarna i kriget utgjorde ett omfattande samhälls-
problem men också en potentiell resurs. De arbetare och socialdemokrater som 
hade revolterat kunde med rätt utbildning och en styrande hand förvandlas till 
rättrådiga medborgare. Hos den borgerliga eliten blev lösningen på konflikter 
mellan olika grupperingar i samhället att ta sig an att uppfostra ett ”olydigt” folk 
med en fast hand och framhärda vissa ideal som de såg som eftersträvans-
värda.529 

Bland de icke-socialistiska och borgerliga krafterna i det finländska samhället 
fanns det därmed under mellankrigstiden en syn på arbetare och andra från lik-
nande sociala skikt som i behov av uppfostran och att bli ledda in på ”rätt väg”. 

                                                             
528 ”Inför det nya arbetsåret”, SK 12, nr 1 (1939), s. 2-3. 
529 Elmgren, ”Förfinskandet av Finland: Självexotism i den finländska kulturdebatten under första 

hälften av 1900-talet” (2016), s. 324-326. Se även: Ollila, ”Perspectives to Finnish Identity” (1998), 
s. 129. 
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Skyddskårsarbetet presenterades som en sådan väg och att det innebar ett sätt att 
formas till en god representant för det finländska samhället. Olika föreställningar 
om ”vilseledda landsmän” och liknande utgjorde därför även inom skyddskårerna 
en del av en borgerlig retorik där de ”vilseledda” arbetarna behövde räddas ge-
nom sitt medlemskap i deras frivilliga försvarsorganisation. Att på detta sätt av-
dramatisera betydelsen av samhällsklass genom att se på arbetare och andra som 
”vilseledda” och istället göra det till en fråga om en övergripande insats för nat-
ionen kan ses som ytterligare ett försök att också desarmera ”motståndarnas” syn 
på kriget som en ”klasskamp”. Detta skulle samtidigt kunna främja det egna nar-
rativet om att det var en nödvändig ”frihetskamp” som inte handlade om att slåss 
mot egna, missnöjda landsmän från olika delar av samhället. En konsekvens var 
att andra narrativ om orättvisor och behandlingen av den röda sidan förminska-
des, eftersom de då kunde ses som representanter för en större fiende och inte 
som egna landsmän. Det blev då även lättare att avskriva dessa grupper från att 
på allvar utgöra ett hot mot det vita, borgerliga Finland och istället se dem som 
en vilseledd befolkning i behov av ledning och stöd för att sedan kunna skapa en 
enad och gemensam front mot omvärlden. 

Tjänstemän och jordbrukare: yrkestillhörighet och organisering 
 
Den svenskspråkiga mobiliseringen och organiseringen på den finländska lands-
bygden vid sekelskiftet 1900 och under mellankrigstiden var enligt Ilkka Liikanen 
till viss del beroende av språk. Liikanen menar att språket har setts som en själv-
klar och central faktor istället för att även ta hänsyn till sociala och politiska makt-
relationer. Den organisering som skett i finskspråkiga områden har länge förkla-
rats med ”nationell väckelse” medan den i de svenskspråkiga kommunerna för-
klarats som en följd av försök att stärka en inre solidaritet inom den svenska 
språkgruppen. Liikanen argumenterar däremot för att språket visserligen var en 
central faktor men att det också verkar som att den tidiga organiseringen på 
landsbygden inte följde språkgränsen. Enligt honom tyder det på att det på lokal 
nivå även kan ha varit av stor betydelse hur ståndssamhällets upplösning tog sig 
uttryck på olika platser i landet. En viktig faktor kan ha varit de skillnader som 
fanns i olika områden rörande vilka aktiviteter och attityder som fanns hos den 
lokala ståndspersonsklassen, det vill säga vilket intresse och vilka incitament det 
kan ha funnits att faktiskt ägna sig åt organisering och verksamhet mellan olika 
skikt i samhället. Bildningsverksamhet, organisering och föreningsverksamhet 
ledde i vissa delar av landet till att de gamla språk- och ståndsgränserna bröts ned 
mellan det översta skiktet av bondeklassen och den traditionella ståndspersons-
klassen. Samtidigt bevarades ändå status tillsammans med olika politiska och so-
ciala maktrelationer.530  

                                                             
530 Ilkka Liikanen, ”Språket och de regionala särdragen i den tidiga organiseringen på landsbygden”, 
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Föreningsverksamheten i Finland överlag bidrog på många sätt till att binda 
samman personer och grupper av befolkningen som inte hade kunnat umgås på 
ett jämlikt sätt tidigare. När skolväsendet bredde ut sig alltmer och förenings-
verksamheten gjorde detsamma parallellt med detta utvecklades det till ett stort 
bildningsprojekt runt om i landet. Det skapades också en känsla av betydelsen av 
ett gemensamt samhälle där alla var engagerade och organiserade.531 Vilka som 
organiserade sig inom skyddskårerna och hur de gjorde det kan därför ha varit 
beroende av intresse och incitament bland de med högre status i olika lokalsam-
hällen. Det kan också ha påverkats av hur det såg ut med relationerna mellan 
olika grupper i samhället. Skyddskåristerna var enligt tidigare forskning ofta 
hemmansägare, statstjänstemän eller småföretagare och utgjorde då en del av 
den lokala utbildade och ekonomiska eliten. De var ofta tydligt antisocialistiska 
och hade politisk kontroll i sina lokala samhällen.532 Det konstaterades däremot 
i en överblick för Åbo skyddskårs årsberättelse år 1929 att det tillkom allt fler 
medlemmar från arbetarklassen. Detta tolkades då som att skyddskårsidén hade 
vunnit mark och blivit alltmer populär även inom de ”bredare lagren” av befolk-
ningen.533 Huruvida detta var fallet och i vilken omfattning det är möjligt att säga 
något om skyddskårernas popularitet inom arbetarklassen är något som denna 
avhandling inte gör anspråk att svara på. Det fanns däremot vissa som även fort-
satt framställde det som att skyddskårerna blev alltmer populära inom många 
olika sociala grupperingar. 

Professor P. O. von Törne hade år 1932 skrivit en artikel till SK om organisat-
ionen och medborgerligheten där han bland annat menade att skyddskårens or-
ganisation hade genomgått en jämn utveckling under åren. Det hade även enligt 
von Törne framkommit att – där det hade varit möjligt att undersöka saken – 
manskapet i skyddskåren till 70 procent bestod av ”[…] man ur bondeklassens 
led, vilket ansetts skänka skyddskårsarmén både en fosterländsk pålitlighet och 
en militärisk användbarhet, som borde skattas mycket högt”.534 Det fanns däre-
mot enligt von Törne fortfarande vissa problem då skyddskårsarméns idé innebar 
att även om den bestod av ett stort antal duktiga ”bondesoldater” och befäl som 
var ”militäriskt dugligt” krävdes det ytterligare ”medborgerlig karaktär”. Mer av 
denna vara skulle det bli om fler av vad von Törne benämnde som ”de fria och de 
lärda yrkenas män” och de ”bildade samhällsklasserna” från större städer deltog 
mer aktivt i skyddskårens arbete. Det var viktigt att på det sättet få med fler inte 
bara från ”intelligensen” utan också personer med ”framskjuten samhällelig ställ-
ning” som kunde bidra med att de hade erfarenhet, att de var betrodda och var 
högt ansedda på grund av vad de åstadkommit. Ett exempel på en sådan person 
som gavs av von Törne var president Svinhufvud, som då fick utgöra ett exempel 

                                                             
531 Meinander, Finlands historia: Linjer, strukturer, vändpunkter (2007), s. 137. 
532 Ahlbäck, Manhood and the making of the military (2014), s. 47. 
533 ”Åbo skyddskårs årsberättelse” (1929), Årsberättelser för åren 1925–1930 samt protokoll förda vid 
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534 ”Organisationen och medborgerligheten”, SK 5, nr 5 (1932), s. 90. 
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på ett så kallat ”medborgerligt kvalificerat element”. Det var dessutom mycket 
viktigt att befälen inom skyddskårerna var kvalificerade och nog utbildade för att 
kunna hantera sin uppgift. Övningar och liknande skulle ordnas ordentligt och ha 
tydliga ramar då speciellt ”stadsskyddskårister” med ”högre bildning” enligt von 
Törne var vana vid högre kvalitet än sina kamrater från ”landsorten”. Det var 
också mer vanligt inom skyddskåren än inom militären att: ”[…] personer kunna 
råka ut för att kommenderas av karlar, som äro iögonenfallande mindre intelli-
genta än de själva”.535 
 Ett par nummer senare publicerades ett ”brev från Gnaggaböle” i SK där skri-
benten under pseudonymen Gnaggabölon motsatte sig det von Törne hade skri-
vit om att det skulle vara mer ”intelligenta” skyddskårister som reagerade på befäl 
av lägre kvalitet. Gnaggabölon menade att det fanns en risk att det von Törne 
hade skrivit kunde uppfattas som att han i sin tur hade menat att de 70 procenten 
av ”bondestam” nöjde sig med lägre kvalitet på befälen. Mer kvalificerat befäl 
skulle då finnas till för de mer ”intelligenta” elementen inom skyddskårerna så 
att de inte skulle tröttna på skyddskårsarbetet och gå hem. Det här stämde inte 
enligt Gnaggabölon utan han ville tillägga – för att undvika missförstånd hos 
andra läsare – att ”[…] den enkle mannen i ledet har en långt finare näsa för ny-
anserna hos sitt befäl än man är böjd att antaga”.536 Dessutom ansåg Gnagga-
bölon att om det var någon som hade rätt till bra kvalitet på befäl så skulle det 
vara just de 70 procent som då i sådana fall utgjorde en majoritet av skyddskåris-
terna. Det var också viktigt med bra befäl då de hade stor påverkan på lands-
bygdsbefolkningen i egenskap av sin person. Det här relaterade Gnaggabölon till 
att ”nordbor” inte var vana med att lägga till ”herr” framför militära titlar och 
speciellt för bönderna blev detta mycket underligt. Anledningen till det var enligt 
skribenten att den finländska bonden aldrig hade varit livegen utan var sin egen 
herre, vilket gjorde att det kändes löjligt för honom att lägga till sådana titlar i ett 
sådant sammanhang. Istället var det viktigare med befäl som hade egenskaper 
som innebar att de respekterades av manskapet, att de kunde skapa entusiasm 
hos skyddskåristerna och inte bara se det som ett arbete. Det krävdes därför ett 
”strängt urval” av befäl även för skyddskårerna på landsbygden och ”Det borde 
inte få prutas på några av de egenskaper mannen i ledet vill se hos sin ledare” 
(kursivering i original).537 
 I meningsskiljaktigheterna ovan mellan von Törne och Gnaggabölon fram-
kommer något olika perspektiv på skyddskårernas medlemmar och hur olika re-
presentanter förhöll sig till dem. von Törne kan närmast beskrivas som en repre-
sentant för just de ”bildade samhällsklasserna” i egenskap av professor. Gnagga-
bölon framställde istället sig själv som en ”enkel man” med ett landsortsperspek-
tiv som han ville framföra även om han höll med om mycket av det von Törne 
hade skrivit. För båda skribenterna framstod det som positivt att en så stor del av 
                                                             
535 ”Organisationen och medborgerligheten”, SK 5, nr 5 (1932), s. 90. 
536 ”Brev från Gnaggaböle”, SK 5, nr 7 (1932), s. 134. 
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medlemskåren skulle vara av ”bondestam” då det sågs som något som tillförde 
pålitlighet och stabilitet. Skillnaden blir däremot hur von Törne ansåg att det be-
hövdes fler ”bildade” medlemmar och personer med högre social status som 
kunde tillföra en tyngd och legitimitet till skyddskårerna och deras sak samt att 
just ”stadskyddskåristerna” hade högre krav och förväntningar på sitt medlem-
skap. Gnaggabölon framförde då istället perspektivet att oavsett stad eller land 
hade skyddskåristerna rätt till befäl och utbildning som höll samma nivå. Här rör 
det sig kanske mer då om just ett stad- och landperspektiv även om det också 
framstår som betydelsefullt vilka sociala skillnader som fanns inom skyddskå-
rerna. Det är även talande att det för båda skribenter var just bondemedlem-
marna som sågs som en positivt laddad grund att stå på inom skyddskårerna, då 
(österbottniska) bönder ofta romantiserades inom skyddskårerna vilket kommer 
framkomma ytterligare nedan i detta kapitel.  

Det är därför viktigt att peka på von Törnes och Gnaggabölons åsikter om bön-
der som medlemmar då det som tidigare forskning konstaterat ofta rörde sig om 
exempelvis hemmansägare och delar av en lokal och ekonomisk elit. En viss andel 
av bönderna som var medlemmar tillhörde dessa medan andra mest troligt hade 
det sämre ställt. De erhöll trots detta en annan status än arbetarklassen som ofta 
sattes i relation till en politisk vänster vilket innebar en medföljande skepsis rö-
rande deras lojalitet. Även om det – som framkom i årsberättelsen från Åbo 
skyddskår 1929 – rörde sig om att fler ur arbetarklassen blev medlemmar i 
skyddskåren, fanns det fortfarande ett narrativ att vissa medlemmar sågs som 
mer eftersträvansvärda att ha med än andra. Bönderna utgjorde i mångas ögon 
en grundpelare på den vita sidan under inbördeskriget och även efteråt, vilket 
gjorde att deras närvaro inom skyddskårerna sågs som något odelat positivt. Oav-
sett om det då stämde att 70 procent av medlemmarna var av ”bondestam” är det 
däremot möjligt att konstatera att medlemsunderlaget inom skyddskårerna och 
hur det såg ut i relation till sociala skillnader, var mer varierat och komplext i 
realiteten än det framstod för vissa av deras egna medlemmar. Beroende på den 
lokala kontext skyddskårerna verkade i fanns det många olika faktorer som på-
verkade hur medlemsunderlaget såg ut. 

Ett lokalt exempel: yrkestillhörighet i Åbo skyddskår 1926-1938 
 
Den rörliga arbetskraften i Finland förflyttade sig mellan 1880 och 1910 till in-
hemska industriorter i allt större utsträckning. Det ledde bland annat till att av 
den totala folkmängden gick stadsbefolkningen från att utgöra 9 procent till att 
utgöra 15 procent under denna period. Dessa siffror var i realiteten något större 
när det gällde den urbana befolkningen eftersom att många av de industri- och 
tätorter som hade växt fram ännu inte räknades som städer. Av den totala befolk-
ningen år 1910 är det möjligt att kategorisera ungefär 20 procent som urban ar-
betarklass och cirka 65 procent som att de försörjde sig på skogs- och lantbruk. 
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Resten av befolkningen utgjordes till största del av den medel- och överklass som 
fanns i städerna, det vill säga cirka 7 procent respektive 2 procent. Detta innebär 
att ungefär en tredjedel av landets befolkning kunde anses vara stadsbor. Under 
ungefär samma tid skedde även en professionalisering av den allt större medel-
klassen i landet där fler och fler hade möjlighet att utbilda sig och studera vid 
universitet. Färre studenter kom från de övre samhällsskikten och istället fick fler 
från medelklassen och bondefamiljer möjligheter att utbilda sig. Dessutom blev 
det under 1900-talets två första årtionden alltmer öppet för kvinnor att ta stu-
dentexamen och gå högre utbildningar.538 Under första delen av 1900-talet hade 
det alltså skett en del större förändringar för olika yrkesgrupper i Finland. 

Åbo skyddskår agerar nedan som ett exempel på yrkestillhörighet inom en 
större svenskspråkig skyddskår. Från denna skyddskår har återfunnits kortare 
tabeller i källmaterialet över medlemmarnas yrkestillhörighet mellan åren 1926 
och 1938. Åbo skyddskår kan inte sägas vara representativ för alla svenskspråkiga 
skyddskårer runt om i landet, då det var en av de större skyddskårerna baserad i 
en av de stora städerna i Finland. Att sammanställa och analysera den informat-
ion som finns om Åbo skyddskår kan ändå bidra till att ge en inblick i hur yrkes-
fördelningen kunde se ut. Tabellerna över yrkestillhörighet och deras utformning 
återfinns i två olika modeller i källmaterialet: en mer sammanfattande och kort-
fattad mellan 1926 och 1932, samt en mer detaljerad och indelad i fler kategorier 
mellan 1933 och 1938. I tabell 2 nedan för åren 1926 till 1932 återfinns sex större 
yrkeskategorier: tjänstemän, handels- och industriidkare, hantverkare, stu-
derande och skolelever, idkare av fria yrken och jordbrukare.539 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
538 Meinander, Finlands historia: Linjer, strukturer, vändpunkter (2007), s. 130, 134 och 136. 
539 Med ”fria yrken” åsyftas mest troligt det som av Axionne Thorstenson år 1918 beskrivs som ett 

antal olika yrken inom förvaltning, försvar, religionsvård, undervisning, litterära och konstnärliga 
yrken, sjukvård, fattigvård och socialt arbete. Thorstensons text handlar om svenska kvinnors yr-
ken vid 1918 vilket inte nödvändigtvis innebär samma sak som för den yrkesgrupp med samma 
benämning som återfinns i det aktuella källmaterialet från Finland och Åbo skyddskår. Thorsten-
sons beskrivning kan ändå ses som en mer generell förklaring av vad just ”fria yrken” kan ha inne-
burit vid samma tid även i Finland. Källa: Axionne Thorstenson, Kvinnornas ställning inom yr-
kena, De Bergman-Österbergska samhällskurserna (Stockholm, 1918), s. 10. 
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Tabell 2. Indelning av medlemmar inom Åbo skyddskår i absoluta tal (med procent 
inom parentes) enligt yrke under åren 1926–1932.540 
 

 Tjänste-
män 

Handels 
och in-
dustri-
idkare 

Hant
ver-
kare 

Stu-
derande 

och skole-
lever 

Idkare 
av fria 
yrken 

Jord
bru-
kare 

n = 

1926 211 
(19,1) 

 

257 
(23,2)  

128 
(11,6)  

394  
(35,6) 

101 
(9,1) 

 16 
(1,4) 

1107 
(100) 

1927 203 
(19,4) 

 

259 
(24,7) 

 115 
(11,1) 

371  
(35,4) 

 87 
(8,3) 

12  
(1,1) 

1047 
(100) 

1928  291 
(28,6) 

 

197 
(19,4) 

108 
(10,6) 

323  
(31,7) 

87  
(8,5) 

12 
(1,2) 

1018 
(100) 

1929 299 
(29,5) 

 

107 
(10,6) 

170 
(16,8) 

325 
(32,0) 

88 
(8,7) 

24 
(2,4) 

1013 
(100) 

1930 296 
(27,0) 

 

159 
(14,5) 

129 
(11,8) 

394 
(36,0) 

92 
(8,4) 

25 
(2,3) 

1095 
(100) 

1931 276 
(26,0) 

 

138 
(13,0) 

115 
(10,8) 

389 
(36,6) 

113 
(10,6) 

32 
(3,0) 

1063 
(100) 

1932 189 
(19,2) 

 

364 
(37,0) 

30 
(3,0) 

330 
(33,5) 

50 
(5,1) 

22 
(2,2) 

958 
(100) 

n = 1765 1418 795 2526 618 143 7328 
 
Störst till antalet både i absoluta tal och procentuellt under tidsperioden 1926–
1932 och som kan utläsas av tabell 2 ovan utgör kategorin ”Studerande och skol-
elever”, med undantag för år 1932. Åbo stad var även vid denna tid en universi-
tetsstad där det bodde många studenter och skolelever i olika stadier av sin ut-
bildning som mest troligt hade möjlighet att engagera sig i skyddskårsarbetet på 
fritiden. Ytterligare stora kategorier utgör tjänstemän och handels- och industri-
idkare. Minst antal utgör kategorin jordbrukare. Den sociala sammansättningen 
följer därmed ett förväntat mönster från en urban miljö. Om liknande statistik 
hade återfunnits i källmaterial från mer lokala, svenskspråkiga landsbygds- eller 
skärgårdskårer är det sannolikt att den skulle visa ett motsatt resultat eller åt-
minstone en större del jordbrukare eller andra yrken relaterade till jordbruk eller 
fiske. 

Från och med år 1933 utformades tabellerna för indelning enligt yrken inom 
Åbo skyddskår något annorlunda. De nya tabellerna från 1933 var uppdelade i tre 
olika huvudkategorier med varierande antal tillhörande underkategorier: 

                                                             
540 Källa: ”Årsberättelser Åbo skyddskår 1919-1935” (1919), Åbo SK, årsberättelser samt årsmötespro-

tokoll 1919-1936, Åbo skyddskår, ÅSKD, Hki, Sk-677/10. 
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I. Näringsidkare: Jordbrukare och fiskare; Handels- och industriidkare; 

Hantverkare; Övriga. 

II. Ämbets- och tjänstemän: I statens, kommunens och kyrkans tjänst; I 

industrins affärslivets m. fl. sammanslutningars tjänst; Övriga. 

III. Tjänstefolk och arbetare: Tjänstefolk; Jordbruksarbetare; Industriar-

betare; Övriga arbetare; Studerande; Övriga icke tidigare nämnda. 

Här har alltså underkategorier tillkommit till de tre övergripande kategorierna 
näringsidkare, ämbets- och tjänstemän samt tjänstefolk och arbetare. Värt att no-
tera är skillnaden som görs mellan jordbrukare och jordbruksarbetare, de förra 
mest troligt självägande bönder med egen gård och de senare personer som arbe-
tade åt dessa jordbrukare såsom exempelvis drängar eller andra liknande posit-
ioner. Det framgår inte av materialet varför de ändrade yrkesindelningarna i ta-
bellerna. Att de omformades överhuvudtaget kan i sig säga något om ett behov av 
mer detaljerade tabeller för att mer grundligt kunna beskriva medlemmarnas yr-
kestillhörighet. Det kan även vara så att samhälleliga förändringar i arbetslivet i 
allmänhet påverkade de kategorier som användes i tabellerna under den senare 
tidsperioden. 

För att möjliggöra en överblick av förändringar över tid för alla tre huvudka-
tegorier i tabellerna 4, 5 och 6 har först en övergripande tabell sammanställts ne-
dan – tabell 3 – innehållande de procentuella talen för varje huvudkategori som 
helhet varje år under perioden 1933–1938. I tabell 3 nedan är det möjligt att se 
de större dragen i en förändring över tid men också hur de tre olika huvudkate-
gorierna förhåller sig till varandra. 

 
Tabell 3. Indelning av det totala antalet medlemmar inom Åbo skyddskår i procent un-
der åren 1933–1938 enligt en sammanslagning av de tre större yrkeskategorierna och 
deras underkategorier.541 
 

 I. Näringsid-
kare 

II. Ämbets- 
och tjänste-

män 

III. Tjänstefolk 
och arbetare 

n = 

1933 16,8 37,3 45,9 100 
1934 18,8 40,0 41,2 100 
1935 12,3 43,5 44,2 100 
1936 12,2 40,9 46,9 100 
1937 11,2 41,9 46,9 100 
1938 14,6 41,8 43,6 100 

 

                                                             
541 Källa: ”Årsberättelser Åbo skyddskår 1919-1935” (1919), Åbo SK, årsberättelser samt årsmötespro-

tokoll 1919-1936, Åbo skyddskår, ÅSKD, Hki, Sk-677/10; ”Årsberättelser Åbo skyddskår 1936-
1938” (1936), [71]/[72]/[73], Åbo skyddskår, ÅSKD-S, ÅSKD-K, Hki, Sk-677/15. 
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Störst överlag under hela perioden 1933-1938 enligt tabell 3 är kategorin ”Tjäns-
tefolk och arbetare”. Om en med hjälp av de andra tabellerna nedan – tabell 4, 5 
och 6 – bryter ned det i de underkategorier som återfinns i källmaterialet så fram-
kommer det att detta mest troligt är fallet eftersom underkategorin ”Studerande” 
ingår i kategori III och är den som överlag är störst till antalet under hela peri-
oden 1933–1938 av de olika underkategorierna (se tabell 6). Kategorin ”Stu-
derande och skolelever” utgör även som nämnts tidigare den största kategorin 
både procentuellt och i absoluta tal över tid under åren 1926 till 1932. Under pe-
rioden 1933-1938 utgör gruppen studerande den största av alla underkategorier 
i absoluta tal sett till dess totala antal över samma tidsperiod. Detta verkar inne-
bära att över hela tidsperioden 1926–1938 utgörs den största kategorin av Åbo 
skyddskårs medlemmar av studerande. Med tanke på Åbo stads status som uni-
versitetsstad är detta inte särskilt förvånande. Skillnaderna i tabell 3 mellan ka-
tegori II och III är överlag under största delen av tidsperioden inte särskilt stora 
procentuellt, utan största skillnaden finns i relation till kategori I som är fortsatt 
minst under hela tidsperioden 1933–1938.  

