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Ett land i krig

Ett folk, ett land?

"Fattigfolk i Finlands kojor

bryter sina bojor,

lidandenas bägare

är bräddad till sin rand.

Emot förtryckarhorden

stampar folket fram ur jorden

sina ädlaste krigare till kamp."1

Revolutionssången ovan finns bland annat i Väinö Linnas bok Upp, trälar!, den andra boken i hans 

trilogi Här Under Polstjärnan och kan sägas vara väldigt illustrativ för framför allt den röda sidan i 

kriget. Trilogin beskriver just de umbäranden som torparen Jussi Koskela och hans familj går 

igenom före, under och efter finska inbördeskriget 1918. Ett krig som så länge varit ett känsligt 

ämne i det land där det ägde rum, och som en del som till exempel Jaakko Paavolainen kallar för en 

nationell tragedi.2 Det är ett krig som haft och har många namn även om det inte kan sägas vara ett 

kärt barn så som ordspråket lyder. Detta mycket beroende på vem du frågat och vilken sida de ansett

sig höra ihop eller sympatisera med. Ett av de namn som detta krig haft är veljessota, eller 

brödrakrig.3 Ett krig bröder och landsmän emellan som fått stor betydelse för det finska folket. Det 

handlar dock inte bara om bröder och landsmän utan också om systrar, och om en då så vill, 

landskvinnor.

De finska kvinnorna stod alltså inte utanför inbördeskriget utan var även de en del av dess 

skeenden. De hade olika roller i kriget och detta krig innebar också en dödsdom för många av dem. 

Antalet krigsdöda kvinnor uppgår inte i samma summor som männen, men bara för att detta är fallet

så var deras del i kriget icke mindre värd för det. Det finns de som Adrian Shubert som hävdar att 

det i Europa finns en tradition av att framför allt hjältar är virila och starka män, och att det är dessa 

heroiska män som då tillåtits att ta plats i historieskrivningen. De andra som då inte setts som 

heroiska har istället feminiserats och i sin tur setts som sämre och underordnade de heroiska och 

starka hjältarna.4 Det kan då sägas vara så att det har varit männen som varit hjältar medan kvinnor 

1 Väinö Linna, Upp, trälar!, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1988, s. 166.
2 Jaakko Paavolainen, Röd och vit terror: Finlands nationella tragedi, Stockholm: Askelin & Hägglund, 1986.
3 Piotr M. Szpunar, "Collective Memory and the Stranger: Remembering and Forgetting the 1918 Finnish Civil War", 

International Journal of Communication vol 6, 2012, s. 1206.
4 Adrian Shubert, "Women Warriors and National Heroes: Agustina de Aragón and Her Indian Sisters", Journal of World History 

vol 23 no. 2, 2012, s. 280.
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inte alls fått spela samma roll i historien, oavsett om de deltagit i stridigheter eller stått en längre bit 

bakom frontlinjerna. De kvinnor som deltog i finska inbördeskriget har inte de heller haft en så stor 

roll i återgivningar av kriget, så på det viset stämmer Shuberts uttalande. Oavsett hur mycket plats 

dessa kvinnor har fått i historieskrivningen så är det ett faktum att de deltog och även dog i det krig 

som fördes bröder och systrar emellan. Det kan i grund och botten sägas ha varit ett folk som reste 

sig mot varandra och ett folk som dog i kampen för det de ansåg rätt, och det är detta folks 

krigsdöda kvinnor som denna uppsats kommer att handla om. De kvinnor som fick sätta livet till i 

ett krig där det istället för ett enat folk och ett enat land blev en fråga om vilken sida och vilken 

grupp du tillhörde.

    

Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kvinnor föll offer för finska inbördeskriget 1918 i form 

av det dödliga våld som de utsattes för, samt att sätta in detta i en större kontext genom att jämföra 

med andra perspektiv på kvinnor i krig och då mer specifikt spanska inbördeskriget 1936-1939.

 Hur många kvinnor dog i kriget i absoluta tal samt som del av det totala antalet döda? 

 Hur dog de kvinnor som föll offer för det finska inbördeskriget? 

 Vilka var dessa kvinnor? Med andra ord vilken sida tillhörde de, ålder, civilstånd, eventuell 

militär ställning, bar de vapen, fanns det några rödgardister bland dem?

 Hur fördelar sig antalet döda mellan de olika grupperna röda, vita och övriga och kan det 

finnas en anledning till eventuella skillnader i fördelningen?

 Är det möjligt att se likheter och/eller skillnader angående situationen för kvinnorna i finska 

inbördeskriget jämfört med kvinnorna i det spanska inbördeskriget? Om så är fallet, vilka är 

då dessa likheter och/eller skillnader?

Teori

Den teoretiska ansats jag har valt att ta till min hjälp i analys och studie är en genusvetenskaplig 

sådan. Här är det på sin plats att först reda ut lite begrepp som används i samband med dessa 

genusvetenskapliga teorier. Yvonne Hirdman skriver att på engelska används ofta de två olika 

begreppen sex respektive gender när en diskuterar biologiskt kön respektive socialt kön/genus. I 

svenskan blir det då alltså en fråga om att kön innebär det biologiska könet och genus innebär det 
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kulturellt och socialt skapade könet. Det går även enligt Hirdman att i begreppet genus innefatta 

användningen av tankefigurer som är föränderliga, och i sin tur skapar olika föreställningar och 

sociala tillämpningar som också påverkar det biologiska.5 Även Goldstein definierar gender och sex

men gör detta lite annorlunda. Han skriver att den vedertagna användningen av gender och sex är att

det förra innebär det kulturellt och socialt skapade könet medan det senare är det biologiska dito. 