I de tre underkategoritabellerna 4, 5 och 6 tillkommer även var sin respektive 
kategori av ”övriga” vilket inte återfinns i tabell 2 under den tidigare tidsperioden. 
I tabell 6 med ämbets- och tjänstemän blir denna kategori av övriga helt plötsligt 
mycket större år 1936 medan medlemmar inom industri, affärsliv och liknande 
minskar. Det framstår som att majoriteten av dessa flyttats över till övriga av nå-
gon anledning, men utan någon förklaring i källmaterialet till denna förflyttning 
är det svårt att ge någon tydlig orsak till detta. 

 
Tabell 4. Indelning av medlemmar inom Åbo skyddskår i absoluta tal enligt yrke i un-
derkategorier till huvudkategorin ”I. Näringsidkare” under åren 1933–1938.542  
 

 Jordbru-
kare och 
fiskare 

Handels- och 
industriid-

kare 

Hantver-
kare 

Övriga n = 

1933 60 46 27 21 154 
1934 58 48 34 34 174 
1935 39 47 8 21 115 
1936 26 50 19 23 118 
1937 25 65 18 10 118 
1938 27 85 30 35 177 
n = 235 341 136 144 856 

 
 
 
 

                                                             
542 Källa: ”Årsberättelser Åbo skyddskår 1919-1935” (1919), Åbo SK, årsberättelser samt årsmötespro-

tokoll 1919-1936, Åbo skyddskår, ÅSKD, Hki, Sk-677/10; ”Årsberättelser Åbo skyddskår 1936-
1938” (1936), [71]/[72]/[73], Åbo skyddskår, ÅSKD-S, ÅSKD-K, Hki, Sk-677/15. 
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Tabell 5. Indelning av medlemmar inom Åbo skyddskår i absoluta tal enligt yrke i un-
derkategorier till huvudkategorin ”II. Ämbets- och tjänstemän” under åren 1933–
1938.543  
 

 I statens, kom-
munens och kyr-

kans tjänst 

I industrins, affärs-
livets m.fl. samman-

slutningars tjänst 

Övriga n = 

1933 72 268 3 343 
1934 80 283 7 370 
1935 163 216 29 408 
1936 165 15 216 396 
1937 180 22 240 442 
1938 213 35 258 506 
n = 873 839 753 2465 

 
 
 
Tabell 6. Indelning av medlemmar inom Åbo skyddskår i absoluta tal enligt yrke i un-
derkategorier till huvudkategorin ”III. Tjänstefolk och arbetare” under åren 1933–
1938.544 

 Tjäns-
tefolk 

Jord-
bruks-

arb. 

In-
dustri

arb. 

Övriga 
arb. 

Stu-
derande 

Övriga 
icke tidi-

gare 
nämnda 

n = 

1933 115 0 25 15 250 16 421 
1934 97 6 19 25 215 18 380 
1935 57 6 8 55 277 12 415 
1936 55 13 28 57 288 14 455 
1937 69 15 28 62 298 22 494 
1938 54 27 30 73 314 29 527 
n = 447 67 138 287 1642 111 2692 

 
Denna förändring i uppställningen av tabellerna i källmaterialet skulle även den 
kunna relateras till förändrade villkor och utformning av arbetsmarknaden där 
det blev alltmer vanligt med yrken som inte hade funnits i samma utsträckning 
innan. Detta kan ha inneburit att de därför var mer svårdefinierade och svåra att 
placera i någon tydlig kategori utöver de tre övergripande huvudkategorierna. 
Den finländska befolkningen bestod, som beskrivits ovan, under första delen av 
1900-talet till stor del av folk som levde och/eller arbetade på landsbygden med 
jordbruk eller liknande. Även om det också i Finland vid denna tid i allt större 

                                                             
543 Källa: ”Årsberättelser Åbo skyddskår 1919-1935” (1919), Åbo SK, årsberättelser samt årsmötespro-

tokoll 1919-1936, Åbo skyddskår, ÅSKD, Hki, Sk-677/10; ”Årsberättelser Åbo skyddskår 1936-
1938” (1936), [71]/[72]/[73], Åbo skyddskår, ÅSKD-S, ÅSKD-K, Hki, Sk-677/15. 

544 Källa: ”Årsberättelser Åbo skyddskår 1919-1935” (1919), Åbo SK, årsberättelser samt årsmötespro-
tokoll 1919-1936, Åbo skyddskår, ÅSKD, Hki, Sk-677/10; ”Årsberättelser Åbo skyddskår 1936-
1938” (1936), [71]/[72]/[73], Åbo skyddskår, ÅSKD-S, ÅSKD-K, Hki, Sk-677/15. 
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utsträckning skedde viss urbanisering och förflyttningar in till städer och indu-
striorter framför allt i de södra delarna av landet. Om det då skedde en förändring 
i vilka yrkesmöjligheter och yrkeskategorier som utvecklades och blev tillgängliga 
för fler i den finländska befolkningen tillsammans med en växande medelklass 
som fick möjlighet att utbilda sig och söka sig till andra platser och yrken kan det 
vara en bidragande faktor till att kategorierna i tabellerna från Åbo skyddskår 
även de förändrades i viss mån. 

Tidigare forskning har visat att skyddskåristerna ofta var hemmansägare, 
tjänstemän och småföretagare eller liknande vilket till viss del kan bekräftas av 
tabellerna från Åbo skyddskår under hela perioden 1926-1938. Detta stämmer 
speciellt bra angående just tjänstemän som onekligen utgjorde en betydande an-
del av skyddskårsmedlemmarna i Åbo skyddskår. I tabell 4 utgör jordbrukare/fis-
kare och handels-/industriidkare de två största kategorierna i absoluta tal mellan 
1933 och 1938, men procentuellt är hela underkategorin ”Näringsidkare” minst 
om en tittar på tabell 3. I tabell 6 framgår det att både jordbruksarbetare och in-
dustriarbetare var medlemmar i den lokala skyddskåren och sammantaget verkar 
spridningen mellan olika sorters yrken och därmed olika sociala skikt varit rätt 
omfattande. Utformningen av de tabeller som undersökts och återges här har 
gjorts av representanter från Åbo skyddskår och bristen på förklaringar av de 
olika underkategorierna – framför allt de olika kategorierna av övriga – och var-
för de ansågs aktuella eller representativa har inte återfunnits i materialet.  

Utifrån vad som skrivits i tidigare forskning och det som denna studie kunnat 
påvisa är det däremot rimligt att anta att en stor del av medlemmarna i Åbo 
skyddskår var en del av någon sorts medelklass alternativt en del av de ännu 
högre skikten i samhället, med tanke på exempelvis mängden tjänstemän. Bevis-
ligen fanns det medlemmar från många olika delar av samhället och även här ly-
ser olika sociala skillnader igenom med tanke på exempelvis kategoriseringen i 
sig där det från 1933 finns en egen huvudkategori för tjänstefolk och arbetare. 
Varför det inte fanns en sådan kategori innan är svårt att säga säkert. Det kan ha 
varit så att fram till 1926-1927 var det inte önskvärt att ha medlemmar från det 
sociala skiktet och därför rapporterades de inte eller det fanns helt enkelt inte nog 
många av dem. Alternativt att de slogs ihop under ”handels- och industriidkare”, 
”hantverkare” och/eller ”idkare av fria yrken”. Detta är svårt att säga något säkert 
om på grund av bristen på ytterligare information om hur dessa kategorier och 
tabeller har konstruerats och i vilket syfte. 

Slutligen blir det av betydelse att titta på det totala antalet medlemmar i Åbo 
skyddskår under hela perioden 1926-1938 i tabell 7 nedan: 
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Tabell 7. Totalt antal medlemmar i Åbo skyddskår åren 1926-1938. 
 

 Totalt antal 
medlemmar 

1926 1107 
1927 1047 
1928 1018 
1929 1013 
1930 1095 
1931 1063 
1932 958 
1933 918 
1934 924 
1935 938 
1936 969 
1937 1054 
1938 1201 

 
Anledningen till detta är vad som framkommer under de första åren av 1930-ta-
let, vilket i sin tur kan sättas i samband med den historiska kontexten. Antalet 
medlemmar minskar stort mellan 1931 och 1932 och sedan ytterligare till 1933. 
En orsak som framstår som sannolik är Lapporörelsen och de problem som med-
följde inom skyddskårerna. Medlemsantalet räknades ofta ihop i slutet av varje 
år till årsberättelsen som sammanställdes i slutet av året/början på nästa år. Un-
der 1932 hade Åbo skyddskår tappat 105 medlemmar och under 1933 försvann 
ytterligare 50 stycken. Med tanke på de händelser som skakade om skyddskåren 
under 1932 med Lapporörelsens frammarsch, Mäntsäläupproret och skyddskår-
ister som deltog i fascistiska aktiviteter är det inte underligt att det blev ett bortfall 
av medlemmar. Vissa dömdes rent juridiskt för sitt deltagande i olika händelser 
och blev eventuellt uteslutna ur skyddskåren, medan andra kan ha lämnat orga-
nisationen i protest mot de åtgärder som togs mot de som deltagit i olika uppror 
och liknande. Även om åtgärderna överlag inte var så hårda som vissa önskade 
och att skyddskårsorganisationen tog en medelväg i efterspelet av Mäntsälä, var 
det sannolikt nog hårt för att vissa skulle protestera genom att säga upp sitt med-
lemskap. Åbo skyddskår var dessutom – som konstaterats i tidigare kapitel – 
mycket nära påverkade av händelserna i Mäntsälä, Salo och andra platser både 
ur en geografisk synpunkt men också i och med antalet medlemmar som deltog.  

Efter 1933 skedde en gradvis ökning av antalet medlemmar igen i Åbo skydd-
skår för att år 1938 uppnå cirka 100 stycken fler medlemmar totalt än vid räk-
ningens början år 1926. Även här framstår det som att den historiska kontexten 
bidrar till att förklara medlemsantalet då slutet av 1930-talet i allt större utsträck-
ning handlade om storpolitiska förändringar runt om i Europa i Tyskland och 
Italien som Ryssland. Mest troligt var det ökade antalet medlemmar under dessa 
år ett resultat av en ökad rädsla och oro för vad som skedde ute i Europa och hur 
det skulle påverka den finländska nationens möjligheter att försvara sig själv både 
inom och utom landets gränser. Därmed fick skyddskårsorganisationen en allt 
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större betydelse för många och det är sannolikt en anledning till det ökade antalet 
medlemmar under den senare delen av 1930-talet.  

Det var mest troligt så att Åbo skyddskårs representanter med hjälp av tabel-
lerna över sina medlemmar ville skapa sig en tydligare bild över antalet medlem-
mar och yrkestillhörighet i allmänhet och eventuellt till viss del för att utveckla 
verksamheten. Även om dessa tabeller och statistiken från Åbo skyddskår påvisar 
en stark närvaro av både jordbrukare, tjänstemän och handelsidkare bör det ses 
i relation till den specifika kontexten för just Åbo skyddskår som diskuterats 
ovan. Det bör behandlas som ett enskilt och särskilt exempel på hur spridningen 
av yrkestillhörighet kunde se ut i en av de svenskspråkiga skyddskårerna i en spe-
cifik historisk kontext. Yrkestillhörigheten i Åbo skyddskår var relativt heterogen 
och det fanns medlemmar från många olika delar av samhället. På så vis stämmer 
deras eget uttalande om medlemmar i alla samhällsklasser även om den starka 
närvaron av medelklass och elitskikt i samhället påminner om vilka som i prakti-
ken styrde skyddskårernas arbete. 

Dådkraftiga bönder och fina herrar: 1918, språkfrågan och 
bonderomantiken 
 
Ann-Catrin Östman och Sigríđur Matthíasdóttir argumenterar för att den starka 
bondeidealiseringen vid sekelskiftet 1900 hade ett tydligt samband med de man-
lighetsideal som fanns inom de övre samhällsskikten vid samma tid. Med hjälp 
av allmogen och det förflutna skapades vid denna tid olika nya sociala identiteter 
hos bland annat de svenskspråkiga i Finland. Östman menar att den bonde som 
svenskspråkiga skribenter i Finland beskrev under tidigt 1900-tal var en man av 
frihet, krigiskhet, ansvarsfullhet, fosterlandskärlek och fylld av ”mannakraft”. 
Detta bondeideal och romantiseringen av allmogen tjänade ett viktigt syfte i en 
tid av vad som sågs som nationell kris och en svenskhet som hade blivit alltför 
”gubbig” och svag i sin framtoning. Det krävdes nya tag och ungdomlig ”manna-
kraft” för att få igång svenskheten igen vid en tid när det upplevdes som att det 
behövdes styrka och motståndskraft. De upplevda hoten mot svenskheten och de 
bildade svenskarna kom nämligen enligt dem själva från alla håll med exempelvis 
förryskningen vid sekelskiftet 1900 och en förlorad politisk maktposition för de 
svenskspråkiga männen i och med införandet av allmän- och lika rösträtt 1906.545 

Även den bygdesvenska ideologiska tolkningen stärktes enligt Östman under 
1910-talet och med den betydelsen av språket, folket och härstamningen. I många 
andra nationalistiska läror i andra delar av Europa under samma tid fick allmo-
gen en status av att vara representant för något ursprungligt och autentiskt. En 

                                                             
545 Sigríđur Matthíasdóttir och Ann-Catrin Östman, ”Möte mellan manligheter: Nationalism, bonde-

ideal, och (åter)skapandet av de övre skiktens manlighetsideal”, i Könsmaktens förvandlingar: En 
vänbok till Anita Göransson, red. Göran Fredriksson m.fl. (Göteborg: Institutionen för arbetsve-
tenskap, Göteborgs universitet, 2003), s. 91-92 och 94-95. 
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sorts ”ren” och stark svenskhet betonades som inte hade påverkats av det finska 
såsom den bildade klassen där folk hade bytt språk eller förfinskat sina namn. 
Det gjordes även skillnad mellan den österbottniska bonden och folkkaraktären 
som placerades i en kontext av ett homogent samhälle, medan beskrivningarna i 
samtiden av till exempel det ”sydfinländska” Nyland var annorlunda. Egenskap-
erna som tillskrevs den svenskspråkiga allmogen där bestod inte av samma kraft 
och styrka, utan istället hade de blivit svikna av den egna överklassen. Därför an-
sågs de i större utsträckning ha flyttat till städerna och övergett sin jord som de 
kanske till och med hade sålt vidare till finnar i trakten. Den svenska, österbott-
niska bonden hade inte gjort något sådant utan stod stark och kraftfull kvar med 
sina fötter stadigt förankrade i den österbottniska myllan. Han utgjorde därmed 
en symbol för en exemplarisk medborgare bland de svenskspråkiga i Finland.546 
Användningen av den idealiserade (österbottniske) bonden bidrog till att skapa 
legitimitet även för den egna gruppen av svenskspråkiga i tider av både upplevd 
men också levd kris och konflikt. Förekomsten av liknande idealiserande av den 
österbottniske bonden inom skyddskårerna kan därmed sättas i relation till den 
pågående språkfrågan under mellankrigstiden.  

Förutom att den österbottniske bonden agerade som ett verktyg i de svensk-
språkigas arbete för att konstruera en motståndskraftig identitet utgjorde bonde-
idealet en stark symbol i skyddskårernas narrativ i relation till sociala skillnader. 
Bonden sågs som en symbol för det ursprungliga, starka Finland och som ett fö-
redöme för befolkningen i stort. Bonden ställdes även i relation till den arbetar-
befolkning som ansågs ha svikit ”fosterlandet” under kriget 1918 och till ett elit-
skikt i samhället som inte ansågs göra nog nytta utan mest posera. Samtidigt 
framställdes bonden som den kraft som skulle bidra till ett fortsatt självständigt 
Finland. 

Den finska bondehären: synen på bonden efter 1918 
 
När general Gustaf Mannerheim talade till skyddskårerna på tvåårsdagen för de 
vitas övertagande av Tammerfors, var det med hänvisning till en ”finsk bondehär” 
som under inbördeskriget hade utgjort en stor del av de vita trupperna och som 
hade bidragit till att vinna kriget 1918. 

 
Stort är det minne vi fira idag, minnet av den vårdag, då Finlands bondehär vann 
sin första avgörande framgång, den dag då envar kände att segern ej skulle övergiva 
våra fanor. Finlands folk hade äntligen blivit medvetet om sin egen kraft och vunnit 
tron på sig självt.547  

 

                                                             
546 Matthíasdóttir och Östman (2003), s. 95-98. 
547 ”Mannerheims tal. På två-årsdagen av Tammerfors befrielse”, SvSk 2, nr 8 (1920), s. 3. 
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Folket hade ”rest sig som en” då de hade blivit medvetna om den kraft som de 
besatt och därmed hade de bidragit till att vinna kriget. Mannerheim fortsatte 
dock sitt tal med att mana till vaksamhet och fortsatt arbete inom skyddskåren, 
då ”Skyddskåren är låset för bondens lada och den har förtjänsten för att torparen 
kan plöja sin åker, den hederlige arbetaren för lönen för sin möda”.548 Tron på – 
främst den österbottniska – bonden och hans förmågor var något som framför 
allt präglade rapporteringen i SvSk under den undersökta tidsperioden. I årsbe-
rättelsen för Kimito skyddskår år 1920 var de förvånade över det faktum att under 
året som gått hade det varit allt färre som deltog i övningar och att det fanns ett 
sådant bristande intresse för skyddskåren. Staben uttryckte ännu mer förvåning 
och ”indignation” över att det mer specifikt var så många bönder och bondsöner 
som inte hade blivit medlemmar i den lokala skyddskåren. Förhoppningen var att 
anledningen till ett sådant ”missförhållande” skulle komma fram vid årsmötet 
och att alla medlemmar fritt berättade varför de trodde att fler inte var intresse-
rade.549  

Detta uttryck av förvåning över att det inte var fler bönder eller bondsöner 
som hade inskrivit sig i den lokala skyddskåren kan relateras till en sorts roman-
tisk syn på bönderna som självklara ”fosterlandsförsvarare” och medlemmar i 
skyddskåren. I realiteten var detta inte så svart eller vitt utan lika mycket som det 
fanns bönder som sympatiserade med skyddskåren fanns det de som inte gjorde 
det. Sådana saker som tidsbrist på grund av övrigt arbete på jordbruket kan även 
det ha haft en betydande roll för hur många bönder som ansåg att de hade tid att 
ägna sig åt skyddskårsarbete. Synen på bonden verkar många gånger ha varit en 
där bönderna som grupp överlag ansågs utgöra en stor del av grunden för skydds-
kårsrörelsen och att de hade en ”naturlig” plats där av olika anledningar, såsom 
bilden av bönderna som drivande i att vinna kriget 1918. Det skrevs också relativt 
ofta i olika sammanhang och ordalag i framför allt SvSk om den ”bondehär”, 
”folkhär”, ”bondearmé” eller liknande som hade rest sig i Finland år 1918 och som 
skulle vara beredd att göra det igen om det krävdes av dem.550 I ett inlägg i SvSk 
från 1923 beskrevs skyddskårsrörelsen helt enkelt som fortsättningen på ”bonde-
hären” från 1918 vilket innebar att deras uppgift mycket konkret var att ständigt 
vara redo för strid.551 Skyddskårerna skulle fortsätta att bevara det arv som hade 
förts vidare till dem av den ”bondehär” som framställdes som att den utgjorde en 
sorts ryggrad i den finländska nationens samhällskropp.  

Enligt Johanna Bonäs har forskare länge sett på just bönder som manade till 
aktion av en ”herre” och att de inte rest sig av egen kraft utan varit passiva aktörer 

                                                             
548 ”Mannerheims tal. På två-årsdagen av Tammerfors befrielse”, SvSk 2, nr 8 (1920), s. 2. 
549 ”Stabens årsberättelse för Kimito skyddskår” (1920), [6] I av II, Suojeluskuntien vuosikok-

ouspöytäkirjat 1921-1922, ÅSKD-S, ÅSKD, Hki, Sk-1246/2, s. 2. 
550 Se exempelvis: ”Där Pörtom-borna voro med 1918”, SvSk 5, nr 12 (1923), s. 3; ”Frihetens gryning-

stimma”, SvSk 6, nr 4 (1924), s. 1-2; ”Som korpral i vita armén”, SvSk 9, nr 4 (1927), s. 2-3. 
551 ”Minnen från Sastmola-fronten”, SvSk 5, nr 12 (1923), s. 6. 
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historiskt. Exempel på detta i Finland återfinns under senmedeltidens bondeupp-
ror och under Lapporörelsen vid början av 1930-talet. Bonäs argumenterar däre-
mot för att i speciellt svenska Österbotten hade bönderna ett relativt autonomt 
förhållande till ”överheten”, eftersom det inte fanns stora gods- eller herrgårds-
miljöer i regionen på samma sätt som i södra Finland. Det var bönderna själva 
som innehade positioner som ämbetsmän av olika slag i regionen – till exempel 
domare och poliser – vilket bidrog till stor självständighet.552 Även om forskare 
länge sett bönderna som passiva aktörer i historien framstår det som att den bild 
som målades upp av de svenskspråkiga skyddskårerna var en motsatt sådan och 
i linje med det Bonäs argumenterar för. Framför allt de österbottniska bönderna 
beskrevs av skyddskårerna som något av en naturkraft som hade varit drivande 
för att vinna kriget 1918 och som fortsatte att spela en viktig roll inom deras verk-
samhet. Bilden av bönderna inom skyddskårerna var allt annat än en bild av pas-
siva aktörer utan istället var den bild som främjades i stort en bild av kraftfullt 
agerande och starka övertygelser där bönderna utgjorde en stark grund för den 
finländska befolkningen att stå på. 

Beskrivningen av bonden och även ideal om maskulinitet blir tydlig i berättel-
sen i SvSk från 1923 om bonden Lennart. När Lennarts far hastigt dog var han 
tvungen att överta gården vid endast 15 års ålder. Innan faderns död ville Lennart 
hellre ägna sig åt andra intressen än jordbruket, skogen och hemmet såsom ”lekar 
och små äventyr” med jämnåriga och även att läsa böcker och spela fiol. När fa-
dern dog i början av hösten hade han däremot inget annat val än att ta över går-
den och bli bonde. När han väl tog över ansvaret beskrevs det som att arbetet med 
hemmanet rätt snabbt gjorde Lennart ”rak i ryggen”, inte bara fysiskt i och med 
att han blev stark utan också symboliskt. Han blev stolt över att inte kunna an-
klagas för att inte ta ansvar för arbetet och han kände en stor lycka över att arbeta 
i ”egen jord”. Själv tänkte han då att om han inte hade tagit över gården hade han 
kanske blivit en ”mes” och en ”oharmonisk” människa istället. Den mark som 
hörde till hemmanet var inte bara värd pengar utan den utgjorde en – både fysisk 
och symbolisk – del av hans far och farfar inom honom, då det beskrevs som att 
det var mark som i och med detta bestod av ”blod och liv” från tidigare generat-
ioner. Lennart utgjorde även han en del av ”hemjorden” och den av honom, där 
släktled efter släktled hade arbetat och levt och han var därmed förenad med 
denna jord och mark genom starka band. I slutet av berättelsen resonerar Lennart 
att de som ville ta ifrån bönderna deras jord och göra staten till jordägare inte 
ville ha ”starka och fria bönder” och dessutom visste de ”[…] intet om djupet i 
samhörigheten mellan bonden och jorden eller om styrkan i rätten att äga”.553  

 

                                                             
552 Bonäs, ”Kommunistskräck, konservativ reaktion eller medveten bondepolitik? Svenskösterbott-

niska bönder inför Lapporörelsen sommaren 1930” (2012), s. 32. 
553 ”Fädernas gård”, SvSk 5, nr 11 (1923), s. 16-17. 
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Bild 18. ”Isäntä kyntämässä”/”Hus-
bonden plöjer”, 1938. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Lennarts berättelse återfinns en bild av hur det var karaktärsdanande att arbeta 
som bonde inom jordbruket och på sin egen gård, vilket inneburit att han inte 
hade blivit en så kallad ”mes”. Här framstår det som att den styrka som Lennart 
erhöll också var en berättelse om maskulinitet och utvecklingen från pojke till 
man. I detta sammanhang är det dock förekomsten av beskrivningar av ett starkt 
band mellan bonden och jorden, det vill säga marken, som blir av störst betydelse. 
Även om förekomsten av maskulina ideal bekräftar denna studies perspektiv på 
hur olika delar av de svenskspråkiga skyddskåristernas identitet berörde 
varandra på olika sätt. Bandet mellan bonden och jorden kan tolkas som ett både 
fysiskt och symboliskt band till nationen som geografiskt landområde. När bon-
dens samhörighet med den fysiska jorden framställs på detta sätt framstår det 
rent bildligt som att han var fysiskt rotad i jorden men även att hans anspråk på 
den var mycket starkare än andras. För bonden fanns en styrka i att äga den mark 
han brukade då det innebar att hans samhörighet och förbindelse till jorden blev 
ännu starkare och ännu mer stabil. Lennarts band till sin mark och den jord som 
han brukade sattes i relation till en svensk härstamning och ett svenskt arv i ge-
nerationer och som fick symbolisera vikten av att bevara allt detta som ansågs ha 
så långtgående trådar tillbaka i tiden. 

Rätten att äga sitt eget hem och sin egen jord kan förutom sambandet med ett 
svenskt arv även relateras till ett upplevt hot från socialister och andra som an-
sågs vilja upplösa samhället. Nils Edling beskriver hur det i Sverige under sent 
1800-tal alltmer blev aktuellt med det han benämner som ”socialpolitik” och ett 
nytt sätt att se på samhället. Det skedde en förskjutning av synen på individen 
som ansvarig för sin egen situation till ett perspektiv som såg på sociala förutsätt-
ningar som till exempel arbetslöshet och arbetsskador som opersonliga problem. 
Synen på individen som offer för olika omständigheter blev alltmer närvarande 
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och ledde till en inställning att sådana ”sociala problem” var tvungna att lösas. 
Arbetarklassens villkor och vilken ställning den hade i samhället blev alltmer ak-
tuell och oron för socialdemokratins framfart allt större. Edling argumenterar 
därför för att hus och jord i och med detta började ses som ett alltmer gångbart 
verktyg i kampen mot socialdemokratin. I Sverige satsades allt större resurser 
under 1890-talet på att nybilda småjordbruk och främja eget ägande, med argu-
mentet att hemägande skulle bidra till minskad social oro. Det fanns en mycket 
stark övertygelse att om en person ägde sitt eget hem kunde hen aldrig bli soci-
alist. Inställningen till ”egnahem” och eget ägande var starkt influerad av anti-
socialism och med hjälp av hotet från socialismen blev det lättare att hävda att 
det behövdes konkreta åtgärder för att främja hemägandet.554  

Även om situationen i Finland inte var exakt likadan som i Sverige finns det 
ändå många likheter i resonemangen rörande hemägande och dess betydelse. 
Med tanke på den starkt antisocialistiska hållningen inom skyddskårerna använ-
des mest troligt också de österbottniska bönderna och deras jord som dels en 
symbol för svenskheten, dels en mer borgerlig syn på hemägande. Det fanns 
också i Lennarts berättelse ovan en oro för att staten skulle ta ifrån bönderna den 
jord och de hem som de själva hade byggt upp och/eller ansvarade för. Rätten att 
äga framställdes som en styrka och ett sätt att skapa starka och fria bönder som 
inte gick med på något sorts kollektivt, statligt ägande av deras jord. De som 
tänkte så om statligt ägande – implicit socialister och liknande – hade inte för-
ståelse för vad det egentligen innebar att känna en stark samhörighet med den 
egna jorden. Därmed var det viktigt att kämpa för det egna ägandet och på så sätt 
kunna fortsätta leva i ett land där det fanns en stark grund att stå på: de fria och 
handlingskraftiga bönderna. 

 I en artikel i SvSk från 1924 benämndes bonden som ”frihetens värn” och som 
att han hade sitt ursprung i ett nordiskt samhällsskick som hade existerat i årtu-
senden och som länge hade präglats av tankar om frihet. Norden var enligt skri-
benten ”frihetens ursprungsort” och de fria, jordägande odalmännen – det vill 
säga självägande bönder – hade utgjort föregångare till de samtida österbottniska 
bönderna. Odalmännen hade under sin storhetstid haft möjligheten att välja ut 
kungar från sina egna led och därmed ansåg skribenten att steget mellan kung 
och bonde inte var särskilt stort. Detta vittnade enligt skribenten om den styrka 
och den härkomst som bönderna i samtiden kunde hävda att de hade. Det ut-
trycktes vidare som att bonden och bondeklassen hade varit fri och självständig 
sedan sin början och därför heller inte accepterade några inskränkningar av 
denna frihet. Istället valde bonden att göra nationens, eller fosterlandets, sak till 
sin egen. Landets säkerhet och den ”lagliga ordningen” hade sitt starkaste stöd i 
bönderna och bondeklassen utgjorde nationens ”ryggrad”. De österbottniska 
bönderna hade dessutom enligt skribenten många gånger gått i täten för att för-
svara friheten. Dessutom menade hen att alla visste vilka som hade bildat den 
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första stommen i den vita armén under inbördeskriget 1918, nämligen de öster-
bottniska bönderna.555 Skribenten avslutade sitt inlägg med att konstatera att det 
i och med detta var böndernas och ”förfädernas” egenskaper som behövde tas till 
vara i framtiden:  
 

Det hugstora, det karlavulna, rotstarka och kärnfriska måste för allan tid vara lan-
dets stöd och ryggrad, om landet och dess frihet skola kunna fortbestå och förkov-
ras i alla avseenden. Bondens frihetskänsla i framfarna dagar måste av oss vårdas 
och komma till sådana uttryck, som motsvara tidens krav och rikets och vår egen 
välfärd.556 

 
Bönderna – och då främst de österbottniska – utgjorde alltså enligt denna skri-
bent ett gott exempel på önskvärda personer som kunde ställa upp och försvara 
nationen när det behövdes. Kännetecknande för dessa bönder som ansågs vara 
landets ”ryggrad” var även att de hade en stark frihetskänsla och att denna då 
skulle kunna omformas till att passa de samtida kontextuella förutsättningarna i 
allmänhet. Även om det inte längre var samma förutsättningar som för odalmän-
nen som hade levt århundraden tidigare beskrevs det ändå som att de egenskaper 
som hade nedärvts från dem kunde komma nationen till nytta i samtiden. Käns-
lan för frihet kunde därmed utvecklas till att också passa den kamp som behövde 
föras i framtiden. Andemeningen verkar även enligt skribenten ovan ha varit att 
ta lärdom av tidigare generationer och här mer specifikt de positiva kvaliteter som 
exempelvis att vara ädel, maskulin, stark och frisk för att fortsatt försvara den 
finländska nationen på ett passande och produktivt sätt. 

Bonäs konstaterar att andelen jordbrukare som ägde sin egen jord var som 
starkast i hela Finland under mellankrigstiden. Österbottniska jordbruk sköttes i 
regel av jordägaren med familj och var ofta mindre till arealen och produktionen 
än finska dito. En anledning till att antalet obesuttna var större i finska områden 
och jordbruksarealen mindre, var att de svenska gårdarna oftast delades upp mel-
lan barnen i familjen. År 1930 var 96 procent av jordbrukslägenheterna privat-
ägda i svenska Österbotten, det vill säga jordbruksfastigheter som ofta var mindre 
och avskilda från större egendomar.557 Det fanns alltså en stark tradition av privat 
ägande i svenska Österbotten som bidrar till att förklara varför det verkar ha varit 
så viktigt för skyddskårerna att framställa de österbottniska bönderna som fria, 
starka och motståndskraftiga. 

De österbottniska böndernas band till jorden och bandet mellan de levande 
och släktled efter släktled tillbaka i tiden utgjorde även det en stor del av roman-
tiseringen av dem. De var starka, fria och frihetsälskande, rakryggade, modiga, 

                                                             
555 ”Bonden som frihetens värn”, SvSk 6, nr 23 (1924), s. 1-2; ”Odalman”, i Svensk Ordbok, åtkomst-

datum 14 oktober 2019, https://svenska.se/so/?id=36951&pz=7#!. 
556 ”Bonden som frihetens värn”, SvSk 6, nr 23 (1924), s. 2. 
557 Bonäs, ”Kommunistskräck, konservativ reaktion eller medveten bondepolitik? Svenskösterbott-
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tappra och utgjorde ”ryggraden” i nationen. Bilden av hur den ”modiga österbott-
niska bondehären” hade tågat ut i krig år 1918 för försvaret av ”lag, rätt och frihet” 
bidrog till att göra bönderna till en symbol för det fria Finland. De österbottniska 
böndernas motstånd var även något som spårades ännu längre tillbaka i tiden i 
SvSk. Det beskrevs i ett nummer år 1924 av signaturen dr. K. Boucht hur det var 
de – tillsammans med ett kompani soldater från Vasa – som hade drivit tillbaka 
ryssarna i juli 1808 under finska kriget. De så kallade ”bondekämparna” kunde 
till slut skickas hem igen till höbärgningen efter att militära förstärkningar hade 
anlänt och Boucht konstaterade att det minnesmärke som hade rests i Närpes för 
dessa bönder var helt på sin plats: ”Och i sanning äro de värda att hedras dessa 
enkla allmogemän, vilka, ingalunda omedvetna om den stora fara, för vilken de 
utsatte sina hem, sina egna och sig själva, grepo till vapen, trogna sin svurna ed, 
sin hembygd och sitt fosterland”.558 

Hyllningarna och tacksamheten till de österbottniska bönderna framfördes 
även i en dikt av signaturen U. Fleege år 1927, då i form av en dikt specifikt tilläg-
nad Närpes skyddskår. Fleege skrev om män som önskade sig frihet och att få 
vara bonde i ”egen stuga”, det vill säga äga sin egen gård och i längden även få 
titulera sig ”herre” i sitt eget hushåll. Dessa bönder var enligt Fleege ”högresta 
och starka” och de som försvarade hemmet, nationen och även ”fädernas jord”. I 
detta sammanhang kan just konceptet ”fädernas jord” relateras till det som dis-
kuterats i tidigare kapitel om svenskheten och vikten av att försvara och bibehålla 
markområden som ansågs ha varit ”svenska” och svenskägda under lång tid. Nå-
got som de österbottniska bönderna enligt Fleege också hade visat att de var in-
nehavare av – redan i och med inbördeskriget 1918 – var vad han benämnde som 
”mandom och mod”. Detta hade de visat i och med sitt deltagande i kriget och hur 
de hade samlats för att med gemensamma krafter slåss mot den röda sidan.559 
Bilden av den österbottniska bonden var som i detta fall ofta fortfarande mycket 
romantiserad och han beskrevs som att han hade ett starkt band till den öster-
bottniska jorden som i sin tur hade präglats av ”förfädernas slit”. Det återfinns i 
framför allt SvSk ett retoriskt grepp som tog sig uttryck genom sådana konnotat-
ioner till ”förfäderna” och hur den jord som de österbottniska bönderna i samti-
den innehade och brukade både fysiskt och symboliskt förankrade dem i en ge-
mensam och stabiliserande historia. Genom att förankra dessa bönder i en sådan 
historieskrivning och retorik om hur de exempelvis var ättlingar till generationer 
av starka, kraftfulla, modiga bönder kunde även denna romantiserande bild bidra 
till att ge tyngd åt och bekräfta de samtida böndernas roll och betydelse. 
 

                                                             
558 ”Bonderesningen i södra Österbotten år 1808”, SvSk 6, nr 23 (1924), s. 2. 
559 ”Till Närpes skyddskår”, SvSk 9, nr 20–21 (1927), s. 2. 
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Tapperhet och offervilja: bonden som symbol för stabilitet och mot-
stånd 
 
Vid diskussioner om uppdelningen av ÅSKD i ett svenskspråkigt och ett finsk-
språkigt skyddskårsdistrikt i Åboland år 1919 blev det – förutom språkligt och 
som nämnts i kapitel fem – en ekonomisk fråga om att lösa finansieringen av yt-
terligare ett skyddskårsdistrikt. För skribenten i SvSk år 1919 var det frågan om 
en så enkel lösning som att även de överordnade behövde anpassa sig då ”[…] 
skyddskårscheferna i sydligare delar av landet vore bortskämda med stora löner, 
men de få väl lov att rätta mun efter matsäcken”.560 I ytterligare en beskrivning i 
SK av en skyddskårsövning för Åbo skyddskår uttrycktes inställningen till över-
heten på ett liknande vis. Skribenten beskrev hur skyddskåristerna hade haft 
ännu större anledning att visa vad de kunde denna gång ”[…] ty höga Huvudsta-
ben hade beslutat sända höga herrar med den avsikten att passa på tillfället och 
granska Åbo Sk. duglighet i fält”.561 Sarkasmen är tydlig från skribentens sida. 
Föraktet eller irritationen mot överheten i form av överordnade är påtaglig. 

Denna inställning till överheten framkommer även i andra sammanhang 
såsom korta skämt eller vitsar i SvSk där det gjordes narr av exempelvis befäl eller 
andra som var överordnade på olika sätt. Ett skämt från 1924 handlar om hur 
”löjtnant Snobbenfält” stoppade en soldat – på militärt vis även kallad 47:an – 
och frågade varför han tittade bort när löjtnanten gick förbi och om det rörde sig 
om att han inte ville göra honnör. På detta svarade 47:an att hans mor hade sagt 
åt honom att akta sig för dåligt sällskap, att inte supa och om han var ute och såg 
något som kväljde honom skulle han vända sig bort. Snobbenfälts sätt att prata 
gjordes dessutom narr av genom att det han sade skrevs ut som att han pratade 
på ett sätt som kan uppfattas som ”snobbigt” och välpolerat, medan 47:an pratade 
med mer lokal, österbottnisk dialekt.562  

En annan vits i SvSk år 1924 handlade om soldat nummer 17 Lång som hade 
tagit bondpermission – det vill säga olovlig frånvaro från militärtjänstgöring – 
och blev påkommen av sin löjtnant som då försökte skicka tillbaka honom till sin 
trupp.563 Soldaten hoppade i sjön för att komma undan och när löjtnanten sade 
åt honom att komma i land vägrade han. Löjtnanten frågade då om det rörde sig 
om ordervägran, på vilket soldaten svarade: ”Order? Här befaller jäklar i mej inga 
andra än sjöofficerare”.564 Med sådana här vitsar och roliga historier framstår den 
så kallade ”överheten” som lätt att överlista med vad som närmast kan benämnas 

                                                             
560 ”Åbolands skyddskårsdistrikt”, SvSk 1, nr 18 (1919), s. 4. 
561 ”Åbo skyddskårs stridsövning”, SK 5, nr 9–10 (1932), s. 199. 
562 ”I en råd lyder…”, SvSk 6, nr 33 (1924), s. 14. 
563 ”Bondpermission”, i Nationalencyklopedin, åtkomstdatum 30 maj 2018, https://www.ne.se/upp-

slagsverk/ordbok/svensk/bondpermission. 
564 ”Olika vapenslag”, SvSk 6, nr 35 (1924), s. 12. 
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som sunt ”bondförnuft”. De som egentligen förväntades underkasta sig överhet-
ens order och befallningar svarade emot och påvisade därmed ett slags motstånd 
gentemot de överordnade. 

I en återberättelse i SvSk från 1925 av vad som beskrevs som det stoltaste hi-
storiska minnet i Närpesbygden återgavs hur de österbottniska bönderna redan 
under finska kriget 1808–1809 hade visat på tydlig ”tapperhet” och ”offervilja”. 
De svenska österbottningarna och allmogen beskrevs som tappra, modiga, 
orädda och karaktärsfasta.565 I den fortsatta beskrivningen av slaget vid Finby bro 
20 juli 1808 i samma återberättelse ställdes de ”tappra österbottningarnas” age-
rande i relation till de ”fina” herrarna och officerarna som istället ansågs ha miss-
lyckats med att göra sin plikt: 
 

[…] Ridderhjärta, som bönderna föraktfullt och delvis med skäl öknämnde ’Riddar 
Harhjärta’, stannade med sin halva besättning å sitt fartyg. Även Jakobsson blev 
för sin skrytsamhet, feghet och opålitlighet småningom snart ännu mer föraktad av 
våra tappra och karaktärsfasta svenska österbottningar såsom en ’vattudask av 
sämsta slag’.566  
 

Arméns överbefälhavare, rikssvenske greve Klingspor, erhöll också kritik i 
samma historiska återgivelse då han beskrevs som feg och oduglig. Det framför-
des även av skribenten Gånge Rolf – en pseudonym för den svensksinnade peda-
gogen, lantdagsmannen och författaren V. K. E. Wichmann – som att om 
Klingspor på allvar hade understött de ”tappra bönderna” från Vasabygden hade 
ryssarna enkelt kunna drivas tillbaka ned till södra Finland och utgången av kri-
get hade kunnat vara annorlunda. Gånge Rolf avslutade sin historia med att kon-
statera att stolta minnen om böndernas och österbottningarnas insatser ännu 
levde kvar i Närpesbygden, inte minst i form av ”hjältarnas” ättlingar: de stolta 
och tappra skyddskåristerna.567 Här framkommer ännu ett perspektiv rörande 

                                                             
565 ”Närpesbygdens stoltaste historiska minne”, SvSk 7, nr 28–29 (1925), s. 2. 
566 ”Närpesbygdens stoltaste historiska minne”, SvSk 7, nr 28–29 (1925), s. 2; Ordet ”vattudask” som 

i detta citat verkar användas som något negativt och en förolämpning har hittills inte varit möjligt 
att hitta i någon ordbok e.d. Det kan vara så att det är en annan stavning av ordet ”task” som enligt 
SAOB är ett annat ord för det manliga könsorganet. I detta sammanhang kan det tillsammans med 
prefixet ”vattu-” relateras till en förolämpning om att Jakobsson ska ha varit en feg och räddhågsen 
person som kissade på sig (det vill säga ”kastade vatten”) i skrämmande situationer, till skillnad 
från de modiga och kraftfulla österbottningarna. Källa: ”Task”, i Svenska Akademiens Ordbok, 
åtkomstdatum 30 september 2019, https://svenska.se/saob/?id=T_0509-0027.fgj7&pz=7. 

567 ”Närpesbygdens stoltaste historiska minne”, SvSk 7, nr 28-29 (1925), s. 2–3 och 5; Viktor Karl Emil 
(V. K. E.) Wichmann (1856-1938) var en finlandssvensk pedagog och författare som arbetade som 
lektor i historia, pedagogik och geografi vid Nykarleby seminarium i Österbotten under början av 
1900-talet. Under 1870- och 1880-talen var Wichmann en viktig person bland de svensksinnade 
under språkstriden. Wichmanns författarskap, särskilt hans diktsamlingar som utgavs under 
pseudonymen Gånge Rolf, var starkt präglat av götisk stil. Han var en framträdande motståndare 
mot den framväxande fennomanin och manade svenskarna i Finland till att hävda sitt ”kynne och 
sin kultur” i egenskap av germaner. Åren 1908 och 1909 satt Wichmann även med i den finska 
lantdagen och under senare delen av sitt liv skrev han läroböcker om bland annat Nykarleby stad 
(1920) och Tenala socken (1928). Källa: ”Wichmann, (V. K. E.)”, i Uppslagsverket Finland 
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bönderna och då i relation till en ”överhet” som framställdes som att den i motsats 
till bönderna inte besatt samma positiva egenskaper utan snarare på ett sätt 
kunde ta lärdom av böndernas agerande. Officerare, ledare och ”överheten” fram-
ställdes som fega, skrytsamma och opålitliga i kontrast till de starka, modiga, 
tappra bönderna som också var innehavare av en stark karaktär. 

I ännu en återberättelse av inbördeskriget i SvSk från 1927 beskrevs hur en 
grupp män hämtades på natten i början mars för att med häst och släde färdas 
till fronten och strida i den vita armén. Slädens körkarl beskrevs av skribenten 
som en bonde med ”härliga nerver” som inte skulle ställa till med något ”krångel” 
i onödan, utan istället satt han bara satt lugnt och rökte fram på släden som om 
han hade varit på väg till vilket vanligt kalas som helst. Detta ledde skribenten till 
att skriva att ”Man kan kanske våga antagandet, att det var vår allmoges präktiga 
nerver, som möjliggjorde frihetskampens lyckliga utgång”.568 Även här romanti-
serades och betonades allmogens och böndernas egenskaper och beteende som 
något som på ett sätt kan liknas vid en urkraft eller en sorts stabilitet och lugn 
som förankrade dem i världen runt omkring på ett mycket konkret sätt. I beskriv-
ningar som de ovan framstår ”bonden” därmed ofta som en grundpelare för det 
finländska samhället och en stadig klippa i stormen. Mitt under ett pågående krig 
är det fortfarande möjligt att finna stabilitet och trygghet i den lugna körkarlens 
sätt att fortsätta leva livet som vanligt. Eller som i berättelserna från kriget 1808–
1809 då de österbottniska bönderna reste sig kraftfullt för att driva ut ryssarna 
för att sedan återgå till höbärgningen som att ingenting hade hänt.  

Redan under 1800-talet började den bildade eliten i Finland att idealisera 
bondeståndet. Det framställdes som att för att samhället skulle fungera krävdes 
olika stånds- och klassgränser. Under denna tid utvecklades den borgerliga eliten 
enligt Elmgren till en ny, ”ofolklig” medelklass. Detta berodde på att samtidigt 
som bondeståndet idealiserades växte ett ökat avstånd till allmogen och en mins-
kad representativitet fram. Den bildade medelklassen ansåg sig ändå represen-
tera folket och använde sig av exempelvis konst och vetenskap för att återupp-
täcka folket och lyfta fram de egenskaper som de ansåg att det hade.569 Bilden och 
romantiseringen av bonden som främjades av skyddskårerna och som framkom-
mer i främst SvSk framstår som en bild menad att frammana en känsla av stabi-
litet, normalitet, motståndskraft, energiskhet, kraftfullhet och styrka när saker 
runt omkring inte uppfattas som lika stabila. Att främja ideal om stabilitet och 
motståndskraft var i relation till den historiska kontexten under mellankrigstiden 
med en känsla av instabilitet politiskt och samhälleligt samt ett framväxande nat-
ionsbygge något som fick betydelse även inom skyddskårerna. Detta mest troligt 
delvis för att ingjuta betydelsen av dessa – och andra önskvärda – egenskaper i 

                                                             
(Svenska folkskolans vänner), åtkomstdatum 25 maj 2020, https://www.uppslagsver-
ket.fi/sv/sok/view-103684-WichmannVKE. 

568 ”Som korpral i vita armén”, SvSk 9, nr 6 (1927), s. 3. 
569 Elmgren, ”Förfinskandet av Finland: Självexotism i den finländska kulturdebatten under första 

hälften av 1900-talet” (2016), s. 321. 
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de egna medlemmarnas medvetande, men även för att måla upp en bild av sig 
själva som arvtagare till dessa egenskaper och därmed skapa ytterligare ett sätt 
att skänka legitimitet till sig själva och sin verksamhet. 