Dock anser han till skillnad från Hirdman att detta inte är en optimal användning av begreppen då 

det skapar en dikotomi mellan kultur och biologi. Det skapar också en syn på biologi som statiskt 

och kultur som föränderligt vilket Goldstein inte anser korrekt. Han tycker istället att det inte borde 

finnas en sådan tydlig gräns mellan kultur och biologi. Därmed använder han begreppet gender som

ett mer omfattande begrepp där både kvinnliga och manliga roller samt alla de aspekter som hör 

dem till ingår, medan begreppet sex istället hänvisar till sexuella beteenden.6 

Goldsteins definitioner är på engelska medan Hirdman resonerar kring deras användning och 

betydelse på både svenska och engelska. Att som Goldstein göra begreppet gender till ett mer 

omfattande sådant och på så sätt ha med så mycket som möjligt i det, är ur en inkluderande 

synvinkel relevant. Däremot så anser jag att Hirdmans definition är mer konkret och därmed enklare

att använda sig av, trots att även hon nämner att det finns många sätt att definiera begreppen. I 

denna uppsats kommer det därför att vara framför allt Hirdmans definitioner som jag kommer ha i 

åtanke när begreppen används. Detta bland annat för att det underlättar flytet och användningen av 

begreppen i texten att kunna använda en svensk version av dem istället för att använda dem på 

engelska. Dessutom känns som sagt Hirdmans användning mer konkret och inte lika flytande som 

Goldsteins.

Vidare så har då Yvonne Hirdmans grundläggande teori om det hon kallar det stereotypa 

genuskontraktet använts som teoretiskt hjälpmedel och ansats. Hon definierar detta som en 

”kulturellt nedärvd, styrd överenskommelse av könens gemensamma sammandragande med 

åtskiljda förpliktelser, skyldigheter och rättigheter.”7 Det kan alltså sägas handla om ett strukturellt 

tvång för båda könen där vi föds in i vissa kulturella föreställningar, i vilka varken kvinnor eller 

män föds till just det utan båda skapas och formas till det. Dessutom lägger Hirdman fram teorin om

ett genussystem, det vill säga en ordningsstruktur av kön som i sin tur är en förutsättning för andra 

sociala ordningar. Genom genussystemet upprätthålls för det första en dikotomi och vad författaren 

kallar för ett isärhållandets tabu av att manligt och kvinnligt, med betydelsen att dessa två 

ytterligheter inte får blandas. För det andra så upprätthålls en hierarki där mannen är normen och 

5 Yvonne Hirdman, "Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning", Kvinnovetenskaplig tidsskrift  no. 3, 1988,
s. 50-51.

6 Joshua S. Goldstein, War and Gender, Cambridge: Cambridge University Press, 2001, s. 2.
7 Yvonne Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former, 2 uppl. Malmö: Liber, 2003, s. 84.
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därmed det som anses normalt och allmängiltigt.8

Grunduttrycket för det som Hirdman kallar isärhållning står att finna i arbetsdelningen i form av 

manligt och kvinnligt kodade sysslor, samt då i de föreställningar som finns om vad som anses 

manligt eller kvinnligt att göra. Hon beskriver det som att den ena sortens människor ska göra vissa 

saker och den andra sorten ska göra andra saker, och i och med detta skapas även ett 

maktförhållande där den ena sorten legitimeras. Som till exempel att män är bättre på att arbeta med

tyngre yrken inom industri, och kvinnor är bättre på att arbeta med omvårdnad i olika vårdyrken. 

Dessutom sker en uppdelning i två olika sorter som i detta fall blir vad Hirdman då kallar för 

genusformeringen, det vill säga bildandet av hangenus (han) och hongenus (hon). Denna formering 

spelar på biologiska skillnader som att män inte kan föda barn och ett motsatstänkande där mannen 

är normen och det positiva, medan kvinnan är det negativa och underordnade.9

Källmaterial

Det källmaterial som har använts i denna uppsats är det Finska Riksarkivets namndatabas på 

internet över krigsdöda i Finland mellan 1914 och 1922. Denna databas säger sig innehålla 

information om mer än 35 000 döda, samt att av dessa ska ungefär 97 procent ingå i kategorin av de

som dog under just inbördeskriget 1918.10 Deltagarna i det projekt som har skapat databasen har 

tagit upp hur pass tillförlitligt materialet är, och de själva benämner det som överlag tillförlitligt och

rätt så tillförlitligt med vissa reservationer. De har för att få en så noggrann och rättvisande bild som

möjligt av de döda valt att kombinera information från ett flertal olika källor. Vissa luckor, brister 

och dåligt arkivmaterial anger de som anledningar till att det visat sig finnas en del problemgrupper,

som kan sägas skapa en viss osäkerhet angående huruvida det verkligen är krigsdödsfall eller inte. 