År 1938 var signaturen Gånge Rolf aktuell ännu en gång i SK med ytterligare 
en återberättelse av ”bonderesningen” i svenska Österbotten 1808. Berättelsen 
kan sägas ge en romantiserad bild av hur de österbottniska bönderna slogs mot 
ryssarna och även denna gång tar Gånge Rolf upp hur löjtnant Riddarhjärta ”för-
aktfullt” kallades för ”riddar Harhjärta” av bönderna. Tillsammans med löjtnant 
Jakobsson beskrevs de båda som inte särskilt ”tappra hjältar” utan istället fram-
går det att Jakobsson också var ”rätt begiven på brännvin”. I övrigt beskrevs hur 
ryssarna ”våldförde” sig på lokalbefolkningen och dödade, våldtog och misshand-
lade civilbefolkningen. När bönderna kom ditmarscherande såg de till att döda 
alla kosacker de fick tag på direkt och folket ska ha gråtit av lycka när de hörde 
”de egna gossarnas trummor”. Bilden som Gånge Rolf målade upp av de öster-
bottniska bönderna var en där de gjorde kraftfullt motstånd och dessutom ska 
sägner och berättelser om detta ha levt kvar länge i bygderna och hos folket.570 
Det innebar att när Finland hade blivit storfurstendöme och ryska soldater skulle 
inkvarteras i svenska Österbotten 1854 ”[…] kunde bönderna icke förlika sig med 
ryssarna och blevo oroliga”. Bönderna ska då ha gått till kyrkoherden i Pörtom 
och sagt: ”Va i Guds namn tänker prosten på, som inte bådar opp foltje, tå ryssin 
ä´i lande?”.571  

Återberättelsen av bonderesningen visar liksom andra exempel ovan hur 
skyddskårerna framställde bönderna som en stark och stabil kraft som ställde 
upp för nationen i dess tid av nöd. Att det oftast var de österbottniska bönderna 
som framställdes på så sätt hade dels att göra med idealiseringen av bondeståndet 
överlag, dels de svenskspråkiga skyddskårernas syn på dem och Österbotten som 
en stabil och jordnära grund för det svenska i Finland. I början av detta avsnitt 
påvisades hur det i tidigare forskning konstaterats att bondeidealet var starkt när-
varande inom svenskspråkiga grupper i Finland under mellankrigstiden. Bonden 
som ideal användes som ett verktyg för att skapa legitimitet för den egna svensk-
språkiga gruppen och som en symbol för mannakraft och styrka. Det kan även 
konstateras i denna studie att bondeidealet användes på ett liknande sätt inom 
skyddskårerna och dessutom i relation till uppfattningar om sociala skillnader. 
Bonden framfördes som ett kraftfullt och frihetsälskande ideal som skulle bidra 
med ordning och stabilitet i tider av kris och konflikt. Detta ställdes då i relation 
till en instabil och oberäknelig befolkning och arbetarklass som ansågs behöva 
hitta tillbaka till detta ursprung. 

                                                             
570 ”Bonderesningen i Svenska Österbotten 1808”, SK 11, nr 1 (1938), s. 3-4. 
571 ”Bonderesningen i Svenska Österbotten 1808”, SK 11, nr 1 (1938), s. 4. 
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Sammanfattning 
 
Syftet med detta kapitel har varit att undersöka hur de svenskspråkiga skyddskå-
rerna skapade olika narrativ om sig själva i relation till sociala skillnader. Detta 
har undersökts i relation till politiska framställningar, det vill säga föreställningar 
och framställningar av olika vänstergrupperingar i relation till det vita, borgerliga 
samhället. Även bonderomantiken som retoriskt och symboliskt verktyg i ett nar-
rativ där skyddskårerna sågs som försvarare av nationen och det lagliga, borger-
liga samhället har undersökts. Finland genomgick en radikal demokratisering 
under första delen av 1900-talet i och med exempelvis införandet av allmän och 
lika rösträtt år 1906. Inbördeskriget 1918 hade sin grund i ett flertal samhälleliga 
motsättningar och efter kriget var det fortsatt svårt för den finländska befolk-
ningen att hantera krigshändelserna och det trauma som dessa orsakat och fort-
sätta framåt. Det missnöje med sociala skillnader som hade uppkommit före och 
under kriget fortsatte att vara närvarande även efteråt. 
 Det blir tydligt i detta kapitel att den samtida kontexten av konflikt, trauma 
och arvet efter kriget 1918 fortsatte att spela en roll inom skyddskårerna. I relat-
ion till sociala skillnader fortsatte kriget att vara en viktig utgångspunkt för 
skyddskårerna, då de konflikter som hade sitt ursprung i inbördeskriget dröjde 
kvar i det narrativ om kamp och motstånd som skapades. I ljuset av romantise-
ringen av ett (österbottniskt) bondeideal framstår språkfrågan som en viktig kon-
textuell förklaring till betydelsen av bilden av den kraftfulla och modiga bonden. 
Idealiseringen av den främst österbottniska bonden innehöll en stark koppling 
till positiv svenskhet och grunden för det svenska i Finland. Det är även möjligt 
att se hur detta bondeideal också verkade som ett ideal för allmogen och den bre-
dare befolkningen i kontrast till de röda och arbetarklassen. Den röda delen av 
befolkningen ansågs ha svikit det finländska samhället medan bönderna fick 
agera som gott exempel på ”folkets” förmåga att leva ett strävsamt, betydelsefullt 
och passande liv. Vidare visar delundersökningen av yrkestillhörighet inom Åbo 
skyddskår på en eventuell påverkan av Lapporörelsen och liknande händelser un-
der början av 1930-talet på antalet medlemmar. Svårigheterna att navigera 
skyddskåristernas deltagande i Mäntsäläupproret och andra upprorsförsök 1932 
verkar ha avspeglat sig i Åbo skyddskår genom ett minskat antal medlemmar un-
der några år. Den historiska kontexten blir på detta sätt synlig i det undersökta 
källmaterialet på olika sätt och ur olika perspektiv. 

På samma sätt som i tidigare forskning har det framkommit att det inom 
skyddskårerna fanns ett narrativ om konflikt och oenighet mellan de vita seg-
rarna i inbördeskriget och de röda förlorarna. Tuomas Tepora kallar detta för ett 
paradigm av uppdelning där det långt efter krigets slut 1918 fortsatte att betonas 
att det fanns separeringar och uppdelningar i samhället som inte kunde överbryg-
gas. Dessa uppdelningar baserades i ideologiska klyftor, erfarenheter av kriget 
och känslomässiga upplevelser av trauma. De vita som vann kriget främjade en 
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hegemonisk minneskultur av ett enat folk och en rättmätig seger medan de röda 
bar på mycket ilska och upplevde att de blev osynliggjorda, vilket även det ledde 
till bitterhet och uppdelning i samhället efter kriget. Tidigare forskning om mel-
lankrigstiden har därför i stort präglats av denna uppdelning i vita och röda och 
en uppfattning om det finländska samhället som indelat i två delar. Detta kapitel 
har med detta i åtanke strävat efter att nyansera och problematisera denna bild 
och detta narrativ såsom det uttrycktes inom de svenskspråkiga skyddskårerna 
genom att ställa sig frågan hur de framställde de röda som en skarp motsats till 
sig själva. Det blir även en fråga om hur de relaterade detta till den uppgift som 
de ansåg sig ha i och med sin relation till nationen som helhet och på vilket sätt 
detta kunde relateras till sociala skillnader.  

Den kraftfulla retoriken mot de röda och/eller kommunister återfinns på olika 
sätt inom skyddskårerna under hela mellankrigstiden. Detta tyder på att just mot-
ståndet mot de så kallade ”bolsjevikerna” och de röda i alla fall inte synligt mins-
kade hos skyddskårerna och i det källmaterial som undersökts. Någon större för-
ändring över tid verkar inte ha skett utan de röda och liknande grupper utgjorde 
fortsatt en viktig del som mål för skyddskårernas retorik. De röda och andra as-
socierade med dem gjordes till representanter för ”laglöshet” och var passande 
syndabockar i en samtid där politiska konflikter var ständigt närvarande. Samti-
digt fanns det en generell problematik med att alltför tydligt använda en ”vi och 
dom”-retorik. I det undersökta materialet påpekas vid flera tillfällen att män från 
alla/många olika samhällsklasser deltog i skyddskårsarbetet och att det var en 
opolitisk organisation. I praktiken var det däremot inte riktigt så då tröskeln för 
att ansluta sig till skyddskårerna var något högre för exempelvis män ur arbetar-
klassen än för andra i samhället. Officiellt verkar det ändå ha funnits en ambition 
rent teoretiskt att acceptera medlemmar från alla samhällsklasser, men inte nöd-
vändigtvis från alla politiska grupperingar. 

Vidare visar undersökningen av Åbo skyddskår under åren 1926 till 1938 på 
att medlemmarna hade många olika yrkesbakgrunder. Näringsidkare och tjäns-
temän av olika slag var starkt representerade tillsammans med studenter och sko-
lelever under hela den perioden. Detta går i linje med hur tidigare forskning be-
skrivit skyddskåristerna som en del av den lokala eliten och som statstjänstemän, 
hemmansägare och småföretagare. Antalet studerande medlemmar just i Åbo 
skyddskår kan å sin sida förklaras med att Åbo även under mellankrigstiden var 
en universitetsstad och många av de studerande hade mest troligt mer tid på fri-
tiden att ägna sig åt frivilligt försvarsarbete. Det fanns däremot också medlemmar 
som kategoriserades som exempelvis industriarbetare och jordbruksarbetare 
även om de var färre till antalet. Det är rimligt att anta att även om Åbo skyddskår 
med sin bas i en större stad hade vissa förutsättningar rörande medlemmarnas 
yrken är det möjligt att se att många av medlemmarna i Åbo åtminstone tillhörde 
någon sorts medelklass. 

Här blir det tydligt att det finns ett behov av att nyansera och problematisera 
den roll som skyddskåren hade i Finland under mellankrigstiden. Folk från 
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många olika samhällsklasser, yrkeskategorier och områden var medlemmar i 
skyddskårerna och de utgjorde på så vis en till synes rätt brokig och heterogen 
skara. Denna heterogena skara har under lång tid, först av skyddskårerna själva 
men sedan också av andra, framställts som mer homogen och enhetlig än den 
egentligen var. Även om det fanns en enhetlig, övergripande ideologisk grund be-
stående av borgerliga värderingar verkar det som att det även funnits försök till 
kompromisser av olika slag på framför allt lokal nivå bland de svenskspråkiga 
skyddskårerna. Det kan alltså varit frågan om olika försök i SvSk och SK att tona 
ned klassfrågan i sig och istället omvandla det till en kamp/konflikt mellan lag, 
rätt och ordning och något/någon som inte stod för sådana värden. Detta för att 
eventuellt tona ned klassaspekten för att minska möjligheten till motstånd mot 
skyddskåren. Skyddskårerna ville främja anslutning av nya medlemmar för att 
kunna utöka de egna leden och den egna organisationen, vilket mest troligt blev 
enklare om de lade mindre fokus i vissa fall på en tydlig klassaspekt och istället 
gjorde det till en fråga om att stå för lag och ordning i samhället. 

Det fanns en sorts distinktion mellan politik och samhällsklass där arbetare 
välkomnades som medlemmar men där relationen till arbetarklassen som helhet 
fortsatt var komplicerad. Arbetarklassen i sig utgjorde för skyddskårerna, liksom 
stora delar av den borgerliga eliten, en påminnelse om det svek som de ansåg 
hade skett under inbördeskriget. Samtidigt sågs arbetarna också som en stor re-
surs som behövde uppfostras för att kunna bli ordentliga medborgare, en upp-
fostran som delvis kunde erhållas som medlem i skyddskåren. Det framhärdades 
också inom skyddskårerna att deras kamp inte var en klasskamp utan att det var 
just en ”frihetskamp” från ”främmande makter”. Den officiella bilden som för-
medlades var att skyddskåristerna kom från hela samhället och andelen som var 
av ”bondestam” angavs vara 70 procent vilket är mycket tveksamt. I verkligheten 
var denna fråga mer komplicerad och medlemsunderlaget i skyddskårerna fram-
står som mycket heterogent, även om det fanns en inställning att bönder var en 
eftersträvansvärd grupp att rekrytera ur.  

Bonderomantiken var starkt närvarande i skyddskårernas narrativ som ett re-
toriskt och symboliskt verktyg för att legitimera den egna kampen och identiteten 
med föreställningar om den (österbottniske) bonden som nationens och sam-
hällets ryggrad. Detta verkar främst ha varit förekommande under 1920-talet, 
även om vissa sådana uttryck återfunnits i olika former även under 1930-talet. 
Bonden idealiserades av skyddskårerna som en ursprunglig och den starkaste av 
fosterlandsförsvarare som hade varit den som först gick ut i strid för nationen 
under inbördeskriget. Den bonde som skyddskårerna föreställde sig var stark 
både fysiskt och psykiskt, lojal, trofast, lugn, stabil, offervillig, hade kamplust och 
stod upp för det som var ”rätt och sant”. För de svenskspråkiga skyddskårerna 
sattes bonden i samband med det svenska och främst det österbottniska som det 
ursprungliga svenska arvet. En österbottnisk bonde var fri och satte sig upp mot 
”överheten” när den inte ansågs vara kapabel att styra saker på rätt sätt. I SvSk 
publicerades skämtsamma historier om bönder eller ”vanligt folk” som satte sig 
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på tvären mot diverse herrar som försökte styra över dem och hur bönderna drev 
med dem när de inte förstod vad som närmast kan beskrivas som vanligt sunt 
bondförnuft. Den bildade, borgerliga eliten idealiserade bondeståndet i allmän-
het under denna period samtidigt som de hade en misstro mot folket och dess 
förmåga att bete sig i allmänhet. Många ansåg därför att folket behövde tydlig 
ledning och styras med en fast hand. De stora massorna sågs bitvis som ett hot i 
beskrivningar av de röda arbetarna som en ”vildsint hop”. Det gjordes skillnad 
mellan detta folk i behov av utbildning och bönderna. Bönderna sågs som en po-
sitiv kraft medan folket i stort sågs med mer negativa ögon och i behov av vägled-
ning och fasta åtgärder. 

En förståelse av betydelsen av sociala skillnader som något som både medvetet 
och omedvetet skapades av skyddskårerna i sin specifika historiska kontext är 
centralt. Inbördeskriget hade inneburit ett befästande av skyddskårsorganisat-
ionen som frivillig försvarsorganisation i samarbete med den vita armén och de 
sociala och ekonomiska svårigheter som var aktuella innan, under och efter kriget 
fortsatte i viss mån att prägla deras fortsatta arbete och föreställningar om sam-
hället. Kriget hade delat upp befolkningen i vita och röda och denna uppdelning 
kvarstod även efter kriget och i skyddskårernas medvetande. För skyddskårerna 
handlade det om att skapa ett narrativ där de själva stod för något positivt och 
det som var rätt i samhället och skapa en tydlig motståndare som var enklare att 
bedriva kamp mot. Många medlemmar var dessutom starkt antisocialistiska och 
ansåg att det var det enda rätta sättet att föra det finländska samhället framåt, 
med tanke på exempelvis situationen i Sovjetunionen vid samma tid. Att omed-
vetet eller medvetet skapa föreställningar om sociala skillnader bidrog till att 
främja skyddskårsarbetet och den egna verksamheten och var därför ett effektivt 
sätt för dem själva att säkra skyddskårernas fortlevnad. 
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7. Svenskar, krigare, söner av Finland: 
slutdiskussion 

Syftet med denna avhandling är att undersöka och analysera identitetsskapande 
inom de svenskspråkiga skyddskårerna i Vasa och Åbolands skyddskårsdistrikt 
1918-1939. I avhandlingen behandlas de olika övergripande frågeställningarna i 
fyra tematiska delundersökningar med egna frågeställningar relaterade till varje 
tema. Denna avslutande resultatredovisning och diskussion kommer att utformas 
så att det först presenteras en syntes av avhandlingens resultat och slutsatser som 
följer utvecklingen kronologiskt 1918-1939. Avsikten är att tydliggöra avhand-
lingens intersektionella perspektiv på de svenskspråkiga skyddskårernas identi-
tetsskapande mot bakgrund av det historiska sammanhanget. Detta åtföljs av en 
återkoppling och kritisk reflektion över avhandlingens utgångspunkter såsom te-
ori, metod, källmaterial och tidigare forskning. 

Inbördeskriget, språkfrågan och Lapporörelsen: de svenska 
skyddskårerna i sitt historiska sammanhang 
 
Mellankrigstiden var en mycket formativ och i flera avseenden dramatisk tidspe-
riod i Finlands historia. I denna studie har tre historiska sammanhang särskilt 
lyfts fram som betydelsefulla: arvet efter kriget 1918, språkfrågan under 1920- 
och 1930-talet och hotet mot demokratin cirka 1930-1932. Vad kan då det histo-
riska sammanhanget bidra med för att ytterligare förklara det som framkommit i 
avhandlingens fyra delstudier? Det blir mycket tydligt att skyddskårerna starkt 
påverkades av tidshändelserna och uppbyggnaden av ett borgerligt Finland under 
mellankrigstiden. I relation till denna studies intersektionella perspektiv fram-
står det som att de olika delar som utgjorde skyddskårernas identitetsskapande 
påverkades i olika grad av den historiska kontexten. 
 Arvet efter kriget 1918 spelade en stor roll för maskulina ideal, nationell iden-
titet och sociala skillnader. Under den närmaste tiden efter kriget skedde en allt-
mer intensiv militarisering av både maskulinitet och nationalism via ett narrativ 
om kamp. Inom skyddskårerna blir närvaron av ett borgerligt nationellt projekt 
en viktig del av hur de förhöll sig till olika ideal grundade i just en borgerlig syn 
på mannen och nationen. Detta påverkade i sin tur synen på de som inte ansågs 
passa in i samma mallar för vad som sågs som önskvärt eller rättare sagt gynn-
samt för samhället. Kvardröjande konflikter mellan borgerliga och socialister 
blev en stark grogrund för ytterligare narrativ om motstånd och kamp som i sin 
tur fortsatt främjade den bild som skyddskårerna hade av sig själva, sin uppgift 
och nationen. Det fick även betydelse rörande olika sociala skillnader och grupper 
i samhället då de röda ofta sattes i relation till arbetarklass och den stora massan 
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av befolkningen. Föreställningar om behovet av att undervisa och utbilda befolk-
ningen var vanliga inom borgerlig elit under mellankrigstiden och återkommer 
även inom skyddskårerna. Bönderna som grupp romantiserades och sågs som en 
robust grundpelare för det finska folket, medan den stora massan av befolkningen 
sågs som obildad, råbarkad och i behov av en fast hand. Liknande föreställningar 
fanns närvarande inom skyddskårernas retorik där det gjordes skillnad på de 
grupper inom befolkningen som gjorde ”rätt” saker, som att exempelvis delta i 
skyddskårsarbetet, och de grupper som ansågs ha förrått nationen och resten av 
folket under och efter kriget 1918. Socioekonomisk tillhörighet sattes till viss del 
i relation till politisk övertygelse och relationen till arbetarklassen var ansträngd 
både för det ledande borgerliga skiktet i Finland och för skyddskårerna under 
hela mellankrigstiden. Mycket av de konflikter och den kamp som fördes efter 
kriget återspeglades på så vis även inom skyddskårerna. 

Det säger kanske sig självt att kriget 1918 kom att spela en mycket viktig roll 
inom skyddskårerna och i deras egenkonstruerade narrativ, då skyddskårsorga-
nisationen i sig hade sitt ursprung i kriget och de konflikter som blossade upp då. 
Spåren efter kriget var därmed ständigt närvarande som en grundval för det iden-
titetskapande som skedde under mellankrigstiden på olika sätt. Det krigar- och 
hjälteideal som hade grundlagts under kriget fortsatte att prägla synen på mas-
kulinitet och dess relation till sådana saker som nationen, försvaret och medbor-
garskap. Framställningen av den ideala mannen och skyddskåristen var tätt sam-
mankopplad med olika rättigheter och skyldigheter där pojkar blev till män och 
även goda medborgare i nationen Finland. Att offra sig för nationen framfördes 
som det ultimata sättet för en man att utöva sin maskulinitet och det var ett offer 
som hade gjorts av män allt sedan kriget 1918. Således verkar inbördeskriget ha 
varit viktigt för ett maskulint influerat narrativ där den ideala mannen framställ-
des som stark både fysiskt och psykiskt, rationell, disciplinerad, plikttrogen, sköt-
sam, ansvarsfull, hjältemodig och offervillig. Främjandet av ett starkt kamratskap 
skapade vad som kan benämnas som ett homosocialt sammanhang där kamrat-
skapet män emellan sågs som en mycket viktig del av sammanhållningen. 
Skyddskårerna framställdes som en förenande kraft och en plats där män kunde 
samlas för att ägna sig åt aktiviteter som inte bara var positiva för deras egen ut-
veckling från oerfarna ynglingar till manliga män, utan även för det frivilliga för-
svaret och nationen som då skulle ha tillgång till ordentligt fostrade soldater. 

Här skapades också en nationell identitet där maskuliniteten utgjorde en del 
tillsammans med delar av svenskhet och finländskhet på olika nivåer. Det fanns 
ett starkt behov av att tydliggöra och konstruera en svenskspråkig identitet sam-
tidigt som den också överlappade en finländsk nationell identitet. I skyddskårer-
nas narrativ kombinerades det gemensamma svenska arvet med en övergripande 
finländsk identitet, arv, kultur och medborgarskap. Deras identitetsskapande 
framstår som mångfacetterat och komplicerat och beroende på vilket samman-
hang det rörde sig om var det olika delar som vägde tyngre. Många av de före-
ställningar som lyser igenom i det studerade materialet och inom skyddskårerna 
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var sådant som fanns närvarande inom olika delar av svenskhetsrörelsen i Fin-
land under mellankrigstiden. Det är däremot möjligt att konstatera att den 
svenskspråkiga identitet som skapades inom skyddskårerna hade en egen, unik 
prägel relaterad till maskulinitet, minoritetsnationalism och sociala skillnader. 
Samtidigt kan den svenskspråkiga identiteten också ses som att den återspeglar 
ett större identitetsarbete bland de svenskspråkiga i Finland i stort under samma 
tid. Framför allt utgör det identitetsarbete som skedde inom skyddskårerna en 
del av en tydligare och mer övergripande finlandssvensk identitet som utveckla-
des i samtiden.   

Det finländska samhället förändrades snabbt under första delen av 1900-talet 
och politiska, samhälleliga och kulturella frågor upptog en stor del av agendan. 
Hur skulle de svenskspråkiga finländarna navigera den utveckling som skedde till 
fördel för den finskspråkiga majoriteten av befolkningen? Hur skulle de svensk-
språkigas position i den framväxande finländska nationen se ut och hur ville de 
att den skulle se ut? Svaren på dessa frågor var i stort beroende på olika syn på 
både historien och framtiden och det var många som hade åsikter om hur de ville 
att de svenskspråkigas situation skulle se ut. Det är därför av betydelse att komma 
ihåg just det: att det fanns väldigt många olika åsikter om hur de svenskspråkigas 
och finskspråkigas framtid i Finland skulle se ut. Genom att undersöka de svensk-
språkiga skyddskårerna har en specifik del av denna kamp för svenskheten kun-
nat belysas. Språkfrågan under 1920- och 1930-talet framstår som starkt närva-
rande i denna studie och i hur skyddskårerna formulerade sin egen svenskhet och 
identitet. Det starka bandet till ett svenskt ursprung, svenska språket, historiska 
händelser och aktörer var ett sätt att hålla fast vid en del av sin identitet som inte 
kunde tillåtas försvinna i ljuset av den finsknationella frammarschen. Det fanns 
en stolthet i den egna svenskheten som skulle försvaras inte bara kulturellt utan 
också rent fysiskt. Föreställningar om ”den svenska jorden”, ”svenska folkstam-
men” och liknande konkretiserade svenskheten på ett sätt som gick utöver ideo-
logiska tankar och resonemang och ökade betydelsen av att försvara det svenska 
från hot både inifrån och utifrån. 

Språkfrågans närvaro inom de svenskspråkiga skyddskårerna under mellank-
rigstiden kan därför närmast beskrivas som en grund till ett minoritetsnational-
istiskt identitetsskapande. De konflikter som tydliggjordes i det finländska sam-
hället i stort med språkfrågans olika faser tog också plats inom skyddskårerna i 
relation till formandet och reproducerandet av en svensk, minoritetsnationalist-
isk identitet. Det fanns en stark övertygelse om den egna (språk)gruppens rättig-
heter, skyldigheter och behov och hur detta skulle navigeras i ett alltmer finskt 
samhälle. Många såg det som att svenskheten var hotad och att det var nödvän-
digt att kraftfullt hävda sin plats i den finländska nationen. Svenskhet, minori-
tetsfrågor och maskulinitet bands samman till exempel i frågan om svensksprå-
kiga mäns rättigheter och förmågor inom försvaret. Svenskspråkiga män fram-
ställdes som överlägsna de finskspråkiga männen kulturellt, samhälleligt och so-
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cialt i olika försök att motverka negativa konsekvenser av den upplevda egna mi-
noritetsställningen. Samtidigt ledde större konflikter i samhället i övrigt såsom 
Lapporörelsen och hotet mot demokratin under början av 1930-talet till relativ 
språkfred. Motsättningar mellan svenskspråkiga och finskspråkiga var fortsatt 
närvarande men det växande hotet från olika högerradikala grupper kunde ändå 
till viss del verka som en förenande faktor över både parti- och språkgränser. 
Samtidigt som lojaliteten till svenskheten var mycket stark visar denna studie att 
det hela tiden rörde sig om ett komplext samspel och navigering mellan svensk-
heten, den finländska nationen, hembygden och försvaret av dem. 

Hotet mot demokratin i form av Lapporörelsen, Mäntsäläupproret och lik-
nande händelser blev därför en komplicerad fråga för de nationalistiskt präglade 
skyddskårerna. Den berättelse om hjältedåd, vikten av att försvara och skydda 
och det maskuliniserade och militariserade narrativ som hade varit närvarande 
sedan kriget 1918 skapade en svårhanterlig situation. Efter att i lite mer än tio år 
ha främjat en bild av sig själva som självklara vinnare av inbördeskriget med en 
tillhörande maskulin och nationalistisk retorik är det kanske inte underligt att ett 
flertal skyddskårister anslöt sig till de högerradikala grupperna. Den starka anti-
kommunistiska retorik som denna studie har pekat på inom de svenskspråkiga 
skyddskårerna bäddade för starka åsikter om kommunism, socialism och lik-
nande ideologier som sågs som ett hot mot det vita Finland. Politik kopplades till 
olika sociala grupper och närheten till ett sedan innan närvarande ”vi och dom”-
perspektiv utgjorde en grogrund för att ansluta sig till mer radikala grupper.  

På ett sätt var de problem som uppstod för skyddskårerna under 1930-talets 
början och hotet mot demokratin självförvållade då de kontinuerligt efter kriget 
1918 hade främjat ett narrativ som gjorde medlemmarna mer mottagliga för 
högerradikala strömningar. Hatet mot de röda, ryssar och i vissa fall arbetarklas-
sen var närvarande under hela mellankrigstiden även om det efterhand förvand-
lades till att alltmer döljas bakom uttryck som ”lag och rätt” och att stå för det 
”lagliga, borgerliga samhället”. Tidigare hade det explicit talats om att straffa 
och/eller döda de ”landsförrädare” som de röda ansågs vara. Trots att retoriken 
inom skyddskårerna bäddade för att ansluta sig till Lapporörelsen kom lojaliteten 
mot den demokratiska staten Finland att segra när det verkligen gällde. Det gjor-
des officellt tydliga markeringar mot många av upprorsmännen i de egna leden 
även om det starka narrativet av antikommunism levde kvar, om än i en något 
annorlunda form. 

Den bild som de svenskspråkiga skyddskårerna främjade om sig själva och sin 
omvärld var därmed i stort samma bild som främjades av det borgerliga, vita Fin-
land och dess syn på både historien, samtiden och framtiden. Skyddskårerna re-
producerade den rådande hegemoniska, borgerliga synen på nationen och de var 
en del av det nations- och identitetsbygge som präglade finländsk mellankrigstid. 
Gamla konflikter mellan svenskspråkiga och finskspråkiga, röda och vita och 
olika grupper i samhället fortsatte vara en del av det narrativ som fanns närva-
rande även inom skyddskårerna. Samtidigt som det fanns narrativ om konflikt, 
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motstånd och kamp samsades det också med retorik om svenskhet, minoritets-
ställning, maskulinitet, identitet, nationalism och sociala skillnader. Skyddskå-
rerna sällade sig till det borgerliga nationella projektet på samma gång som de 
arbetade hårt för att bevara den egna svenskspråkiga identiteten i ett Finland som 
förändrades i allt snabbare takt. Retoriken och narrativet inom skyddskårerna 
presenterade en identitet som sammanfogade ett flertal olika delar till en alldeles 
egen helhet. På samma gång som de var en del av den finländska nationen med 
allt det innebar var de också stolta, svenskspråkiga skyddskårer. De var svenskar, 
krigare och söner av Finland. 

Återkoppling och kritisk reflektion 
 
Att använda sig av ett intersektionellt perspektiv och den teori som används i 
denna studie har på många sätt inneburit en möjlighet att nå fram till delar av de 
svenskspråkiga skyddskårerna som annars hade förblivit dolda. Vid militärhisto-
riska studier av en frivillig försvarsorganisation som skyddskåren kan det tänkas 
vara rimligt att fokusera på maskulinitet, vilket denna studie också gör. Det som 
däremot blivit tydligt under arbetets gång har varit att det inte räcker att bara 
studera maskulinitet, utan skyddskårerna och deras identitetsskapande har un-
dan för undan framstått som alltmer mångfacetterat och komplicerat. Skyddskå-
rernas föreställningar om maskulinitet har lett till att de gjort framställningar av 
föreställda skillnader mellan finskspråkiga och svenskspråkiga män vilket har lett 
till frågor i denna studie om bilder av svenskhet och minoritetsställning, hur nat-
ionalistisk retorik användes för att legitimera den egna gruppen och arbetet för 
nationen, hur sociala grupper och deras position i det finländska samhället fram-
ställdes i ett narrativ om motstånd, hot och kamp. 

Det som kanske till en början framstod som ett ”enkelt” teoretiskt utgångsläge 
har under avhandlingsarbetet utvecklats till en förståelse av hur komplicerat 
skyddskårernas identitetsskapande faktiskt var. Denna studie är på inget sätt 
allomfattande och har inte haft möjlighet att ta hänsyn till fler potentiella delar 
som exempelvis ålder, religion eller liknande. Detta är något som får lämnas vi-
dare till framtida studier. Det som däremot varit en fördel med ett intersektionellt 
perspektiv har varit att kunna kombinera delar som annars kunnat riskera att 
hamna i skymundan och ge dem tillfälle att lyftas fram likvärdigt med andra de-
lar. Att få tillfälle att uttrycka komplexiteten i skyddskårernas narrativ, retorik 
och identitetsskapande har varit en tydlig förtjänst och ett nytt sätt att se på de 
svenskspråkiga skyddskårerna. 

Tidigare forskning om män, maskulinitet och krig, nationalism, nationell 
identitet, nationella projekt, sociala skillnader i allmänhet och det svenska i Fin-
land i synnerhet finns det gott om. Många olika studier av olika slag inom dessa 
olika kategorier har nämnts, refererats och använts i analysen ovan. Dessutom 
har skyddskårsorganisationen studerats på olika sätt. Framför allt de senaste 15-
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20 åren har mer nyanserad forskning om skyddskåren, inbördeskriget och fin-
ländsk mellankrigstid tagit alltmer plats inom historieämnet. Denna avhandling 
sällar sig därmed till en nyare del av tidigare forskning där det blivit alltmer van-
ligt att problematisera och nyansera skyddskåren som organisation. Det går där-
emot att konstatera att de svenskspråkiga skyddskårerna under mellankrigstiden 
inte är något som undersökts så som det görs i denna avhandling. Ansatsen att ta 
ett brett grepp om de svenskspråkiga skyddskårerna i två svenskspråkiga skydds-
kårsdistrikt är något som inte gjorts tidigare. Denna studie blir därför en viktig 
pusselbit i skyddskårens historia men också den finlandssvenska historien. 

Det källmaterial som undersökts till denna studie har i huvudsak varit svensk-
språkigt även om visst finskspråkigt material också har använts. Detta tillsam-
mans med studiens syfte att undersöka de svenskspråkiga skyddskårerna innebär 
att det är möjligt att uttala sig om dem men inte i samma utsträckning om deras 
finskspråkiga motsvarigheter. Många av de lokala skyddskårerna samarbetade 
till viss del oberoende av språk även om det ibland uppstod konflikter såsom mel-
lan skyddskårerna i Vasa. Det omfattande studerade källmaterialet ger alltså i hu-
vudsak en bild av de svenskspråkiga skyddskårerna och deras verksamhet, vilket 
innebär att eventuella undersökningar av liknande finskspråkigt källmaterial och 
skyddskårer överlämnas till framtida forskning. Att just skyddskårsdistrikten Ös-
terbotten och Åboland undersöks i denna studie har i första hand att göra med 
den goda tillgången på källmaterial från svenskspråkiga skyddskårer i dessa om-
råden. I andra hand rör det sig också om att det relativt ofta i studier av finlands-
svenskhet och det svenska i Finland är Österbotten och Nyland som studeras. 
Denna studie ville gå en annan väg. Åboland skiljer sig på många sätt åt från Ny-
land då det vid tiden för studien var omgivet av finskspråkiga områden vilket 
skapade en speciell situation ur ett svenskspråkigt perspektiv. 
 Det finns också rent konkreta skillnader i mängden skyddskårer där det fanns 
betydligt fler i Vasa skyddskårsdistrikt än i Åbo skyddskårsdistrikt. Historiskt var 
organiseringen och intresset betydligt större för skyddskårsverksamhet i Vasadi-
striktet och Österbotten generellt, vilket innebär att det också verkar ha tilldragit 
sig mer uppmärksamhet från befolkningen. Representanter för Vasadistriktet var 
också mycket flitiga skribenter i SvSk och SK där de ofta påminde om distriktets 
och Österbottens betydelse. Något liknande arbete för att lyfta fram Åboland fö-
rekom inte på samma sätt. Åbolands skyddskårsdistrikt var utspritt i den svensk-
språkiga skärgårdsmiljön med få och små skyddskårer som hade svårt att upp-
rätthålla verksamheten. Det framstår som att det fanns en sorts implicit överens-
kommelse att det var just Österbotten och Vasadistriktet som innehade en högre 
status bland de svenskspråkiga distrikten. Åtminstone en högre status på så sätt 
att Österbotten och österbottningarna ofta framställdes som ursprunget till det 
svenska i Finland. Detta kan delvis förklaras av att mycket att det studerade käll-
materialet är från olika delar av Österbotten eller skrivet av österbottningar och 
att de lyfter fram sina egna positiva egenskaper. Samtidigt framstår det som att 
narrativet i stort från den vita och borgerliga sidan lägger stor vikt vid en sorts 
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österbottnisk urkraft, vilket även framkommer inom skyddskårerna och inom ti-
digare forskning. Även om det återfinns ett större fokus på svenskheten överlag 
och det gemensamma med andra svenskspråkiga i ”svenskbygderna” runt om i 
Finland upptar ändå Österbotten en större plats i narrativet hos skyddskårerna 
på många sätt. 

Det framstår i allmänhet som att det är mycket liknande föreställningar, fram-
ställningar och uttryck som förekommer i båda områden rörande de olika teman 
som undersökts. Skyddskårsorganisationen som helhet och dess värderingar i 
stort återspeglas i båda distrikten med tillägget att just svenskheten ges en mycket 
stor roll. Kanske är det just svenskheten som gör att det i mångt och mycket finns 
så många likheter mellan de två distrikten. De är båda svenskspråkiga distrikt 
med en stor del av den lokala svenska befolkningen inom sitt verksamhetsområde 
och det förmedlas en känsla av gemenskap. En gemenskap som på vissa sätt också 
innebär ett behov att anpassa sig och uttrycka vissa åsikter som går i linje med 
den övergripande utformningen av skyddskårsverksamheten. Även om tidigare 
forskning menar att det går att ifrågasätta om det faktiskt fanns en enig, gemen-
sam svenskhetsrörelse i Finland under tidigt 1900-tal framstår det som tydligt att 
försvaret och bevarandet av det svenska upptar en stor del av verksamheten för 
svenskspråkiga grupper inte minst i skyddskårerna. Den retorik och det narrativ 
som framhölls inom skyddskårerna utgör därmed en återspegling av ett större 
narrativ om svenskhet överlag i Finland under mellankrigstiden. 

De föreställningar och formuleringar som framförs i källmaterialet återspeg-
lar på många sätt de ideologiska och politiska strömningar som fanns närvarande 
i det finländska samhället i stort. Skyddskårerna existerade inte i ett vakuum utan 
var en del av resten av samhället. De utgjorde stundvis en mycket betydelsefull 
del då de hade många medlemmar och understödjare på höga positioner inom 
försvaret, politiken och samhället. Denna studie försöker inte visa vad olika 
skyddskårister tyckte eller tänkte utan meningen är att få ett brett grepp om ett 
övergripande identitetsskapande, narrativ och retorik som reproducerades inom 
skyddskårerna. Det blir även en fråga om vilka som kommer till tals i framför allt 
de tidskrifter som studeras och hur de uttrycker sig rörande verksamheten och 
mer ideologiska föreställningar. Generellt sett var det mest troligt ett elitskikt 
inom skyddskårerna som tog störst plats i utformningen av och bidragen till tid-
skrifterna vilket påverkar den bild som främjas av skyddskårerna. Det finns på så 
sätt vissa begränsningar i framför allt tidskriftmaterialet och vilka det var som 
fick styra narrativet som presenterades där. Det finns däremot en vinst i sig med 
att vara medveten om det och försöka se det ur ett mer övergripande, strukturellt 
perspektiv i relation till den historiska kontexten. Därmed fyller det källmaterial 
som undersöks sin funktion. Officiella dokument har kunnat sättas i relation till 
de mer ideologiskt och propagandamässigt utformade tidskrifterna på ett frukt-
bart vis. Det finns därmed vissa begränsningar med det studerade materialet och 
vad som är möjligt att komma åt, men för de ansatser som finns i denna studie 
har materialet visat sig vara en tacksam källa av information. Det källmaterial 
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som undersökts har därmed i relation till det intersektionella perspektiv och den 
ansats som studien har haft bidragit till att lyfta fram aspekter av de svensksprå-
kiga skyddskårerna som i sin tur bidrar med ny kunskap om dem.  

Att forska om finländsk historia under mellankrigstiden som svensk har inne-
burit både för- och nackdelar men ambitionen har hela tiden varit att göra den 
rättvisa. Ett av målen med denna avhandling har varit att bidra med ytterligare 
kunskap om inte bara skyddskåren utan också det svenska i Finland. Jag är helt 
övertygad om att kommande forskningsprojekt om liknande teman kommer bi-
dra med ännu mer kunskap inom ett mycket intressant och betydelsefullt ämnes-
område. 
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Summary 

The purpose of this dissertation is to study and analyse identity creation within 
Swedish-speaking units of the White Guard, also known as the Civil Guard, in the 
districts of Vasa (Vaasa in Finnish) and Åboland (Turunmaa) between 1918 and 
1939. The dissertation therefore adopts an intersectional theoretical perspective 
and conducts analysis in four theoretical categories – masculinity, minority na-
tionalism, national identity and social differences – in combination with theory 
regarding national projects. The Swedish-speaking Civil Guards existed within a 
broader contemporary context of the militarisation of masculinity and national-
ism around Europe during the interwar years, when the relationship between the 
nation state, minorities and identity took on enormous significance. For the Swe-
dish-speaking Civil Guards, this meant that, apart from anything else, they were 
part of the identity of the Swedish-speaking population of Finland as a whole be-
tween the wars. This dissertation has therefore asked a number of questions 
about how they went about constructing, maintaining and promoting a minority 
nationalist identity, a bourgeois Swedish-speaking identity in relation to the 
greater anti-socialist national project, national identity, masculinity/masculini-
ties and social differences. So, the object of study in general is the mobilisation of 
the Finland Swedes during the interwar years as members of the Civil Guard. 
More specifically, we will look at both the Finland-Swedish identity within Swe-
dish-speaking units of the Civil Guard and the relationship between this identity 
and the Finnish-speaking majority and the nation as a whole. This in turn raises 
certain questions regarding possible conceptions about and conflicts between the 
Swedish and the Finnish. This dissertation therefore stakes a place in extensive 
fields of research into gender and military history, as well as the history of Swe-
dishness in Finland.  

The source material studied largely consists of annual reports, the minutes of 
meetings, circulars and letters from the two Civil Guard districts and their local 
units. The Swedish-language periodicals Svenska Skyddskåristen [The Swedish 
Civil Guardsman] (SvSk) and the later Skyddskåristen [The Civil Guardsman] 
(SK) have also been studied. All 210 issues of SvSk published between 1919 and 
1927 have been examined. A total of 38 issues of SK published between 1928 and 
1939 have been selected for analysis. The selection consists of at least two issues 
from each year, one published in summer and one in winter. A number of extra 
issues published during spring 1932 have also been examined due to the condi-
tions of that period, with an active Lapua Movement and political turmoil. The 
Swedish-speaking White Guard have not previously been studied to this extent, 
even if there are a fair number of studies of the White Guard organisation and 
local White Guard units in general. This study therefore contributes further un-
derstanding of the Finland Swedes, interwar militarisation and, above all, the 
rarely studied Swedish-speaking Civil Guards.  
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This study has utilised qualitative methods in the form of a text analysis with 
the emphasis on contextualisation. The study’s analysis relates to the historical 
context, with particular consideration given to three important basic conditions 
in interwar Finland: the polarisation of society amid the legacy of the Finnish Civil 
War of 1918, the language question during the 1920s and1930s, and the challenge 
to democracy during the 1930s. The interwar period in Finland was characterised 
by the legacy of the civil war, the shifting importance of the language question 
politically, culturally and socially and the challenges to democracy posed by the 
emergence of the Lapua Movement and other far-right movements. This histori-
cal context affected the Swedish-speaking Civil Guards in many ways and is re-
flected in the material studied. Historical context is therefore a significant explan-
atory factor that the analysis could not afford to overlook.  

The history of the White Guard begins as part of the White Army during the 
events precipitating the Finnish Civil War of 1918. Men of various ages and social 
classes organised as local White Guard units to safeguard what they deemed wor-
thy of protection: the nation, their hometowns, the social order. The study has 
demonstrated that the events of the time and the building of a modern liberal 
democracy in Finland had a significant impact on the White Guard. Current 
events were reflected in the ideas that circulated within the White Guard and the 
narrative and rhetoric they employed were related to the historical context in var-
ious ways. The legacy of the 1918 civil war was a constant spectre for the White 
Guard throughout the interwar period, unsurprisingly given that it was clearly 
one of the rationales for their existence and that they saw themselves as filling a 
need for the continued defence of the country against internal and external 
threats and of various civil rights and responsibilities built up after the war. 
  The language question permeated Finnish society between the wars and vari-
ous conflicts ebbed and flowed during that period, something that is apparent in 
the studied source material, in which it forms part of the Swedish-speaking Civil 
Guards’ narrative. While the civil war saw a temporary truce in the Swedish-Finn-
ish language dispute, the issue raised its head again during the 1920s, leading to 
various conflicts. The dispute remained infected during the early 1930s, until the 
rise of the Lapua Movement and the subsequent threat to democracy resulted in 
another language truce. This time, the truce was somewhat more long-lived and 
the conflicts that did arise were not as widespread as they had been during the 
1920s. The language truce was further cemented in 1939 by the outbreak of World 
War II. The clear and present danger presented by external threats made the issue 
of language secondary as the focus shifted to more pressing problems. Within the 
Swedish-speaking Civil Guards, the defence of Swedishness and the right to one’s 
own language and culture largely followed the development of the language ques-
tion in general. The threat to democracy posed by the Lapua Movement, the 
Mäntsälä Rebellion of 1932 and similar events also had a significant impact on 
the White Guard in the early 1930s. The Swedish-speaking Civil Guards were 
forced to deal with various conflicts and decide whether to tow the official line of 
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opposing all far-right and fascist groups, or whether to respect the views of mem-
bers who chose to join such groups. After 1932, even though they had many far-
right sympathisers in their own ranks, the White Guard distanced itself from far-
right groups and chose the bourgeois, law-abiding middle way advocated by the 
country’s leaders. The selected historical points of departure have thus been 
shown to have had a major impact on the White Guard, their narrative and rhet-
oric during the interwar years.  

According to previous research, the interwar period saw the militarisation of 
masculinities across Europe, Finland included. Increasingly, the focus was on the 
Finnish man’s civic and manly duty to defend the nation in armed conflict. The 
White Guard was very much part of this militaristic attitude, given that much of 
the masculine identity it represented was inextricably linked to the military. An-
ders Ahlbäck argues that the militarisation of masculinity in Finland during the 
interwar years was part of a general historical process. Masculinity therefore had 
two functions: firstly, to guide political decisions through an underlying under-
standing of gender, i.e. to influence policymakers and the prioritisation of re-
sources based on preconceptions of masculinity; and, secondly, as an instrumen-
tal rhetorical toolkit serving practical purposes, i.e. using preconceptions of mili-
tarised masculinity to promote ideological standpoints, leading to financial and 
practical investments in the armed forces. Ahlbäck points out that these two func-
tions can be difficult to separate from one another in historical analysis.  

This dissertation also argues for a possible third function of militarised mas-
culinity in interwar Finland: to create a willingness, primarily among the male 
population, to sacrifice themselves for the nation in the name of masculinity. It 
was also in the interests of the Swedish-speaking Civil Guards to encourage this 
idea, given that it also promoted the volunteer defence force through a perceived 
greater need for more investment in defence as a whole. A generally more positive 
attitude towards the armed forces on the part of the state will, for example, result 
in more political and economic resources being directed towards their operations. 
When militarised masculinity and an emphasis on national defence in various 
forms was presented as crucial, this offered incentives to invest financially, prac-
tically and politically. It can therefore be said to have been in the interests of the 
Swedish-speaking Civil Guards to encourage the willingness to sacrifice oneself 
to the greatest possible extent and, in so doing, promote a positive development 
in society for the armed forces as a whole.  

The Swedish-speaking Civil Guards reproduced similar masculine rhetoric 
throughout the interwar period, largely rooted in the 1918 civil war and its legacy. 
Alongside the aforementioned militarisation of masculinity in Finnish society, 
this recurring narrative of struggle and conflict was conducive to a masculine 
rhetoric. The image of the ideal man that emerged within the Swedish-speaking 
Civil Guards was largely that of a self-sacrificing hero, loyal comrade, dedicated 
defender of the fatherland and responsible guardsman. This was a multifaceted 
image in which attributes such as rationality, courage, strength (physical and 
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mental), discipline, responsibility, love of country, sense of duty, comradeship 
and the like were considered desirable. The encouragement of comradeship also 
created a homosocial context for the men who joined the White Guard. The ulti-
mate sacrifice – that is, to give your life for your country – was viewed in a very 
positive light, something rooted to a large extent in the legacy of 1918. The Swe-
dish-speaking Civil Guardsmen who fell during the civil war were celebrated as 
heroes and there were many ceremonies associated with the graves and various 
monuments to the war and its fallen heroes. Of course, in the interwar years the 
ideal of a heroic death and heroic masculinity was not limited to Finland; earlier 
research has described similar ideals in other European nations at that time. 
Within the Swedish-speaking Civil Guard units, the ideal Swedish-speaking man 
and guard was someone who placed the nation’s interests above all else. He was 
therefore required to have a strong sense of the duty he was to fulfil in order to 
secure his country’s future.  