De definierar dessa som levande personer som felaktigt angetts vara döda, oklara krigsdödsfall, 

övriga dubbletter, fall där förnamnet saknas samt icke kombinerade. Med icke kombinerade menas 

personer som inte kunnat kombineras med någon av de redan inmatade, trots misstanke om att de 

redan kan finnas med i beräkningarna en eller flera gånger11

Det finns alltså en del problem med källmaterialet då det i vissa fall finns en viss osäkerhet kring

om det verkligen handlar om ett krigsdödsfall. Dessa är i källmaterialet märkta med bokstaven E 

vilket är en förkortning av det finska epävarma, det vill säga osäker. I denna uppsats 

8 Hirdman (1988), s. 51.
9 Ibid., s. 52.
10 Databasen över krigsdöda (DöK) 1914-1922. Startsida <http://vesta.narc.fi/cgi-bin/db2www/sotasurmaetusivu/main?lang=sw>, 

31/3 2014.
11 DöK 1914-1922. Databasuppgifternas tillförlitlighet <http://vesta.narc.fi/cgi-bin/db2www/sotasurmaetusivu/luotettavuus>, 31/3 

2014.
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sammanställning av alla krigsdöda kvinnor har dessa fall förekommit och därmed också noterats, 

men trots detta tagits med i slutberäkningen. Detta eftersom att då de även tagits med i databasen 

har de ändå viss relevans för den totala sammanställningen och har ändå inte ansetts nog osäkra för 

att avfärda helt.

För att ge en bild av det material som använts för att sammanställa databasen kan det vara 

fördelaktigt att få veta vilka källor som varit aktuella. Det flertal källor som databasen baseras på är 

som följer: 

 Präststatistiken (PT) – uppgifter om de döda insamlade från och med 1919 i ett antal olika 

församlingar. Dessa är gjorda av de lokala kyrkoherdarna på uppdrag av Statistiska 

Centralbyrån, och har i projektet setts som inte en statistik i sig själv utan ett underlag för en

sådan.

 Församlingarnas förteckningar över döda och begravda 1914-22 (SRK) – sägs i 

databasen utgöra ett viktigt komplement då det många gånger förekommer detaljerade 

uppgifter om dödsorsak.

 Församlingarnas kommunionböcker (RK) – även denna källa innehåller information som 

ses som specificerande och ett komplement.

 Socialdemokratiska partiets/SDP:s statistik (SDP) – information som samlats in av 

styrelsen i partiet och även aktivister från och med år 1919. Den hanterar framför allt antalet

döda tillhörande den röda sidan, och skiljer sig därför från till exempel präststatistiken som 

tagit med även vita och övriga som dött i kriget.

 Helsingfors stadsarkivs statistikkontors kartotek över döda 1914-22 (HKA) – 

information om de som dött i Helsingfors, det vill säga både de som bodde där och befann 

sig där vid sin död.

 Jägarmatrikeln (JM) – Förteckning av de soldater på vita sidan som kallades för jägare 

och dog i kriget. Användningen av denna källa och dess information motiveras med att det 

är en välkänd sådan och därmed värd att inkludera i databasen.

 1918 års fånglägerinrättnings arkiv (VL) – Antalet fångläger sägs på hemsidan ha uppgått

till ett tiotal av varierande storlek, som trappades ned allt eftersom efter kriget. De 

varierande storlekarna innebär att arkiven från de större lägren oftare är bättre bevarade, 

medan de mindre lägrens arkiv oftare är ofullständiga eller försvunna.12

Det är med andra ord ett flertal källor som databasen är baserad på, vilket kan antas vara för att 

12 DöK 1914-1922. Databasens källunderlag <http://vesta.narc.fi/cgi-bin/db2www/sotasurmaetusivu/lahdepohja>, 1/4 2014.
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ge en så fullständig helhetsbild som möjligt. Problemen med detta kan då som delvis nämnts 

tidigare bli att det skapas dubbletter eller att vissa personer inte går att säkerställa om de ingår i 

materialet flera gånger. Dock så är det fortfarande en bra metod med tanke på det stora antalet döda 

att jämföra olika källor för att få ett så rättvisande resultat som möjligt. Det är svårt att vara helt 

säker på att det inte är någon som räknats med flera gånger eller dylikt, men det är ändå en välgjord 

databas som är lätt att förstå sig på när en vant sig vid upplägget. När sammanställningen av 

materialet påbörjades verkade det som att vissa namn inte gick att klicka på, vilket pekade på att det

eventuellt skulle bli en del bortfall. Dock så visade det sig att det endast var en fråga om att söka på 

dessa fall individuellt via hemsidans sökfunktion, och det framkom även allt eftersom att 

majoriteten av de som detta gällde väldigt specifikt benämndes som att tillhöra parten ingendera. 

Vad detta beror på är svårt sätt säga, men mest troligt har det blivit något sorts fel i länkarna vid 

skapandet av namnlistorna. 

Att de sägs tillhöra parten ingendera är lite utmärkande då det verkar visa på en säkerhet att de 

inte tillhört någon sida överhuvudtaget. Detta till skillnad från de allra flesta andra som benämns 

som röd, vit eller okänd, med betydelsen att de röda bestod av de socialistiska och de vita av de 

borgerliga krafterna i landet. Begreppet okänd har i denna studie gjorts om till begreppet övriga 

som då har fått inkludera de vars tillhörighet beskrivs som okänd, tillsammans med de som angetts 

tillhöra ingendera av sidorna.