At the same time as militarised masculinity was being promoted in Finland 
and other European nations, so militarised nationalism increasingly began to 
emerge. After the civil war of 1918, in the wake of perceived threats from Bolshe-
viks and “traitors”, a need was created for national armament, constant vigilance 
and military strength. This in turn led to the emergence of a kind of militarised 
nationalism in the country, which in turn can be linked to a strong militarised 
masculinity. With this, the White Guard and the armed forces in general appeared 
to many to be a vital component of the machinery of social order in the country. 
The emergence of nationalism in Finland and many other European countries in 
the interwar years also increased the centralisation of society and led to a merging 
of the nation and the individual.  

Between the wars, it became increasingly common to demand the loyalty of 
citizens and that they fulfil their duties to the state, and to cultivate national iden-
tities that encompassed these virtues. The country’s needs were transformed into 
the needs of the individual citizen. For the Swedish-speaking Civil Guards, this 
reinforced the idea that it was the duty of every citizen to join the guard in order 
to fulfil their duty to the nation and to ensure its survival. This too was related to 
masculinity, as citizenship was to a large extent linked to the right and duty to 
bear arms in the nation’s name, a privilege generally reserved for men. In Finland 
in general and the White Guard specifically, this duty was combined with the idea 
that, as the country that had only very recently achieved independence, it needed 
to assert itself among more established European nations. Within the White 
Guard, the necessity of continuing to defend the Finnish nation so that it could 
remain independent and free was commonly evoked.  

The bourgeois, anti-socialist and Swedish national project of the Swedish-
speaking Civil Guards was part of a recurring theme in the interwar period, re-
lated to a more general White, bourgeois national project in the newly independ-
ent Finnish nation. After the civil war, there was a need to construct, define and 
maintain a vision of White Finland as a society and how the Finnish nation was 
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to progress in the postwar period. There also remained a great many tensions, 
conflicts and divergent narratives in Finnish society after 1918 and this study 
makes no claim to describe all of these. That said, it has been of the utmost im-
portance to place the White Guard within the specific, historical, societal, political 
and cultural context of the interwar years.  

One important theoretical point of departure for explaining this that is appli-
cable to the Swedish-speaking Civil Guards is the three dimensions of national 
projects defined by Nira Yuval-Davis: the genealogical dimension (the specific 
origin of the people); the cultural dimension (the symbolic heritage of the na-
tion); and citizenship (determining the boundaries of the nation). Among the 
Swedish-speaking Civil Guards, the genealogical dimension is present in myths 
and stories of common Swedish origin, shared bloodlines and a Swedish heritage 
linked to the “Swedish soil” and “Swedish tribe”. The cultural dimension is pre-
sent in the notion of an overarching Finnish culture in combination with a more 
specific Swedish subculture encouraged within the Swedish-speaking Civil Guard 
units. This idea of a common heritage was presented as the foundation of Finland 
as a civilised, preeminent nation, something that also contributed to creating the 
notion that some kind of Finnish national essence could be found in that heritage. 
For the Swedish-speaking Civil Guards in particular, this was also found in the 
cultural and symbolic heritage of, among other things, the Swedish language. The 
citizenship dimension is found in how the Swedish-speaking Civil Guards present 
the relationship between various rights and obligations associated with self-sac-
rifice and duty. According to the Swedish-speaking Civil Guards, true Finnish cit-
izenship depended on certain attributes that could be placed both within the sym-
bolic framework of the Finnish nation and its clearly delineated territorial bor-
ders – attributes such as self-sacrifice, loyalty, love of country, resilience, fighting 
spirit, sense of duty, and so on.  

At the same time, for the Swedish-speaking Civil Guards the construction of a 
national identity was complicated by the effects of the national project and vari-
ous elements of their identity on its design. This study has arrived at the conclu-
sion that there were three different elements of the Swedish-speaking national 
identity constructed by the Swedish-speaking Civil Guards to which significant 
value was ascribed: the homestead, the nation and Swedishness (primarily in the 
form of the Swedish language and culture). The homestead was both the symbolic 
and tangible local context, based on the idea of land that had belonged to one’s 
forefathers for generations. Through the homestead and their local roots, the 
Swedish-speaking Civil Guards also felt rooted in a broader spatial context of the 
nation and its borders, because the nation is described as consisting of a vast 
number of homes and localities that together constitute a single greater home for 
the Finnish people.  

To this can be added Swedishness, the Swedish language and the mother 
tongue as a symbol, a further manifestation of Swedish identity tying the Swe-
dish-speaking Civil Guards to a common heritage and fellowship that is described 
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as stretching across the entire country. In order to be able to define a local con-
text, maintain a Swedish identity and preserve Swedish lands, it was also crucial 
for them to contribute to maintaining the nation and its borders. These three el-
ements held enormous symbolic value for the White Guard, both as a collective 
and individually. At various times, different elements were more important to the 
Swedish-speaking Civil Guards in terms of creating their own national identity: 
the common Finnish identity was given more weight in the struggle for the na-
tion; in turn, the homestead was seen as part of securing the nation, representing 
the local in the relation to something greater; while Swedishness and the Swedish 
language constituted a specific part of a (minority nationalistic) struggle in a 
broader society increasingly perceived as dominated by Finns and the Finnish 
language. The Swedish-speaking Civil Guard’s self-defined mission was to protect 
all of these elements and to be prepared to do so against both external and inter-
nal threats.  

The Swedish-speaking Civil Guard’s national identity was based on a sense of 
kinship to their fellow Swedish-speaking guards as part of an ideological move-
ment rooted in the ethnic Swedish movement in Finland as a whole. They ex-
pressed a need to preserve and pass on an identity both national (Finnish) and 
specifically Swedish in nature, so that their rights as a group would not be over-
looked. As members of the Swedish-speaking Civil Guards, they therefore played 
an important part in constructing and disseminating the Swedish-Finnish na-
tional identity, an identity shaped by the notion of a “Swedish tribe”, a so-called 
Viking heritage that stretched far back in history, a common culture and distinc-
tive personal attributes related specifically to the Swedish. That the Swedish-
speaking Civil Guards were so thorough in authenticating their heritage in the 
form of a glorious and significant Swedish history meant that they could affirm 
the importance of the Swedish in the here and now. In this way, they proved their 
status and justified their existence in the new Finland being constructed after in-
dependence. The Swedish-speaking population of Finland was presented as a 
united group with common denominators descended from Swedish forebearers 
going back many generations.  

To a large extent, the Swedish-speaking Civil Guards projected an image of 
unity, a shared labour and cohesion that in certain cases even extended to their 
Finnish-speaking fellow guards. While conflicts, discontent and linguistic divi-
sions did exist within the White Guard, there was also a willingness to compro-
mise and efforts to make operations as easy as possible from a linguistic perspec-
tive. This included efforts to provide training in the language spoken by members. 
That said, in certain quarters there was a lack of understanding of the language 
question and an impression that Finnish-speaking members were prone to com-
plaining and causing problems. According to previous research, the Swedish uni-
fication movement established around the turn of twentieth century was less uni-
fied than it appeared, being prone to ideological and political shifts and contra-
dictions. Despite this, it was generally portrayed as part of a cohesive movement 
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aimed at maintaining the Swedish language, culture and population level within 
Finland and preserving the so-called “Swedish soil”. This idea was often pro-
moted by members of a cultural and social elite during the 1920s and 1930s, an 
era when it was expedient to create a common Finnish-Swedish identity. This in-
cluded a calculated production of Swedish-language ideology that benefited from 
the effects of independence in 1917, a separate Swedish civil society and compre-
hensive language legislation.  

Differences in relation to Finns were also expressed in ideas and perceptions 
that Swedes as a group were threatened by the rapid advancement of the Finnish-
speaking population. There was an apprehension of being increasingly disre-
garded and under attack. Among the White Guard, this is expressed as a strong 
need to protect their position, rights and obligations as Swedes. Earlier research 
has shown that the Finnish-speaking population grew in number during the early 
twentieth century, increasingly gaining influence in areas previously dominated 
by Swedish-speakers. At the same time, the Swedish-speaking population re-
mained relatively stable, so the idea that they were under threat or risked being 
consigned to history was groundless. In fact, these ideas were part of a specific 
ideological rhetoric about Swedishness in Finland during a period in which it was 
deemed necessary to energetically promote and highlight the rights of the Swe-
dish-speaking population.  

Even if there was no real existential threat to Swedish-speakers, there was a 
strong experience of a very real change in terms of the power dynamic during the 
first half of the twentieth century. As Finnish-speakers increasingly moved into 
areas in which Swedish-speakers had long been in the majority, Swedish-speak-
ers were left feeling increasingly like a minority in society as a whole. This repro-
duced a Swedish-speaking, bourgeois minority nationalism within the White 
Guard, foregrounding their specific historical context within the Finnish state 
and Swedish interests. In part, this minority nationalism also existed outside the 
Finnish state, in as much as it had ties to Sweden and the Swedishness there. 
Swedishness was also shaped in relation to the Finnish state, as it was important 
to emphasis Finnish citizenship as proof of being part of the Finnish nation and 
to demonstrate the rights and obligations that came with it.  

The Swedish-speaking Civil Guards saw themselves as part of a Swedish mi-
nority fighting for their survival and to preserve their Swedish identity, culture 
and “tribe”, at the same time as they prized their Finnish citizenship and put na-
tional security first. Within the Swedish-speaking Civil Guards, this was generally 
expressed in the rhetoric of preserving Swedishness and the Swedish language, 
something assigned considerable importance during the 1920s and early 1930s 
and largely reflecting the development of the language question in society as a 
whole during that period. One conclusion of the study is that, during the latter 
part of the period studied, the issues of Swedishness shifted focus to the region of 
Ostrobothnia and its Swedish-speaking enclaves. In part, this narrative shift can 
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be put down to the fact that much of the source material studied comes from Os-
trobothnia and that the Swedish Ostrobothnian is often presented as some kind 
of ideal of the Finland Swede. 

The two contemporary ideologies of Swedishness – cultural Swedishness (the 
preservation of high culture and cultural heritage) and rural Swedishness (the 
preservation of the “Swedish soil” and “tribe”) – have both been found among the 
Swedish-speaking Civil Guards. These terms have not been used as theoretical 
points of departure or analytical concepts but rather as historical concepts that 
have had some significance to our understanding of how different ideals of Swe-
dishness functioned within the contemporary Swedishness movement in general. 
The study has shown that, of the two, rural Swedishness appears to have been a 
more distinct presence within the Swedish-speaking Civil Guards, something that 
in relation to previous research can be explained by the fact that more radical 
rural Swedes were more likely to volunteer for organisations such as the White 
Guard. Still, it seems most likely that these two ideologies of Swedishness coa-
lesced within the Swedish-speaking Civil Guards, given that – along with other 
such ideologies – they freely mixed and coexisted within various Swedish organ-
isations in Finland at that time. The source material in general demonstrates this 
to be the case and it seems unlikely that the two ideological standpoints would 
have existed entirely within their own spheres.  

The study also reveals difficulties in dealing with local Swedish-speaking Civil 
Guard units and individual guards who joined various fascist and far-right coup 
attempts during the early 1930s. Far-right, nationalist and fascist groups were 
highly active, especially in the early 1930s and elements of these were present 
within the White Guard. As part of White Finland, the White Guard was funda-
mentally and ideologically a bourgeois, anti-socialist organisation and officially it 
distanced itself from more radical right-wing groups; however, events such as the 
Mäntsälä Rebellion in 1932 clearly revealed strong support for more radical far-
right groups within the White Guard. While there may have been an official policy 
of distancing the organisation from such groups, there were guards who ex-
pressed both positive and negative opinions of the Lapua Movement and extreme 
right-wing groups. Both SvSk and SK published positive personal portraits of fas-
cist leaders such as Benito Mussolini, Adolf Hitler and Francisco Franco, as well 
as outraged articles on guards who had been involved in coup attempts in 
Mäntsälä, Salo and elsewhere. This outrage was generally focused on the fact that, 
having taken an oath to defend “law and order”, by participating in far-right re-
bellions the guards had broken their vow to the White Guard and the nation.  

Within the Swedish-speaking Civil Guards, while it was important to quell far-
right elements, at the same time there was a keen awareness of the risk of con-
demning heroes of the 1918 civil war who enjoyed considerable status and power 
in White Finland. It was, in other words, a difficult balancing act. Coming down 
too hard risked turning opinion within the Swedish-speaking Civil Guards against 
the leadership, while overt leniency was itself likely to draw criticism. In the end, 
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the majority of those who had joined the rebellion escaped with a slap on the 
wrist. The leadership of the White Guard appears to have considered it not worth 
the risk to confront their more influential right-wing members. The majority of 
guards who joined the Mäntsälä Rebellion, for example, were simply sent home 
and suffered no consequences, while only a handful of the more high-profile re-
bels received any form of punishment. After the events of the early 1930s, the 
White Guard increasingly distanced itself from far-right groups. In Finland in 
general, and indeed in the White Guard, support increasingly grew for a more 
moderate middle way in which law and order were the watchwords and radical 
coup attempts were deemed as a crime against the nation. It was common for 
highly nationalistic opinions and reasoning to be expressed within the Swedish-
speaking Civil Guards and the study therefore concludes that it is possible to des-
ignate the organisation as a whole as nationalist, but certainly not fascist.  

Although the radical democratisation of Finland during the first part of the 
twentieth century also brought with it increasingly vocal demands for social re-
form, political instability made it difficult to meet these demands. Social demo-
crats and liberals found it difficult to collaborate, while the Russian Empire im-
posed a repressive policy of Russification as the nineteenth century drew to a 
close. By the time independence was declared in 1917, the country was experienc-
ing many social and economic difficulties: grain and other food was in short sup-
ply, inflation was rampant, unemployment was high and the gap between con-
sumers and food producers was widening. These troubles played a large part in 
the events precipitating the Finnish Civil War of 1918 and continued to create 
tension and sow political, economic and social division after the war. Continued 
social unrest and the trauma of civil war made it difficult for many people to move 
on. There is a great deal of earlier research on this, as well as on some kind of 
narrative concerning conflict and discord between the civil war’s White winners 
and Red losers.  

The historian Tuomas Tepora calls this a paradigm of division, the continued 
emphasis on separation and division in society long after the civil war had ended. 
Tendencies towards such divisions are also found within the Swedish-speaking 
Civil Guards, whose strongly worded rhetoric primarily aimed at the Reds re-
mains a constant presence in various forms throughout the studied period. While 
this is most apparent in the periodicals SvSk and SK, it is also borne out by the 
other source material; at the same time, it does not appear to be as simple as “us 
and them”. In the estimation of its own members, the Swedish-speaking Civil 
Guards drew from all/many social classes and was more or less an apolitical or-
ganisation. This is not borne out in reality, however, as there are examples of 
guards being drummed out and applications being rejected because of alleged 
links to the Reds, etc. There was also a higher threshold for working-class men 
seeking to join the Swedish-speaking Civil Guards, as a working-class background 
was often equated with left-wing sympathies. There was generally a very compli-
cated relationship to the working class throughout the interwar years. For many 
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of the bourgeois elite, the working class were a constant reminder of what they 
perceived to be a betrayal on the part of the working class and a large proportion 
of the population during the 1918 civil war. Nevertheless, the official ambition 
appears to have been to welcome members from all social classes into the White 
Guard, even if this does not seem to have applied to members of certain left-wing 
political groups. 

A more concrete example is provided by the Åbo (Turku in Finnish) Civil 
Guard, where membership lists for the years 1926 to 1938 have been studied with 
regard to the occupations of guards and the data presented in the study. Guards 
in the Åbo unit had a wide range of occupations, with strong representation 
among traders, white-collar workers and students/school pupils. Previous stud-
ies have described the White Guard in general as often consisting of the local elite, 
in the form of civil servants, yeoman, small-business owners and so forth. The 
strong representation of students/school pupils in the Åbo Civil Guard is ex-
plained by the fact that, as it is today, during the interwar years Turku/Åbo was a 
university city. In the case of the Åbo Civil Guard, it is possible to confirm that a 
large percentage of members were drawn from some form of middle class, alt-
hough there were also farmers, fishermen, factory workers and so on among the 
guards. This can be explained by the prevailing socioeconomic conditions in Åbo 
and any future similar studies of Swedish-speaking Civil Guard units in other 
parts of Finland may of course provide different results. It also appears that the 
Lapua Movement, the Mäntsälä Rebellion and similar events during 1932 may 
have had an impact on the membership of the Åbo Civil Guard, which fell in 1932 
and 1933 before slowly rising again from 1934 onwards. The likely explanation 
for this is that a number of members were put on trial for taking part in the fascist 
coup attempt and various events in spring 1932 and were dismissed from the Åbo 
Civil Guard as a result. Another explanation may well be that members resigned 
from the White Guard in protest against the (mild) reprisals against their com-
rades. So, the threat to democracy has left a visible layer in the membership sta-
tistics for the Åbo Civil Guard.  

Generally speaking, the members of the Swedish-speaking Civil Guards con-
stituted a rather motley and heterogeneous crew, most likely differing from one 
local unit to the next depending on where in the country they were based and the 
prevailing socioeconomic conditions there. What is important to problematise is 
the fact that this rather heterogeneous band is generally presented as being far 
more uniform and homogeneous than it actually was, both by the guards them-
selves and by posterity. While it appears that there was a framework of generally 
bourgeois, anti-socialist values, the picture was far more nuanced and there was 
a willingness to compromise, especially at a local level. In the interests of recruit-
ment, and to avoid any overt sense of “us and them” that might lead to further 
resistance to the White Guard and White cause, there may well have been at-
tempts to tone down the class aspects. Rather, it seems that, especially in the lat-
ter part of the studied period, the main criterion for membership was that you 
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were willing to stand for “law and order” in society. The exception to this was any 
clear links to the political left, in which case you were not welcome in the ranks of 
the White Guard.  

Another element of social rhetoric embraced by the Swedish-speaking Civil 
Guards was a kind of peasant romanticism, used as a symbolic tool to legitimise 
their own struggle and identity. Notions about the (Ostrobothnian) peasant as the 
backbone of the Finnish nation and society became part of the idealisation of the 
peasant as a strong, primordial “defender of the fatherland”, the first to go into 
battle during the civil war. Peasants were seen as a positive force within the peo-
ple as a whole: physically and mentally strong, faithful, reliable, loyal and self-
sacrificing, they had fighting spirit and would stand up for what they saw as “right 
and true”. The Swedish-speaking Civil Guard also made a connection between the 
peasant and their original Swedish, primarily Ostrobothnian, heritage and the 
strength they believed that this entailed. Humorous stories published in SvSk de-
scribe peasants or “ordinary folk” taking on the authorities and making fools of 
officials, who fail to comprehend what can only be described as common sense. 
This was an era when the peasantry was idealised by an educated, bourgeois elite 
in Finnish society, at the same time as there was a general mistrust of the unruly 
masses, who were deemed to have great untapped potential that they could never 
achieve without a firm guiding hand from above. The studied source material pre-
sents a picture of peasants as a part of yet apart from the people, generally viewed 
as a positive force in relation to the proletariat, who were viewed more negatively 
as likely to become a wild, unruly mob unless firm action was taken.  

In this regard, it can be stated that social differences were promoted both con-
sciously and unconsciously by the Swedish-speaking Civil Guards in their specific 
historical context. The division into Reds and Whites, into “us and them”, into 
law-abiding and outlaw brought about by the civil war remained a major theme 
of the Swedish-speaking Civil Guard’s rhetoric during the interwar years. To a 
certain extent, this was an evolutionary process, from a clear-cut “Red and White” 
issue to one of who was considered to be on the right or wrong side of the law. 
That there was clearly an “Other” to oppose contributed to legitimising the White 
Guard’s own struggle, ensuring the support of members as they joined in a com-
mon cause. The Swedish-speaking Civil Guards contributed to shaping a narra-
tive in which there was a clear antagonist against whom they stood for the positive 
and right in society – those who were not with them, were against them. It is also 
significant that many guardsmen were probably strongly anti-socialist and be-
lieved that the only way for society to advance was to fight against such forces. 
Seeking to ensure their own survival, the Swedish-speaking Civil Guards saw per-
ceptions of, for example, social divisions as an effective way to promote their 
cause and paint an attractive picture of themselves, both for existing members 
and potential new recruits.  

In summary, this dissertation reaches the conclusion that the Swedish-speak-
ing units of the White Guard constituted a distinct group during the interwar 
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years in Finland, while at the same time playing a very clear role in Finnish society 
and the Swedish in Finland. The Swedish-speaking Civil Guards reflected the na-
tion building and identity building prevalent in Finnish society at that time and 
pursued similar issues to other Swedish-speaking groups in Finland. There was 
an emphasis on preserving Swedishness and on the future of the nation, which 
was linked to the importance of volunteer defence forces and the specific role of 
the White Guard. While the work of the White Guard ended abruptly in 1944, its 
heritage has lived on into modern times. The Swedish-speaking Civil Guards are 
therefore an example of how the creation of identity and context could contribute 
to promoting a military movement and its operations during the interwar period. 
The work conducted by the Swedish-speaking Civil Guards on behalf of the Finn-
ish nation and in the interests of preserving their own Swedishness was multifac-
eted and complex, and these two elements often stood in opposition to one an-
other and at other times overlapped. In this way, the Swedish-speaking Civil 
Guards also demonstrate that history is seldom as straightforward as it may ap-
pear at first glance. 
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Tiivistelmä 

Tämän väitöskirjan tarkoituksena on ollut tutkia ja analysoida identiteetin luo-
mista ruotsinkielisissä suojeluskunnissa Vaasan ja Turunmaan suojeluskuntapii-
reissä vuosina 1918–1939. Väitöskirjassa on sen vuoksi hyödynnetty intersektio-
naalista teoreettista näkökulmaa ja neljään erilaiseen teoreettiseen kategoriaan – 
maskuliinisuus, vähemmistönationalismi, kansallinen identiteetti ja sosiaaliset 
erot – perustuvaa analyysia yhdessä kansallisia hankkeita koskevan teorian 
kanssa. Suojeluskunnat olivat osa suurempaa aikalaiskontekstia, johon kuului 
maskuliinisuuden militarisointi ja nationalismi eri puolilla Eurooppaa sotien vä-
lisenä aikana ja jossa suhteesta kansallisvaltioon, vähemmistöihin ja identiteet-
tiin tuli hyvin merkityksellinen. Ruotsinkielisille suojeluskunnille tämä merkitsi 
sitä, että ne olivat sotien välisenä aikana muun muassa identiteetiltään osa Suo-
men koko ruotsinkielistä väestöryhmää. Tässä väitöskirjassa on sen vuoksi esi-
tetty useita kysymyksiä siitä, toimivatko ne ja miten ne toimivat vähemmistöna-
tionalistisen, porvarillisen ruotsinkielisen identiteetin rakentamiseksi, säilyttä-
miseksi ja edistämiseksi, suhteessa suurempaan ei-sosialistiseen kansalliseen 
hankkeeseen, kansalliseen identiteettiin, maskuliinisuuteen (maskuliinisuuk-
siin) ja sosiaalisiin eroihin. Tutkimuksen kohteena on näin ollen yleisesti ottaen 
myös sotien välisenä aikana tapahtunut suomenruotsalaisten mobilisaatio suoje-
luskuntien suhteen. Tarkemmin ottaen kysymys on osittain suomenruotsalai-
sesta tai ruotsalaisesta identiteetistä ruotsinkielisissä suojeluskunnissa ja sen 
suhteesta suomenkieliseen enemmistöön ja koko kansakuntaan. Tämä herättää 
puolestaan eräitä kysymyksiä mahdollisista ruotsalaisuutta ja suomalaisuutta 
koskevista käsityksistä ja konflikteista ruotsalaisuuden ja suomalaisuuden välillä. 
Tämä väitöskirja pyrkii kytkeytymään sukupuoli- ja sotahistoriaa sekä Suomen 
ruotsalaisuuden historiaa koskeviin laaja-alaisiin tutkimusaloihin.  

Tutkittu lähdeaineisto koostuu pääosin vuosikertomuksista, kokouspöytäkir-
joista, kiertokirjeistä ja kirjeistä kummaltakin suojeluskuntapiiriltä ja niiden pai-
kallisilta suojeluskunnilta. Lisäksi on tutkittu ruotsinkielisiä Svenska Skyddskå-
risten-suojeluskuntalehteä (SvSk) ja sitä seurannutta Skyddskåristen-lehteä 
(SK). SvSk-lehden kaikki vuosina 1919–1927 ilmestyneet 210 numeroa on tut-
kittu. SK-lehdestä on valikoitu analysoitavaksi yhteensä 38 numeroa vuosilta 
1928–1939. Kultakin vuodelta on valittu vähintään kaksi kahtena eri vuodenai-
kana (kesä ja talvi) ilmestynyttä numeroa. Vuodelta 1932 on lisäksi tutkittu useita 
keväällä ilmestyneitä numeroita senaikaisten olosuhteiden (aktiivinen lapuan-
liike ja poliittiset mullistukset) vuoksi. Ruotsinkielisiä suojeluskuntia ei ole aiem-
min tutkittu näin laajasti, joskin muun muassa Suojeluskuntajärjestöstä ja pai-
kallisista suojeluskunnista on monia aiempia tutkimuksia. Tämä tutkimus auttaa 
sen vuoksi saamaan nykyistä paremman käsityksen ruotsalaisuudesta Suomessa, 
militarisoitumisesta sotien välisenä aikana ja ennen kaikkea ruotsinkielisistä 
suojeluskunnista, joita on tutkittu vain harvoin.  
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Tässä tutkimuksessa on käytetty tekstianalyysiin ja kontekstualisointiin pe-
rustuvaa kvalitatiivista menetelmää. Tutkimuksen analyysi kytkeytyy historialli-
seen kontekstiin, jossa huomioon on otettu ennen kaikkea kolme tärkeää ja olen-
naista seikkaa sotien välisen ajan Suomessa: polarisoitunut yhteiskunta ja vuo-
den 1918 sodan perintö, kielikysymys 1920- ja 1930-luvuilla sekä demokratian 
haastaminen 1930-luvulla. Sotien välistä aikaa Suomessa leimasivat sisällissodan 
perintö, kielikysymyksen vaihteleva merkitys politiikassa, kulttuurissa ja yhteis-
kunnassa sekä demokratian haastaminen lapuanliikkeen ja muiden oikeistoradi-
kaalien liikkeiden synnyn myötä. Historiallinen konteksti vaikutti ruotsalaisiin 
suojeluskuntiin monessa suhteessa, ja se on jättänyt jälkensä tutkittuun aineis-
toon. Historiallisella kontekstilla on sen vuoksi suuri selitysarvo, jota ei ole saa-
nut unohtaa analyysissa.  

Suojeluskuntien historia sai alkunsa Suomen vuoden 1918 sisällissotaan joh-
taneista tapahtumista osana valkoista armeijaa. Eri-ikäiset, yhteiskunnan eri 
osista tulevat miehet järjestäytyvät paikallisiksi suojeluskunniksi suojellakseen 
sitä, mitä he katsoivat tärkeäksi suojella, kuten kansakuntaa, kotiseutua ja yhteis-
kuntajärjestystä. Tutkimus on osoittanut, että suojeluskuntiin vaikuttivat suu-
resti senaikaiset tapahtumat ja porvarillisen Suomen rakentaminen sotien väli-
senä aikana. Sen ajan tapahtumat heijastuivat suojeluskunnissa esiintyneisiin kä-
sityksiin, ja niiden käyttämä narratiivi ja retoriikka suhtautuivat historialliseen 
kontekstiin eri tavoin. Vuoden 1918 sodan perintö oli suojeluskunnille jatkuvasti 
läsnä koko sotien välisen ajan, sillä se oli selkeä perusta suojeluskuntien olemas-
saololle, jatkuvia ulkoisia ja sisäisiä uhkia vastaan puolustautumisen tarpeelle, 
jonka ne katsoivat täyttävänsä, sekä kysymyksille erilaisista oikeuksista ja velvol-
lisuuksista sodan jälkeen rakennetussa yhteiskunnassa.  

Kielikysymys antoi leimansa Suomen yhteiskunnalle sotien välisenä aikana, ja 
erilaisia konflikteja syntyi aika ajoin, mikä näkyy tutkitussa lähdeaineistossa 
osana suojeluskuntien narratiivia. Vuoden 1918 sodan aikana vallinneen väliai-
kaisen kielirauhan jälkeen kielikysymys ja erilaiset konfliktit leimahtivat uudel-
leen ja olivat enemmän läsnä 1920-luvulla. Myös 1930-luvun alussa kielikysymys 
oli vahvasti läsnä, mutta hiipui sen jälkeen demokratiaan kohdistuneen uhan ja 
lapuanliikkeen tulon myötä. Tämä johti uuteen kielirauhaan, joka kesti hieman 
pidempään. Erilaiset konfliktit eivät olleet yhtä laajoja kuin 1920-luvulla. Toisen 
maailmansodan puhjettua vuonna 1939 syntyi jälleen kielirauha. Suuren ulkoi-
sen uhan vallitessa kielikysymys joutui siis toissijaiseen asemaan, ja huomio kes-
kittyi sen sijaan akuutimpien ongelmien hoitamiseen. Ruotsalaisuuden ja omaa 
kieltä ja kulttuuria koskevan oikeuden puolustaminen suojeluskunnissa seurasi 
yleisesti ottaen näitä kielikysymyksen kehityksessä tapahtuneita muutoksia. 
Myös lapuanliikkeen, vuoden 1932 Mäntsälän kapinan ja vastaavien tapahtumien 
myötä syntynyt uhka demokratiaa kohtaan sai merkitystä suojeluskunnissa 1930-
luvun alussa. Suojeluskunnat joutuivat hoitamaan erilaisia syntyneitä konflikteja 
ja valitsemaan, pitäisikö niiden sopeutua erilaisia oikeistoradikaaleja ja fasistisia 
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ryhmiä vastustavaan viralliseen linjaan vai osoittaa kunnioitusta tällaisiin ryh-
miin liittyneitä jäseniä kohtaan. Vuoden 1932 jälkeen suojeluskunnat ottivat vi-
rallisesti yhä enemmän etäisyyttä oikeistoradikaaleihin ryhmiin ja valitsivat sa-
man porvarillisen, lainmukaisen keskitien, jonka puolesta maan johtajat puhui-
vat, vaikka niiden omissa riveissä olikin monia näiden ryhmien kannattajia. Va-
lituilla historiallisilla kiinnekohdilla on näin osoitettu olleen suuri vaikutus suo-
jeluskuntiin, niiden narratiiviin ja niiden käyttämään retoriikkaan sotien välisenä 
aikana.  

Aiemman tutkimuksen mukaan sotien välinen aika merkitsi maskuliinisuuk-
sien militarisointia eri puolilla Eurooppaa ja myös Suomessa. Suomalaisille mie-
hille kansalaisena ja miehenä kuuluva velvollisuus puolustaa kansakuntaa aseel-
lisessa taistelussa oli yhä keskeisemmällä sijalla. Suojeluskunnat olivat osa tätä 
militaristista painotusta, ja suuri osa niiden ilmaisemasta maskuliinisesta identi-
teetistä oli vahvasti sidoksissa sotilaallisuuteen. Anders Ahlbäck argumentoi, että 
maskuliinisuuden militarisointi Suomessa sotien välisenä aikana oli osa yleistä 
historiallista prosessia. Maskuliinisuudella oli sen vuoksi kaksi tehtävää: Ensim-
mäinen tehtävä oli ohjata poliittisia päätöksiä taustalla olevan sukupuolikäsityk-
sen kautta, toisin sanoen vaikuttaa päätöksentekoon ja resurssien priorisointiin 
maskuliinisuutta koskevien käsitysten kautta. Toiseksi maskuliinisuus toimi 
konkreettisena retorisena välineenä, joka edisti käytännön päämääriä. Militari-
soitua maskuliinisuutta koskevat käsitykset edistivät siis ideologisia näkemyksiä, 
mikä johti puolustusvoimia koskeviin taloudellisiin ja käytännön panostuksiin. 
Ahlbäck toteaa, että näitä kahta tehtävää voi olla vaikea erottaa toisistaan histo-
riallisessa analyysissa.  

Tässä väitöskirjassa argumentoidaan lisäksi, että militarisoidulla maskuliini-
suudella saattoi olla kolmaskin tehtävä sotien välisen ajan Suomessa: luoda ensi-
sijaisesti miespuolisessa väestössä halukkuutta uhrautua kansakunnan puolesta 
maskuliinisuuden nimissä. Suojeluskuntien intressissä oli edistää tällaisia käsi-
tyksiä, sillä se edisti myös vapaaehtoista maanpuolustusta, kun tarve lisätä pa-
nostuksia koko puolustukseen kasvoi. Panostukset koko puolustukseen ja valtion 
myönteisempi suhtautuminen puolustukseen merkitsivät esimerkiksi sitä, että 
toimintaan suunnattiin enemmän taloudellisia ja poliittisia resursseja. Esittä-
mällä militarisoitu maskuliinisuus ja lisähuomio kansakunnan puolustukseen eri 
muodoissa hyvin merkityksellisenä asiana luotiin kannustin panostaa taloudelli-
sia, käytännön ja poliittisia resursseja sen edistämiseen. Näin ollen voidaan sa-
noa, että suojeluskuntien intressissä on ollut edistää uhrimieltä ja valmiutta niin 
laajasti kuin mahdollista ja pyrkiä siten edistämään yleisesti maanpuolustuksen 
myönteistä kehitystä yhteiskunnassa.  

Suojeluskunnat käyttivät koko sotien välisen ajan samankaltaista maskulii-
nista retoriikkaa, joka yleisesti ottaen pohjautui vuoden 1918 sotaan ja sen perin-
töön. Toistuva kertomus taistelusta ja konfliktista edisti maskuliinista retoriikkaa 
yhdessä edellä mainitun Suomen yhteiskunnassa tapahtuneen maskuliinisuuden 
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militarisoinnin kanssa. Suojeluskunnissa syntynyt kuva ihannemiehestä oli ylei-
sesti ottaen se, että mies oli uhrautuva sankari, velvollisuudentuntoinen toveri, 
omistautunut isänmaan puolustaja ja vastuuntuntoinen suojeluskuntalainen. Ky-
seessä oli monitahoinen kuva, jossa muun muassa rationaalisuus, sankarillisuus, 
(fyysinen ja henkinen) vahvuus, kurinalaisuus, vastuullisuus, rakkaus kansakun-
taa kohtaan, velvollisuudentunto ja toveruus nähtiin tavoittelemisen arvoisina 
ominaisuuksina. Toveruuden edistäminen loi myös homososiaalisen yhteyden 
suojeluskuntatyöhön osallistuneille miehille. Äärimmäistä uhria eli henkensä an-
tamista kansakunnan puolesta pidettiin erittäin myönteisenä, ja se perustui suu-
relta osin vuoden 1918 perintöön. Sodassa kaatuneet suojeluskuntalaiset nostet-
tiin esiin sankareina, ja nähtävissä oli monia seremoniaalisia piirteitä, jotka liit-
tyivät sankarihaudoilla sekä erilaisilla sotamuistomerkeillä ja kaatuneiden muis-
tomerkeillä käymiseen. Sankarikuolema ja sankarillinen maskuliinisuus eivät ol-
leet ihanne vain Suomessa sotien välisenä aikana, vaan aiemman tutkimuksen 
mukaan muillakin Euroopan kansakunnilla oli vastaavia ihanteita samaan ai-
kaan. Suojeluskunnissa ruotsinkielisen miehen ja suojeluskuntalaisen ihanteena 
esitettiin mies, joka asetti kansakunnan edun kaiken muun edelle. Häneltä edel-
lytettiin siksi vahvaa velvollisuudentunnetta, jotta hän täyttäisi velvollisuutensa 
kansakunnan tulevaisuuden hyväksi.  

Suomessa ja monissa muissa Euroopan maissa samanaikaisesti edistetyn mi-
litarisoidun maskuliinisuuden tapaan esiin nousi yhä laajemmin myös militari-
soitu nationalismi. Vuoden 1918 sisällissodan jälkeen, bolsevikkien ja ”maanpet-
tureiden” aiheuttaman uhan vanavedessä syntyi kansallisen aseistautumisen, jat-
kuvan valppauden ja sotilaallisen voiman tarve. Tämä johti eräänlaisen militari-
soidun nationalismin ja vahvemman sotalaitoksen syntymiseen maassa, mikä 
puolestaan on yhdistettävissä vahvaan militarisoituun maskuliinisuuteen. Tästä 
seurasi myös, että Suojeluskuntajärjestöllä ja sen toiminnan jatkumisella oli mo-
nien mielestä suuri merkitys rauhan säilyttäjänä maassa yhdessä koko sotalaitok-
sen kanssa. Monissa muissa Euroopan maissa ja Suomessa sotien välisenä aikana 
esiin noussut nationalismi merkitsi myös yhteiskuntien lisääntyvää keskittymistä 
sekä kansakunnan ja yksilön yhdistämistä.  

Sotien välisenä aikana oli yhä tavallisempaa asettaa kansalaisille uskollisuutta 
ja velvollisuuksien täyttämistä koskevia vaatimuksia sekä vaalia tällaisia ominai-
suuksia sisältäviä kansallisia identiteettejä. Kansakunnan tarpeista tuli myös yk-
sittäisten kansalaisten tarpeita. Suojeluskunnat pitivät tämän seurauksena kiinni 
siitä, että jokaisen kansalaisen velvollisuutena oli lähteä mukaan suojeluskuntaan 
ja täyttää näin velvollisuutensa kansakuntaa ja sen säilymistä kohtaan. Tämä oli 
yhteydessä myös maskuliinisuuteen, sillä kansalaisuus kytkeytyi suurelta osin oi-
keuteen ja velvollisuuteen kantaa asettaa kansakunnan nimissä, mikä oli pääasi-
assa mahdollista miehille. Suomessa yleensä ja suojeluskunnissa erityisesti tämä 
velvollisuus yhdistyi siihen, että Suomesta oli vasta vähän aikaa sitten tullut itse-
näinen kansakunta, jonka oli pidettävä puoliaan Euroopan muiden, vakiintu-
neempien kansakuntien joukossa. Suojeluskunnissa tätä kuvattiin usein niin, että 
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Suomen kansakuntaa oli välttämätöntä puolustaa edelleen, jotta se voisi säilyä 
itsenäisenä ja vapaana.  

Suojeluskuntien porvarillinen, ei-sosialistinen, ruotsalainen kansallinen 
hanke oli sotien välisenä aikana toistuva hanke suhteessa vasta itsenäistyneen 
Suomen kansakunnan kokonaisvaltaisempaan valkoiseen, porvarilliseen kansal-
liseen hankkeeseen. Sisällissodan jälkeen oli tarve rakentaa, määritellä ja säilyt-
tää visio valkoisesta Suomesta yhteiskuntana ja siitä, miten Suomen kansakunta 
jatkaisi eteenpäin sodan jälkeen. Suomen yhteiskunnassa oli vuoden 1918 jälkeen 
edelleen myös monia jännitteitä, konflikteja ja erilaisia narratiiveja, eikä tässä 
tutkimuksessa ole pyritty kuvaamaan niitä kaikkia. Sitä vastoin on ollut tärkeää 
asettaa suojeluskunnat sotien välisen ajan yhteiskunnalliseen, poliittiseen ja kult-
tuuriseen kontekstiin, joka vaikutti osaltaan siihen erityiseen historialliseen kon-
tekstiin, jossa suojeluskunnat toimivat.  

Eräs tätä selittävä tärkeä teoreettinen lähtökohta on ollut Nira Yuval-Davisin 
määrittelemät kansallisten hankkeiden kolme ulottuvuutta. Nämä ulottuvuudet 
– genealoginen ulottuvuus (Volknation), kulttuurinen ulottuvuus (Kulturnation) 
ja kansalaisulottuvuus (Staatnation) – on ollut mahdollista liittää suojeluskun-
tiin. Suojeluskuntien genealoginen ulottuvuus näkyy yhteistä ruotsalaista alku-
perää, yhteistä verta ja ruotsalaista perintöä koskevissa kertomuksissa ja myy-
teissä, jotka liitettiin yhteen ”ruotsalaisen maaperän” ja ”ruotsalaisen kansanhei-
mon” avulla. Kulttuurinen ulottuvuus näkyy puolestaan käsityksissä yleisestä 
suomalaisesta kulttuurista yhdessä erityisen ruotsalaisen kulttuurin kanssa, jota 
suojeluskunnissa edistettiin. Perustana Suomelle sivistyneenä ja merkittävänä 
kansakuntana olivat käsitykset yhteisestä perinnöstä. Tämä vaikutti osaltaan 
myös siihen, että syntyi käsityksiä eräänlaisesta Suomen kansakunnan ytimestä, 
joka löytyi tästä perinnöstä. Suojeluskunnilla oli kulttuurin suhteen myös sym-
bolinen perintö, johon kuului muun muassa ruotsin kieli. Kansalaisulottuvuus 
näkyy siinä, miten suojeluskunnat toivat esiin erilaisten uhrautuvuuteen ja vel-
vollisuuteen liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien välisen suhteen. Suomen 
kansalaisuus riippui suojeluskuntien mukaan tietyistä ominaisuuksista, jotka 
voitiin sijoittaa Suomen kansakunnan symbolisiin puitteisiin, mutta myös aivan 
konkreettisesti alueellisiin puitteisiin. Tällaisia ominaisuuksia voivat olla esimer-
kiksi uhrautuvuus, uskollisuus, isänmaanrakkaus, vastustuskyky, taistelutahto ja 
velvollisuuksien täyttäminen.  

Kansallisen identiteetin rakentamisesta tuli samalla monimutkainen kysymys 
suojeluskunnille, sillä tämä kansallinen hanke ja suojeluskuntien identiteetin eri 
osatekijät vaikuttivat kansallisen identiteetin muotoutumiseen eri tavoin. Tässä 
tutkimuksessa on päädytty siihen, että suojeluskuntien rakentamassa ruotsinkie-
lisessä kansallisessa identiteetissä oli pääasiassa kolme eri osatekijää, joilla kat-
sottiin olevan huomattavaa arvoa: kotiseutu, kansakunta ja ruotsalaisuus (lä-
hinnä ruotsin kieli ja kulttuuri). Kotiseutu toimi symbolisesti, mutta myös aivan 
konkreettisesti paikallisen yhteyden vertauskuvana, sillä siihen liittyivät käsityk-
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set maasta, joka oli sukupolvien ajan kuulunut omille esi-isille. Kotiseudun ja pai-
kallisuuden avulla suojeluskunnat kiinnitettiin myös laajempaan, kansakunnan 
ja sen rajat käsittävään yhteyteen, sillä kansakunnan kuvattiin koostuvan lukui-
sista kotiseuduista ja paikallisista yhteyksistä, joista muodostui yhdessä yksi 
suuri koti Suomen kansalle.  

Ruotsalaisuus, ruotsin kieli ja äidinkieli olivat tämän lisäksi symboli, joka 
konkretisoi edelleen ruotsalaista identiteettiä, sillä se sitoi yhteen ruotsinkieliset 
suojeluskunnat ja yhteisen perinnön ja kuuluvuuden tunteen, joiden sanottiin 
ulottuvan koko maahan. Paikallisen yhteyden määrittelyn, ruotsalaisen identitee-
tin säilyttämisen ja ruotsalaisten maiden säilymisen kannalta oli tärkeää edistää 
myös kansakunnan ja sen rajojen säilymistä. Näillä kolmella osatekijällä oli suo-
jeluskunnille suuri symboliarvo sekä yhdessä että yksinään. Eri osatekijät olivat 
suojeluskunnille eri tilanteissa muita painavampia oman kansallisen identiteetin 
luomisen suhteen: Yhteinen suomalaisuus ja yhteinen suomalainen identiteetti 
painoivat eniten taistelussa kansakunnan puolesta. Kotiseutua pidettiin puoles-
taan osana koko kansakunnan turvallisuutta, ja se edusti paikallisuutta suhteessa 
suurempaan kokonaisuuteen. Ruotsalaisuus ja ruotsin kieli taas olivat erityinen 
osa (vähemmistönationalistista) taistelua ruotsalaisuuden puolesta suurem-
massa yhteiskunnassa, jossa suomalaiset ja suomenkieliset valtasivat yhä enem-
män alaa. Ruotsinkielisten suojeluskuntien tehtävänä oli niiden omien sanojen 
mukaan suojella näitä kaikkia osatekijöitä ja olla valmis puolustamaan niitä sekä 
ulkoisia että sisäisiä uhkia vastaan.  

Ruotsinkielisten suojeluskuntien kansallinen identiteetti perustui siihen, että 
ne tunsivat yhteenkuuluvuutta muihin ruotsinkielisiin suojeluskuntiin ideologi-
sessa liikkeessä, joka pohjautui koko Suomessa esiintyneeseen ruotsalaiskansal-
liseen liikkeeseen. Ne ilmensivät tarvetta ylläpitää ja viedä eteenpäin sekä kan-
sallisia että erityisesti ruotsalaisia piirteitä sisältävää identiteettiä, jossa niille 
ryhmänä kuuluvat oikeudet eivät jäisi huomiotta. Näillä suojeluskunnilla oli näin 
ollen tärkeä osa ruotsalaisen kansallisen identiteetin levittämisessä ja rakentami-
sessa. Ruotsalaisen identiteetin muovaajina olivat käsitykset ”ruotsalaisesta kan-
sanheimosta”, kauas historiaan ulottuva niin sanottu viikinkiperintö, yhteinen 
kulttuuri ja ruotsalaisuuteen liittyvät omaleimaiset persoonallisuuspiirteet. Suo-
jeluskunnat huolehtivat hyvin tarkoin historiallisen perinnön osoittamisesta ja 
kykenivät siten aiempien aikojen kunniakasta ja merkittävää ruotsalaisuutta hyö-
dyntäen vahvistamaan oman aikansa ruotsalaisuuden merkityksen. Näin ne vah-
vistivat ja todistivat oman asemansa ja oikeuttivat olemassaolonsa itsenäistymi-
sen jälkeen rakennettavassa uudessa Suomessa. Suomen ruotsinkieliset esitettiin 
yhdistyneenä ryhmänä, jolla oli yhteinen nimittäjä ja joka polveutui enemmän tai 
vähemmän aikaa sitten eläneistä ruotsalaisista esi-isistä.  