Metoddiskussion

Den studie som gjorts i denna uppsats är en kvantitativ sammanställning av alla de kvinnor som 

sägs ha dött i det finska inbördeskriget 1918, enligt Finska Riksarkivets databasen över krigsdöda i 

Finland 1914-1922. Enligt databasen är det 882 kvinnor som dött i samband med kriget och det är 

då dessa som har gåtts igenom och kategoriserats. Dock så blev det vid två tillfällen problem i form 

av om det var en kvinna eller man som stod med i materialet. Det första tecknet var deras namn: 

Väinö Mikko Myllymäki och Arvo Gottfrid Silander. Dessa förnamn brukar oftast anses vara 

manliga sådana och därför blev det då en fråga om varför de i sina respektive tabeller betecknats 

som kvinnor. Vidare ökade misstankarna när Myllymäkis yrke beskrevs som talollisen poika, vilket 

på svenska kan översättas till bondeson.13 Denna yrkestitel skulle alltså mycket väl kunna innebära 

att denna person var en man och inte en kvinna. Dessa olika tecken gav därför lite huvudbry 

huruvida dessa två skulle behållas i statistiken eller inte. De har ju bevisligen ansetts tillhöra de 

13 DöK 1914-1922. Myllymäki, Väinö Mikko <http://vesta.narc.fi/cgi-bin/db2www/sotasurmahaku/input?hakuid=21851>; Silander,
Arvo Gottfrid <http://vesta.narc.fi/cgi-bin/db2www/sotasurmahaku/input?hakuid=36228>, 1/4 2014.
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krigsdöda kvinnorna då de placerats i den listan, men slutligen bestämde jag mig ändå för att se dem

som bortfall och därför ta bort dem ur sammanställningen. Detta på grund av att framför allt deras 

namn pekar på att de möjligtvis kan ha blivit kategoriserade felaktigt någonstans i processen. 

Dessutom kan det inte sägas påverka sammanställningen eller analysen nämnvärt om endast två 

stycken av totalt 882 inte inkluderas.

En kvantitativ undersökning av de krigsdöda kvinnorna har alltså utförts genom att gå igenom 

dem en och en och kategorisera dem enligt olika variabler. De sex huvudkategorierna är dödssätt, 

militär ställning, vapenbärande, civilstånd, ålder, och rödgardist. Till att börja med valdes dessa 

huvudkategorier för att det var de som stod ut mest och var mest förekommande, samt kändes mest 

relevanta i relation till syftet och frågeställningarna. Begränsningar har gjorts på så sätt att det inte i 

samma utsträckning kommer tas med variabler så som yrke, antal barn, födelseort, bostadsort och så

vidare som det funnits mer eller mindre information om. Detta mycket för att en begränsning var 

nödvändig för att få till en realistisk arbetsprocess till denna uppsats. Det fanns alltså några andra 

variabler – som de ovan nämnda – som även de skulle kunna vara intressanta att undersöka, men 

dessa har alltså inte tagits med på grund av att det kändes för omfattande för denna studie. 

För att relatera detta till ett metodiskt perspektiv kan det Fairburn skriver om sociala kategorier 

och inkludering sägas vara relevant. Han skriver att det ofta är i all välmening som en vill ta med så 

många kategorier som möjligt, vilket även var en tanke som fanns i början av denna studies 

arbetsprocess. Författaren menar att detta kan knytas till en känsla av att alla grupper och individer 

ska bli representerade och då även uppmärksammas. Dock så blev det precis som han skriver också 

ett problem i denna undersökning att inkludera så många kategorier som möjligt, då antalet 

kategorier som en huvudkategori kan delas in i ofta är väldigt många. Det kan då alltså till slut bli 

en fråga om så många kategorier att det blir varken hållbart eller översiktligt. Detta gör i sin tur att 

det blir en fråga om att bland alla dessa bestämma vilka som kan anses nog viktiga för att ta med, 

vilket i denna uppsats kan relateras till ovan nämnda begränsningar.14 

Därmed innehåller denna studies sex huvudkategorier i sin tur ett antal underkategorier som 

bestämts till stor del utefter den befintliga kategoriseringen i databasen, men även modifierats till 

viss del för att passa denna undersökning. I den första kategorin dödssätt uppstod det stundvis vissa 

frågetecken kring var en del personer skulle placeras. Uppdelningen blev mer eller mindre som den 

i databasen med kategorierna stupade, avrättade/mördade/skjutna, övriga dödssätt, död i fångläger, 

död efter frigivning, försvunnen och okänt. Frågan blev då framför allt vad som räknades som 

övriga dödssätt och där har de som dött av sårskador, olika sorters olyckshändelser, vådaskott, 

rikoschetter, sjukdomar orsakade av kriget, explosioner, självmord och liknande lagts till. Detta för 

14 Miles Fairburn, Social History: Problems, Strategies and Methods, Basingstoke: Macmillan, 1999, s. 18-20.
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att det många gånger när dessa dödssätt framgår även finns information som pekar på att deras död 

kanske inte var avsiktlig. Många gånger är det dock inte alls lika tydligt om det är avsiktligt eller 

inte, och då har en helhetsbedömning utifrån övrig information varit nödvändig. Förutsatt att det 

funnits sådan extra information att tillgå, vilket inte alltid varit fallet.

Det skall också sägas att de flesta problem som uppstått har att göra just med kategorin dödssätt, 

vilket ändå kan anses vara relativt logiskt. Detta på så sätt att det går att tänka sig att det är inte det 

lättaste att alltid ha kunskap om hur de deltagande och även övriga har mött sitt öde i en 

krigssituation. Totala siffror av döda i krig verkar många gånger begränsas till att vara en 

uppskattning. En skulle då kunna tänka sig att om det är nog komplicerat stundvis att få reda på 

bara hur många som dött ur ett mer övergripande perspektiv, borde det vara ännu svårare att delge 

specifika dödssätt.

Som exempel på detta kan ges Hanna Pitkänen (röd) där dödssättet anges vara haavoittuneena 

kuollut vilket kan översättas till att hon dött av en sårskada, med extra data som specificerar som 

sannolikt att hon fått ett skottsår i magen.15 Eftersom att det benämns som en sårskada så har hon 

kategoriserats i övriga dödssätt eftersom att det inte framkommer om hon stupat, blivit avrättad, 

skjuten eller dylikt. Det kan mycket väl vara så att hon blivit avrättad eller stupat med tanke på att 

hon anges som röd, men då det inte finns någon extra information som direkt pekar på det användes

i just detta fall kategorin övrigt. Ett annat exempel är Karin Hämäläinen med tillhörigheten övrig 

som beskrivs som ammuttu – det vill säga skjuten – och sannolikt har dött av ett skottsår i magen. 

Dock så har hon noterats som ett osäkert krigsdödsfall (E) vilket gjort att även hon placerats i 

kategorin övriga dödssätt trots att det står att hon blivit skjuten. Detta dels på grund av att hennes 

tillhörighet till någon part är okänd, och dels på grund av att om hon anses vara ett osäkert fall blir 

frågan om det är korrekt att se henne som avrättad eller dylikt.16

Under arbetets gång har det alltså uppstått en del beslut angående kategorisering som skapat mer 

eller mindre huvudbry och ibland försvårat processen. De två ovan nämnda exemplen är talande för 

de problem som funnits med just huvudkategorin dödssätt. Det har ett antal gånger blivit en fråga 

om att försöka utröna om det handlar om just en avsiktlig död eller inte, vilket har krävt en mer 

noggrann studie av de olika komponenter som utgjort beskrivningen av varje enskild person. Det 

har slutligen handlat om ett val att först och främst placera de mer självklara fallen i kategorin 

avrättade/mördade/skjutna, då det kan sägas vara viktigt att den kategorin blir så rättvisande som 

möjligt. Detta för att det blir väldigt stor skillnad i statistiken och dess tolkning om en är oaktsam 

med definitionen av avsiktlighet. Medan viss tveksamhet funnits angående ett antal fall har trots 

15 DöK 1914-1922. Pitkänen, Hanna <http://vesta.narc.fi/cgi-bin/db2www/sotasurmahaku/input?hakuid=7309>, 1/4 2014.
16 DöK 1914-1922. Hämäläinen, Karin <http://vesta.narc.fi/cgi-bin/db2www/sotasurmahaku/input?hakuid=30193> 2/4 2014.

10



detta majoriteten av dem haft tydliga formuleringar så som mördad, arkebuserad, avrättad, skjuten 

och så vidare. Dessa formuleringar tillsammans med motiv för dödandet har gjort det ännu mer klart

att deras död var avsiktlig i den meningen att deras liv togs på något sätt. Det ska dock påpekas att 

denna studies resultat är tentativa samt har vissa reservationer med tanke på stundvis bristfällig 

information om det exakta dödssättet. Dessutom finns det en risk att vissa språkliga nyanser kan ha 

gått förlorade trots grundliga översättningar och överväganden. Utöver detta har målet rent generellt

varit att försöka vara så konsekvent som möjligt, och därmed få till en så rättvisande kategorisering 

som materialet tillåtit.

Vidare finns det i båda huvudkategorierna vapenbärande och militär ställning ett större antal av 

alla parter – röd, vit och övrig – som det i materialet står att det inte finns någon information om. 

Detta gör ju att det blir svårare att säga något om speciella mönster i sammanställningen, även om 

det går att se vissa sådana trots detta. Detta diskuteras dock vidare i själva undersökningsdelen av 

uppsatsen i ett mer utvecklat resonemang i samband med presentationen av de olika tabellerna.

Valet av begränsningar till huvudkategorin ålder är inte mer komplicerade än att de delats upp på

det sätt de gjorts i 0 – 15, 16 – 25, 26 – 45, 46 – 65 och 66- för att göra det hela mer överskådligt. I 

början av arbetsprocessen fanns det ett antal fler indelningar men det kändes något överflödigt. Att 

minska på antalet indelningar samt göra dem mer omfattande fungerade lika bra samt att det blev 

mer koncentrerat och lätthanterligt. Dessutom blev det mer tydligt allt eftersom att framför allt 

kategorierna 16 – 25 och 26 – 45 år var de två största, och att skilja dem åt gjorde det hela mer 

överskådligt vilket även det påverkade den sista utformningen.