Ruotsinkieliset suojeluskunnat edistivät laajasti kuvaa yksimielisyydestä, yh-
teisestä työstä ja yhteenkuuluvuudesta, joka kattoi ruotsinkieliset miehet, mutta 
joissain tapauksissa myös suojeluskunnan suomenkieliset jäsenet. Suojeluskun-
nissa esiintyi ristiriitoja, tyytymättömyyttä, eripuraa ja kielellistä jakautumista, 
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mutta myös yrityksiä tehdä kompromisseja ja helpottaa toimintaa kielellisestä 
näkökulmasta, esimerkiksi yrityksiä täyttää koulutustarve suojeluskunnan jäsen-
ten puhumalla kielellä. Samaan aikaan joillakin tahoilla esiintyi myös ymmärtä-
mättömyyttä erilaisia kielellisiä ongelmia kohtaan ja käsityksiä, joiden mukaan 
suomenkieliset jäsenet valittivat ja aiheuttivat ongelmia. 1900-luvun vaihteessa 
syntynyt ruotsalaisuusliike ei aiemman tutkimuksen mukaan ollut niin yhteinen 
ja yhtenäinen kuin millaisena se kuvattiin, vaan monta kertaa pikemminkin ris-
tiriitainen ja muuttuva sekä ideologisesti että poliittisesti. Sitä vastoin usein esi-
tettiin, että liikkeen päämäärä ja ruotsalaisen kulttuurin, ruotsin kielen ja väes-
tömäärän säilyttäminen Suomessa sekä niin sanotun ”ruotsalaisen maan” säilyt-
täminen olivat osa yhteistä ja yhtenäistä liikettä. Tätä ajaneet tahot kuuluivat 
usein kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen eliittiin 1920- ja 1930-luvulla aikana, 
jolloin oli otollista luoda yhteinen suomenruotsalainen identiteetti. Tähän kuului 
myös tietoinen ruotsinkielinen ideologiatuotanto, jota edistivät vuonna 1917 ta-
pahtuneen itsenäistymisen vaikutukset, erillinen ruotsinkielinen julkisuus ja kat-
tava kielilainsäädäntö.  

Eroja suhteessa suomalaisiin ilmeni myös käsityksissä ja kokemuksissa sitä, 
että vahvasti etenevä suomenkielinen väestö uhkasi ruotsalaisia ryhmänä. Koet-
tiin, että jouduttiin entistä enemmän syrjään ja oltiin hyökkäyksen kohteena. 
Suojeluskunnissa tämä tuli esiin vahvana tarpeena asettua puolustamaan omia 
oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan ruotsalaisina. Aiempi tutkimus on osoittanut, 
että suomenkielisen väestön määrä kasvoi 1900-luvun alussa ja suomenkieliset 
saivat yhä enemmän vaikutusvaltaa aloilla, joita ruotsinkieliset olivat hallinneet 
aiemmin. Ruotsinkielisen väestön määrä pysytteli sitä vastoin suhteellisen va-
kaana, joten käsitykset siitä, että ruotsinkielinen väestö oli uhattuna tai vaarassa 
hävitä, eivät pitäneet paikkaansa. Tällaiset käsitykset olivat sen sijaan osa saman 
ajan erityistä, ruotsalaisuutta Suomessa koskevaa ideologista retoriikkaa, johon 
kuului ruotsinkielisen väestön oikeuksien voimakas esiin tuominen ja selostami-
nen.  

Vaikka ruotsinkielisten häviäminen ei ollut todellinen uhka, valtasuhteissa 
1900-luvun alkupuoliskolla tapahtunut tosiasiallinen muutos koettiin vahvasti. 
Suomenkieliset valtasivat yhä enemmän alaa siellä, missä ruotsinkieliset olivat 
olleet pitkään enemmistönä, ja ruotsinkieliset kokivat itsensä yhä enemmän vä-
hemmistöksi koko yhteiskunnassa. Näin suojeluskunnissa ja niiden erityisessä 
historiallisessa kontekstissa Suomen valtion sisällä syntyi uudelleen ruotsinkieli-
nen, porvarillinen vähemmistönationalismi, jossa etualalla olivat ruotsalaiset in-
tressit. Vähemmistönationalismia esiintyi osittain myös Suomen valtion ulko-
puolella, missä se yhdistyi Ruotsiin ja sikäläiseen ruotsalaisuuteen. Ruotsalai-
suutta syntyi myös suhteessa Suomen valtioon, sillä Suomen kansalaisuuden ko-
rostaminen oli hyvin tärkeää, jotta voitiin osoittaa osallisuus suomalaisuuteen 
sekä sen mukanaan tuomat oikeudet ja velvollisuudet.  
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Suojeluskunnat näkivät itsensä vähemmistöön kuuluvina ruotsalaisina, jotka 
taistelivat eloon jäämisen sekä ruotsalaisen identiteetin, kulttuurin ja ”kansan-
heimon” säilymisen puolesta. Samalla ne pitivät kiinni Suomen kansalaisuudesta 
ja asettivat etusijalle kansakunnan turvallisuuden. Suojeluskuntien retoriikassa 
oli yleensä kyse ruotsalaisuuden ja ruotsin kielen säilyttämisestä. Tällä oli suuri 
merkitys 1920-luvulla ja 1930-luvun alussa, ja se seurasi kielikysymyksen saman-
aikaista yleistä kehitystä. Tässä tutkimuksessa on päädytty myös siihen, että ky-
symys ruotsalaisuudesta alkoi tutkitun ajanjakson loppupuolella liittyä yhä 
enemmän pohjalaisiin ja Pohjanmaahan. Tämä narratiivin vaihtuminen voi joh-
tua osittain siitä, että suuri osa tutkitusta lähdeaineistosta on peräisin Pohjan-
maalta, ja osittain siitä, että ruotsinkieliset pohjalaiset esitettiin usein eräänlai-
sena suomenruotsalaisuuden ihannetyyppinä.  

Ruotsinkielisissä suojeluskunnissa esiintyi myös kaksi senaikaista ruotsalai-
suusaatetta eli kulttuuriruotsalaisuus (ruotsalaisen korkeakulttuurin ja kulttuu-
riperinnön säilyttäminen) ja kotiseuturuotsalaisuus (”ruotsalaisen maan” ja 
”kansanheimon” säilyttäminen). Näitä käsitteitä ei ole käytetty teoreettisina läh-
tökohtina tai analyyttisina käsitteinä vaan historiallisina käsitteinä, joilla on ollut 
merkitystä sen ymmärtämisessä, miten erilaiset ruotsalaisuusaatteet ovat toimi-
neet koko sen ajan ruotsalaisuusliikkeessä. Tutkimuksesta on käynyt ilmi, että 
kotiseuturuotsalaisuus näyttää olleen selvemmin esillä suojeluskunnissa, mikä 
voi aiempaan tutkimukseen verrattuna selittyä sillä, että radikaaleille kotiseutu-
ruotsalaisille oli tavallista hakeutua vapaaehtoisjärjestöihin, kuten suojeluskun-
tiin. Todennäköisintä on, että suojeluskunnissa nämä kaksi ruotsalaisuusaatetta 
olivat sekoittuneet, sillä ne esiintyivät – yhdessä muiden aatteiden kanssa – rin-
nakkain ja sekoittuivat reippaasti erilaisissa senaikaisissa ruotsinkielisissä järjes-
töissä Suomessa. Lähdeaineisto osoittaa yleisesti ottaen näiden kahden aatteen 
sekoittumisen ja vaihtelun suojeluskunnissa, sillä on hyvin todennäköistä, ettei 
näiden ideologisten näkemysten välillä ollut mitään jyrkkiä rajoja.  

Tässä tutkimuksessa on käynyt ilmi myös, että 1930-luvun alussa oli jonkin 
verran vaikeuksia hallita paikallisia suojeluskuntia ja suojeluskuntalaisia, jotka 
olivat mukana sen ajan fasistisissa ja oikeistoradikaaleissa vallankaappausyrityk-
sissä. Oikeistoradikaalit, fasistiset ja nationalistiset ryhmittymät olivat hyvin ak-
tiivisia etenkin 1930-luvun alussa, ja näitä aineksia oli myös suojeluskunnissa. 
Suojeluskuntajärjestö oli sinänsä pohjimmiltaan ideologialtaan porvarillinen ja 
ei-sosialistinen osana valkoista Suomea, ja se otti virallisesti etäisyyttä radikaa-
leihin oikean laidan ryhmittymiin. Esimerkiksi vuoden 1932 Mäntsälän kapinan 
myötä kävi kuitenkin selväksi, että radikaalit oikeistolaiset ryhmittymät saivat 
vahvaa tukea myös suojeluskunnasta. Vaikka suojeluskunnassa otettiin viralli-
sesti etäisyyttä tällaisiin ryhmiin, jotkut jäsenet ilmaisivat sekä myönteisiä että 
kielteisiä näkemyksiä lapuanliikkeestä ja oikeistoradikaaleista ryhmistä. Sekä 
SvSk:ssa että SK:ssa julkaistiin toisaalta myönteisiä henkilökuvia fasistijohta-
jista, kuten Mussolinista, Hitleristä ja Francosta, ja toisaalta tuohtuneita kirjoi-
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tuksia suojeluskuntalaisista, jotka olivat osallistuneet kapinayrityksiin muun mu-
assa Mäntsälässä ja Salossa. Tuohtumus perustui usein siihen, että suojeluskun-
talaiset olivat vannoneet valan, jossa he olivat luvanneet puolustaa ”lakia ja oi-
keutta”, ja osallistumalla oikeistoradikaalien kapinaan he olivat pettäneet lu-
pauksensa suojeluskunnalle ja kansakunnalle.  

Suojeluskuntien oli toisaalta hillittävä oikeistoradikaaleja aineksia, ja toi-
saalta ne halusivat varoa tuomitsemasta henkilöitä, joita pidettiin sotasankareina 
vuoden 1918 jälkeen ja joilla oli paljon arvostusta ja valtaa valkoisessa Suomessa. 
Kyse oli siis vaikeasta tasapainottelusta. Liian ankarat rangaistukset saattoivat 
kääntää mielipiteen suojeluskunnissa niitä vastaan, kun taas liian lievät seurauk-
set saattoivat johtaa arvosteluun suojeluskuntien toimintaa kohtaan. Useimmat 
kapinaan liittyneet saivat lopulta lievän rangaistuksen. Suojeluskuntien johto 
näyttää katsoneen, ettei kannata ottaa riskiä joutumisesta vastakkain oikeisto-
mielisten vaikutusvaltaisten jäsenten kanssa. Suurin osa esimerkiksi vuoden 
1932 Mäntsälän kapinaan osallistuneista suojeluskuntalaisista lähetettiin kotiin 
ilman seurauksia, ja vain muutama johtohenkilö sai jonkinlaisen rangaistuksen. 
Suojeluskunta otti 1930-luvun alun tapahtumien jälkeen yhä enemmän etäisyyttä 
oikeistoradikaaleihin ryhmittymiin. Koko Suomessa ja myös suojeluskunnassa 
vahvistui maltillisempi keskitie, jossa johtotähtenä oli laki ja oikeus ja radikaalia 
vallankaappausyritystä pidettiin rikoksena kansakuntaa vastaan. Suojeluskun-
nissa esitettiin usein hyvin nationalistisia mielipiteitä ja pohdintoja. Tässä tutki-
muksessa on näin ollen käynyt ilmi, että suojeluskuntia voidaan kokonaisuutena 
kutsua nationalisteiksi, mutta ei missään tapauksessa fasisteiksi.  

Suomessa 1900-luvun alkupuolella tapahtunut radikaali demokratisoitumi-
nen toi mukanaan myös yhä äänekkäämpiä vaatimuksia sosiaalisista uudistuk-
sista, mutta maan epävakaan poliittisen tilanteen vuoksi näitä vaatimuksia oli 
vaikea täyttää. Sosiaalidemokraattien ja porvarien oli vaikea tehdä yhteistyötä, ja 
Venäjän taholta otettiin käyttöön yhä sortavampia toimenpiteitä vuosisadan 
vaihteen jälkeen. Vuonna 1917 tapahtuneen itsenäistymisen aikoihin maassa oli 
monia sosiaalisia ja taloudellisia vaikeuksia: viljasta ja muista elintarvikkeista oli 
pulaa, inflaatio laukkasi, kuluttajien ja elintarviketuottajien välinen kuilu kasvoi 
ja työttömyys oli korkealla. Näillä vaikeuksilla oli suuri osuus vuoden 1918 sisäl-
lissotaan johtaneissa tapahtumissa, ja sodan jälkeen maassa vallinnut poliittinen, 
taloudellinen ja yhteiskunnallinen tilanne oli edelleen jännittynyt ja vaikea. Tyy-
tymättömyys sosiaalisiin eroihin jatkui, ja sodan tapahtumat synnyttivät trau-
man, jonka vuoksi monen oli vaikea päästä eteenpäin. Tätä on tutkittu paljon jo 
aiemmin, kuten myös eräänlaista narratiivia sisällissodan valkoisten voittajien ja 
punaisten häviäjien välisistä ristiriidoista ja erimielisyyksistä.  

Historioitsija Tuomas Tepora kutsuu tätä jakautumisen paradigmaksi, joka 
korosti yhteiskunnan jakautumista ja jakoja vielä pitkään sisällissodan päätyttyä. 
Myös suojeluskunnissa on havaittavissa taipumusta tällaisiin jakoihin, sillä lä-
hinnä punaisiin kohdistuvaa retoriikkaa ja voimakkaita ilmaisuja esiintyy eri ta-
voin koko tutkittuna ajanjaksona. Lähinnä tätä esiintyy SvSk- ja SK-lehdissä, 
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mutta myös muussa lähdeaineistossa. Samalla näyttää siltä, ettei kyse ollut vain 
selkeästi ”meistä ja heistä”. Suojeluskunnat olivat itse sitä mieltä, että niiden jä-
seninä oli miehiä kaikista / monista eri yhteiskuntaluokista ja että kyseessä oli 
enemmän tai vähemmän epäpoliittinen järjestö. Tämä ei kuitenkaan pidä paik-
kaansa, sillä niistä löytyy tapauksia, joissa jäseniä on suljettu ulkopuolelle tai 
miehiä ei ole hyväksytty jäseniksi, koska heillä sanottiin olevan kytköksiä punai-
siin ja niin edelleen. Työväenluokkaan kuuluvilla miehillä oli myös korkeampi 
kynnys päästä suojeluskunnan jäseneksi, sillä työväenluokka rinnastettiin usein 
poliittiseen vasemmistoon. Suhde koko työväenluokkaan oli hyvin monimutkai-
nen koko sotien välisen ajan. Monille porvarilliseen eliittiin kuuluville työväen-
luokka oli edelleen muistutus ”petoksesta”, jonka työväenluokka ja suuri osa vä-
estöstä olivat heidän mielestään tehneet vuoden 1918 sodassa. Virallisena pyrki-
myksenä näyttää siten olleen, että kaikista yhteiskuntaluokista tulevat olivat ter-
vetulleita suojeluskuntien jäseniksi, joskin tämä ei näytä koskeneen niitä, joiden 
katsottiin kuuluvan myös tiettyihin vasemman laidan poliittisiin ryhmittymiin.  

Konkreettisempana esimerkkinä on Turun suojeluskunta, jonka ammattitau-
lukoita vuosilta 1926–1938 on käyty läpi tässä tutkimuksessa. Turun suojelus-
kunnassa oli jäseniä monista eri ammateista, ja vahvasti edustettuja ryhmiä oli-
vat elinkeinonharjoittajat, virkamiehet ja opiskelijat/koululaiset. Aiemman tut-
kimuksen mukaan suojeluskuntalaiset olivat usein yleisesti ottaen osa paikallista 
eliittiä eli muun muassa valtion virkamiehiä, tilanomistajia ja pienyrittäjiä. Opis-
kelijoiden/koululaisten vahva edustus Turun suojeluskunnassa voi selittyä sillä, 
että Turku oli myös sotien välisenä aikana yliopistokaupunki. Turun suojeluskun-
nan osalta voidaan todeta, että suuri osa sen jäsenistä kuului todennäköisesti jon-
kinlaiseen keskiluokkaan, mutta jäseninä oli myös muun muassa maanviljeli-
jöitä, kalastajia ja teollisuustyöntekijöitä. Tämän voivat selittää Turussa vallin-
neet sosioekonomiset olosuhteet. Mahdollisissa myöhemmissä vastaavissa tutki-
muksissa muun Suomen ruotsinkielisistä suojeluskunnista voidaan tietenkin 
saada toisenlaisia tuloksia. Lapuanliike, Mäntsälän kapina ja vastaavat tapahtu-
mat vuonna 1932 ovat ilmenneiden tietojen mukaan myös voineet vaikuttaa Tu-
run suojeluskunnan jäsenmäärään, sillä jäsenten määrä pieneni vuosina 1932 ja 
1933 ja alkoi sitten jälleen kasvaa hiljalleen vuodesta 1934 alkaen. Tämä voi to-
dennäköisesti selittyä sillä, että useat jäsenet joutuivat oikeuteen heidän osallis-
tuttuaan fasistisiin kapinayrityksiin ja heidät suljettiin ulos Turun suojeluskun-
nasta erilaisten kevään 1932 tapahtumien jälkeen. Toinen selitys voi olla myös, 
että jotkut jäsenet erosivat suojeluskunnasta protestina tovereidensa (kuitenkin 
melko lieville) seuraamuksille. Demokratiaan kohdistunut uhka tulee näin näky-
viin Turun suojeluskunnan jäsentilastossa.  

Suojeluskuntien jäsenet olivat kaiken kaikkiaan melko kirjava ja heterogeeni-
nen joukko, ja on todennäköistä, että paikallisissa suojeluskunnissa oli eroja sen 
mukaan, missä päin maata ne olivat ja millaiset sosioekonomiset olosuhteet siellä 
vallitsi. Sitä vastoin on ollut tärkeää problematisoida, että tämä melko heterogee-
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ninen joukko on sekä suojeluskunnissa että myös jälkeenpäin esitetty yhtenäi-
sempänä ja homogeenisempana kuin se todellisuudessa oli. Näyttää siltä, että 
käytössä oli yleinen porvarillinen, ei-sosialistinen arviointikehys, ja samaan ai-
kaan esiintyi monia erilaisia vivahteita ja kompromissiyrityksiä ennen kaikkea 
paikallisella tasolla. Muun muassa uusien jäsenten hankinnan helpottamiseksi 
on ehkä yritetty vaimentaa luokkanäkökohtaa ja pyritty näin välttämään liian sel-
keää ”me ja he” -näkökulmaa, joka olisi voinut lisätä vastarintaa suojeluskuntia 
ja valkoisia kohtaan. Sen sijaan – lähinnä tutkitun ajanjakson loppupuolella – 
esitettiin, että suojeluskunnan jäsenen tehtävänä oli pikemminkin huolehtia 
”laista ja järjestyksestä” yhteiskunnassa. Poikkeuksena olivat selkeät poliittiset 
kytkökset vasemmalle: sellaista henkilöä ei toivotettu tervetulleeksi suojeluskun-
nan riveihin.  

Sosiaalisia eroja koskevaan retoriikkaan kuului myös eräänlainen talonpoi-
kaisromantiikka, jota suojeluskunnissa käytettiin oman taistelun ja identiteetin 
legitimoivana symbolisena välineenä. Käsitykset (pohjalaisesta) talonpojasta 
kansakunnan ja yhteiskunnan selkärankana olivat osa talonpojan ihannointia 
vahvana ja alkuperäisenä ”isänmaan puolustajana”, joka oli lähtenyt ensimmäi-
senä taisteluun sisällissodassa. Talonpoikia pidettiin myönteisenä voimana koko 
kansan joukossa, ja heidän kuvattiin olevan fyysisesti ja henkisesti vahvoja, us-
kollisia, vakaita, lojaaleja ja uhrautuvia. Heillä oli taistelutahtoa, ja he puolustivat 
sitä, mitä pidettiin ”oikeana ja totena”. Suojeluskunnat kytkivät myös yhteen ta-
lonpojan sekä ruotsalaisen, lähinnä pohjalaisen, alkuperäisen perinnön ja sen 
mukana tulleen vahvuuden. SvSk:ssa julkaistiin humoristisia tarinoita, joissa ta-
lonpojat tai ”tavalliset ihmiset” nousivat esivaltaa vastaan ja pitivät heitä pilkka-
naan, kun he eivät ymmärtäneet sellaista, mitä voi lähinnä kuvata tavalliseksi ter-
veeksi maalaisjärjeksi. Talonpoikaissäätyä ja talonpoikia ihannoi näinä aikoina 
sivistynyt, porvarillinen Suomen yhteiskunnan eliitti. Samaan aikaan kansaan tai 
rahvaaseen suhtauduttiin epäluuloisesti suurena massana, joka ei pystynyt huo-
lehtimaan itsestään. Kansassa katsottiin olevan suurta potentiaalia, mutta se ei 
pystynyt saavuttamaan sitä itse ilman lujaa, ohjaavaa kättä. Tutkitussa lähdeai-
neistossa talonpojat näyttäytyvät osana kansaa, mutta kuitenkin erilaisina, sillä 
heitä pidettiin yleisesti ottaen myönteisenä voimana suhteessa kansaan. Kansaan 
suhtauduttiin kielteisemmin, ja sen katsottiin tarvitsevan opastusta ja lujia toi-
menpiteitä, jotta siitä ei tulisi villiä ja hallitsematonta massaa.  

Tältä osin voidaan todeta, että suojeluskunnat edistivät sosiaalisia eroja sekä 
tietoisesti että tiedostamatta erityisessä historiallisessa kontekstissaan. Sisällis-
sodan myötä syntynyt jako punaisiin ja valkoisiin, ”meihin ja heihin”, lailliseen ja 
laittomaan oli edelleen suuri osa suojeluskuntien retoriikkaa sotien välisenä ai-
kana. Joiltain osin kehitys eteni myös siten, että ennen selvemmin valkoisia ja 
punaisia koskevasta asiasta tuli lisäksi kysymys lain oikealla tai väärällä puolella 
olemisesta. Asian esittäminen selkeästi niin, että vastassa olivat ”ne toiset”, auttoi 
suojeluskuntia legitimoimaan oman taistelunsa niiden pyrkiessä varmistamaan 
jäsenten tuen yhteisen asian ympärille kokoonnuttaessa. Suojeluskunnat loivat 
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osaltaan narratiivia, jossa oli selkeä vastustaja ja jossa ne itse edustivat yhteis-
kunnassa sitä, mikä oli myönteistä ja oikeaa, toisin kuin ne, jotka eivät olleet nii-
den puolella vaan niitä vastaan. Tärkeää on myös, että monet suojeluskuntien jä-
senet olivat todennäköisesti vahvasti antisosialistisia ja niiden mielestä ainoa 
tapa viedä yhteiskuntaa eteenpäin oli taistella tällaisia voimia vastaan. Suojelus-
kunnat halusivat varmistaa toimintansa jatkumisen, ja käsitykset muun muassa 
sosiaalisista eroista olivat siksi tehokas tapa edistää suojeluskuntatyötä ja luoda 
itsestään houkutteleva kuva sekä vanhoille että mahdollisille uusille jäsenille.  

Tiivistetysti sanottuna tässä väitöskirjassa tullaan siihen tulokseen, että ruot-
sinkieliset suojeluskunnat olivat omalaatuinen ryhmä sotien välisen ajan Suo-
messa ja samalla myös hyvin selkeästi osa Suomen yhteiskuntaa ja ruotsalai-
suutta Suomessa. Ruotsalaiset suojeluskunnat heijastelivat kansakunnan ja iden-
titeetin rakentamista, joka oli yleisesti ottaen meneillään senaikaisessa Suomen 
yhteiskunnassa, ja ne ajoivat samankaltaisia asioita kuin muutkin ruotsinkieliset 
ryhmät Suomessa. Keskeisellä sijalla oli ruotsalaisuuden säilyminen ja kansakun-
nan tulevaisuus, jotka asetettiin yhteyteen vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
merkityksen ja suojeluskuntien oman tehtävän kanssa. Suojeluskuntien työ päät-
tyi melko äkillisesti vuonna 1944, mutta niiden perintö on elänyt edelleen nyky-
aikana. Ruotsalaiset suojeluskunnat ovat näin ollen esimerkki siitä, miten identi-
teetin ja yhteyden luominen edisti osaltaan sotilaallista liikettä ja sen työtä sotien 
välisenä aikana. Suojeluskuntien työ Suomen kansakunnan ja oman ruotsalai-
suuden säilymisen puolesta oli monitahoista ja monimutkaista, ja usein nämä 
osat työtä olivat vastakkaisia mutta myös päällekkäisiä. Ruotsalaiset suojelus-
kunnat osoittavat näin myös, että historia on harvoin niin yksinkertaista kuin se 
ehkä ensi näkemältä näyttää. 
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