Tidigare forskning

Mer generell forskning om finska inbördeskriget och dess händelser är relativt förekommande 

medan forskningen om just kvinnor till synes fått mer fart sedan 1980-talet och framåt, framför allt 

då närmare 2000-talet. Mycket av den forskning som återfinns inom ämnet kvinnor i finska 

inbördeskriget är mest lokala studier som hanterar kvinnor i specifika garden och grupper.17 Det 

finns även litteratur där kvinnor nämns i mer generella ordalag samt annan information om 

inbördeskriget i sin helhet, av vilka ett antal kommer att användas i uppsatsen nedan. Mycket av 

litteraturen finns dock endast tillgänglig på finska, även om framför allt äldre verk om 

inbördeskrigets händelseförlopp och dylikt finns översatta till svenska. Dessutom finns det också en

del nyare forskning som också den är skriven på svenska och engelska. Att forskningsläget i vissa 

17 För litteratur om specifika grupper av framför allt röda kvinnor se bland annat Hakala (2004), Lintunen (2006), Hoppu (2008), 
Pekkalainen (2011); för litteratur om kvinnors deltagande mer allmänt i kriget se bland annat Siltala (1996), Piilonen (1998).
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avseenden endast varit tillgängligt på finska har delvis varit ett smärre hinder i arbetsprocessen, 

men vissa delar som ansetts viktiga för uppsatsen har valts ut och översatts. Det är även av vikt att 

nämna att jag har grundläggande kunskaper i det finska språket vilket underlättat läsning av viss 

finsk litteratur som funnits vara relevant för undersökningen. Det har dock inte funnits tid att ge sig 

i kast med några tjockare volymer, utan istället har vissa delar översatts för att se om det funnits 

något av intresse för uppsatsen.

Som sagt handlar mycket av den tidigare forskningen om specifika grupper av kvinnor som 

deltog i det finska inbördeskriget på olika sätt, och då framför allt om de röda kvinnorna. Av all 

tidigare forskning som använts i denna uppsats är förekomsten av återgivningar av de vita 

kvinnorna få om ens några överhuvudtaget. Detta kan bero på att de källor som väl finns om de vita 

kvinnorna inte stått att finna eller att det inte skrivits särskilt mycket om dem. De vita kvinnorna 

verkar dock inte ha fått tillnärmelsevis lika mycket uppmärksamhet som de röda i den tidigare 

forskningen. Tiina Lintunen nämner en opublicerad pro-gradu avhandling – vilket motsvarar en 

sorts magisteruppsats –  vid Helsingfors universitet skriven 2002 av Mirja Ilvonen, som handlar om 

vita kvinnor och deras roll i kriget.18 Det finns alltså viss forskning om de vita kvinnorna även om 

den utgör en mindre del av det varande forskningsläget.

De problem som behandlats i den tidigare forskningen verkar bero lite på hur länge sedan den 

skrevs, då det framför allt verkar som att mer omfattande litteratur om röda kvinnor har tillkommit 

på senare år även om det finns forskning sedan tidigare. Som exempel på detta kan ges Tuomas 

Hoppus Tampereen naiskaartti: Myytit ja todellisuus [Tammerfors kvinnogarde: myter och 

verklighet] från 2008 och Tuulikki Pekkalainens Susinartut ja pikku immet: sisällissodan 

tuntemattomat naiset [Varghugg och smånyp: inbördeskrigets okända kvinnor] från 2011. Hoppu 

säger sig i sin bok vilja diskutera Tammerfors kvinnogarde och dess agerande under kriget, samt 

fokusera på olika delområden i framför allt Tammerfors men även hur den röda krigsmaskinen 

fungerade samt hur enskilda röda garden fungerade.19 Pekkalainens populärvetenskapliga verk 

klargör redan i början av boken att det inte är en bok om de kvinnor som kämpat i striderna utan de 

som kämpat i fångenskap i väntan på sina domar. Det hon lägger vikt på är just vad som hände med 

dessa kvinnor i olika förhör och i fånglägren, med fokus på ungefär 100 stycken kvinnor som hon 

studerat närmare. En stor del av hennes studie baseras på de dikter och liknande som skrevs av ett 

flertal av dessa kvinnor under deras fångenskap.20

18 Tiina Lintunen, "We had no food at home": Women's explanations for joining the Red Guard in 1918, del av opublicerad Lic.-
avh., Åbo Universitet, 2006, s. 10.

19 Tuomas Hoppu, Tampereen naiskaartti: myytit ja todellisuus [Tammerfors kvinnogarde: myter och verklighet], Helsingfors: 
Ajatus, 2008, s. 12.

20 Tuulikki Pekkalainen, Susinartut ja pikku immet: Sisällissodan tuntemattomat naiset [Varghugg och smånyp: Inbördeskrigets 
okända kvinnor], Helsingfors: Tammi, 2011, s. 15-19.
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Rent generellt verkar det alltså som att forskning om kvinnorna i kriget är något som inte fått lika

stor plats som den om männen och kriget i sig, förutom fokuset på de röda kvinnorna som 

onaturliga och avvikande. Om då detta beror på ett ointresse eller att det inte ansetts nödvändigt att 

forska om kvinnorna och deras roll i kriget är svårt att säga. Att forskningen och litteraturen kring 

just detta område verkar öka och få mer plats är nog ett ganska säkert konstaterande.

Det röda upproret eller den finska revolutionen

Beroende på vilken sida som berättar om det finska inbördeskriget och dess händelser ges också 

olika bilder av vad som skedde. Det som dock många är överens om är att den politiska situationen i

Finland vid tiden för inbördeskriget 1918 var full av spänningar av olika slag. Under 1800-talet 

hade den gamla ordningen med ståndssamhälle brutits ned och lett till att klyftorna mellan fattiga 

och rika blev allt större. Det fanns en överklass som styrde kulturtraditioner, satt på mycket makt 

och höga positioner samt att många av dessa var svenskspråkiga. Detta gick i det allt mer spända 

politiska klimatet stick i stäv med en också allt mer tilltagande nationalistisk känsla, så kallad 

fennicism. I samband med detta tog även den industriella revolutionen far och med den en ökande 

ekonomisk utveckling, vilket försämrade inkomsterna vid jordbruk och därmed även situationen för

torpare och egendomslösa. Även många av de arbetare som sökte sig in till städerna för att ta del av 

den nya industrialiseringen mötte där dåliga och osäkra villkor. Därmed utvecklades en situation där

många i de lägre klasserna fick allt sämre levnadsvillkor och en mer osäker tillvaro.21

När så de ryska bolsjevikerna gjorde sin statskupp i november 1917 i Ryssland fick detta en 

påverkan på det redan spända politiska läget i Finland, och den politiska kampen hårdnade 

ytterligare. De borgerliga hade vunnit valen 1917 och då tagit över styret från socialisterna som i sin

tur hade haft majoritet året innan (1916). Finland blev också självständigt den 6 december 1917 då 

folkkommissariernas råd i Ryssland godkände lantdagens beslut om självständighet. De borgerliga i

Finland kallades som sagt även för vita och bestod till stor del av självägande bönder samt 

företrädare för olika industrier, förvaltning, bankväsendet och handeln. Socialisterna kallades å sin 

sida då för röda och bestod framför allt av de som arbetade inom industrin, småjordbrukare 

(torpare), lantarbetare i allmänhet och även så kallade radikala intellektuella som hörde till den 

finländska socialdemokratin.22

Det finns ingen enkel förklaring till varför detta inbördeskrig som skulle gå till historien som så 

21 Paavolainen (1986), s. 8.
22 Bengt Nilson, Finska inbördeskriget, Nationalencyklopedin <http://www.ne.se/lang/finska-inb%C3%B6rdeskriget>, 23/4 2014.
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väldigt brutalt och hemskt utbröt, utan många olika faktorer samverkade. På strukturell nivå nämns 

de stormaktspolitiska förskjutningarna som skedde i och med första världskriget samt den inhemska

maktkampen mellan de borgerliga och arbetarrörelsen. Dessutom fanns vissa skäl av lokal art som 

var sprungna ur personliga motsättningar, en lust efter hämnd samt ärelystnad. Att kriget i efterhand

har beskrivits som svart och vitt, eller rättare sagt rött och vitt, är därför inte en helt enkel 

generalisering utan det var mer komplicerat än så.23

Den 28 januari var alltså den lagliga, borgerliga regeringen tvungen att fly till Vasa då de röda 

genomförde en statskupp och därmed tog makten i Helsingfors. Samtidigt agerade de vita ledda av 

general C. G. Mannerheim genom att avväpna de ryska trupperna i Österbotten, vilka de såg som ett

hot med tanke på den något spända relationen till Ryssland. Den politiska stämningen i Finland var 

som sagt redan väldigt spänd överlag. De vita tog i och med detta kontroll över stora delar av norra, 

mellersta och östra Finland medan de röda främst hade kontroll över de sydvästra delarna av landet 

där de största delarna av befolkningen fanns och så även majoriteten av landets industri. Rent 

numerärt var de röda överlägsna de vita men de vita hade däremot större militär erfarenhet, 

utbildade jägarbataljoner samt även hjälp från Tyskland.24

En av de största vinsterna för de vita var när de i början av april stormade och tog över det röda 

fästet Tammerfors efter mycket hårda strider och stora förluster för båda sidor, men framför allt den 

röda. Förlusten av Tammerfors var en väldigt hård sådan för de röda då staden var en viktig symbol 

och även ett av de största fästena för arbetarrörelsen i Finland, vilket betydde att de vitas vinst fick 

väldigt stor betydelse för det fortsatta krigsförloppet. Den 3 april landsteg även en division från 

Tyskland för att assistera de vita efter att avtal slutits om att de skulle få ensamrätt på finsk export, 

och denna division tog över en av de viktiga järnvägsknutpunkterna i Lahtis. När detta var gjort var 

de rödas trupper avskurna från varandra och hade tappat en av de viktigaste knutpunkterna för 

transport av soldater och förnödenheter, vilket mer eller mindre innebar början på slutet av kriget. I 

början av maj kapitulerade de sista röda soldaterna i mellersta Finland och det korta men hårda 

inbördeskriget var officiellt över.25

Det brukar talas om att det är vinnaren som skriver historien vilket även kan ses i hur kriget och 

dess konsekvenser för det finska samhället har hanterats. De röda minnena av den för dem så 

kallade finska revolutionen har präglats av en genomsyrande bitterhet, där fokus legat på den vita 

terror som utfördes framför allt efter krigsslutet i maj 1918. Det har också inom arbetarrörelsen varit

viktigt att samla in information om just den vita terrorn, och då även i viss mån se de stupade och 

dödade röda som offer i kampen för ett mer demokratiskt samhälle. Samtidigt har det funnits viss 

23 Henrik Meinander, Finlands Historia 4, 2 uppl., Esbo: Författarna och Schildts Förlags AB, 1999, s. 47-48.
24 Nilson (2014).
25 Nilson (2014).
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glömska kring det faktum att terror även förekom från den röda sidan, om än i slutändan i mycket 

mindre utsträckning än den vita. De vita minnena av det enligt dem röda upproret skapade en hel 

del traditioner och handlade mycket om betoningen av sin egen ypperlighet och storhet. Historia 

skrevs i stora verk om hur kampen för frihet leddes av general Gustaf Mannerheim, de i Tyskland 

utbildade jägarna och Österbottens stolta skaror av bönder.26

Det är då kanske inte så underligt att kriget i sin helhet länge varit ett känsligt ämne i Finland och

den officiella policyn var väldigt länge att helt enkelt glömma det som skett. Det fanns dock de som

varken ville eller kunde glömma, vilket visat sig långt efter krigets slut. Så sent som 2004 skedde en

vandalisering av en staty i form av den vita generalen Mannerheims monument, i samband med att 

han utnämndes till den störste finländaren genom tiderna. Någon skrev ordet slaktare på 

monumentet vilket visar på att hans arv och bidrag till den finska historien är ytterst omstritt. 

Mannerheim var också den som 1933 sade att det inte längre var viktigt att fråga sig vilken sida du 

stred på i inbördeskriget, vilket har setts som den officiella starten på policyn att glömma. Detta 

sägs ha effektivt tystat den röda sidan som inte gick segrande ur kriget, då det fram till 1980-talet 

fanns en ojämn fördelning av monument till de vitas fördel. Att som Szpunar mena på att det finska 

inbördeskriget påverkade och till och med slet sönder det finska samhället på många sätt, verkar 

vara en slutsats som inte är allt för osannolik i ljuset av en vandalisering 86 år efter dess slut.27

26 Meinander (1999), s. 57-58.
27 Szpunar (2012), s. 1201-1202 och 1206-1208.
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Det finska inbördeskrigets döda kvinnor

Om det finska inbördeskriget i sin helhet varit något som det talats tyst om och endast på vissa sätt 

så har det talats ännu tystare om just kvinnorna i kriget. Vittnesmål från kriget berättar om att de 

tillsammans med de ryssar som stred på röda sidan många gånger sköts direkt när de blev 

tillfångatagna av de vita. Deras yttre sägs ha spelat en stor roll då de ryssar som hade ryska armens 

kappa och de kvinnor som hade byxor på sig ofta fick väldigt stränga straff och då sköts i princip 

omedelbart. Många gånger utsattes även dessa kvinnor för hån och smädande ord från framför allt 

de vita då de ansågs vara en skam för sitt täcka kön, det vill säga det kvinnliga könet.28

Det finns även de som menar att historierna om de kvinnliga deltagarna i kriget och då framför 

allt de som ingått i det röda gardet förtegs under och även efter kriget. Detta kan det finnas många 

orsaker till och en av dessa nämner Tuomas Hoppu när han skriver att det handlade om alldeles för 

tunga minnen av hemska tider. Det var helt enkelt ett ämne som var alldeles för fruktansvärt för att 

minnas. Dessutom stämplades många av framför allt kvinnogardisterna – de som var en del av de 

röda trupperna – som förbrytare och skandalösa kvinnor, vilket gjort att många helt enkelt valt att 

glömma bort sin medverkan och inte tala om den. Det finns även en hel del vit propaganda som har 

framställt dem som elaka, hemska och värre än de egentligen var vilket också bidragit till viljan att 

låta det hela falla i glömska.29 

Kriget påverkade dock inte bara de kvinnor som deltog aktivt i kriget genom att till exempel 

strida utan det var många som föll offer för krigets skeenden, och för många slutade det inte bara 

med fruktansvärda minnen. För åtminstone 880 stycken kvinnor blev kriget deras dödsdom oavsett 

om detta var avsiktligt eller inte. Av dessa utgjorde de röda 645 stycken, de vita 53 stycken och de 

övriga 182 stycken, eller lite annorlunda uttryckt 73,3 procent, 6,0 procent och 20,7 procent. Vilket 

då innebär att det var flest röda kvinnor som dog i kriget följt av övriga och till sist vita. Dessa 

tillhörigheter verkar även de ha spelat en roll i deras död, vilket kommer diskuteras vidare nedan.

Vi skall alla den vägen vandra

De i källmaterialet krigsdöda kvinnorna är alltså uppdelade i sju olika underkategorier rörande hur 

de har avlidit. Som redan nämnts i metoddiskussionen har det funnits vissa funderingar kring hur 

kategoriseringen skulle gå till. Vissa mönster kan dock sägas ha blivit synliga i sammanställningen 

28 Timo Malmi och Ari Järvelä, Slaget om Tammerfors: Ögonvittnen från finska inbördeskriget, Stockholm: Fischer, 2009, s. 179, 
193, 235, 243.

29 Hoppu (2008), s. 15.
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av de avlidna kvinnorna och det slutliga resultatet kan ses i Tabell 1 nedan.

Tabell 1. Krigsdöda kvinnor i finska inbördeskriget 1918 indelade enligt dödssätt

Röda Vita Övriga

Stupat 101 1 11

Avrättad/skjuten/mördad 321 29 25

Död i fångläger 116 0 31

Försvunnen 40 0 11

Övriga dödssätt 51 20 99

Efter frigivning 13 0 0

Okänt 3 3 5

n 645 53 182

Källa: Databasen över Krigsdöda i Finland 1914-1922, namndatabas över krigsdöda kvinnor.

Den mest allmänna slutsatsen som kan dras genom att titta på Tabell 1 är att de som tillhörde den 

röda sidan är de som är mest representerade i statistiken, och därmed den grupp där det dött flest 

kvinnor. Majoriteten av de röda hör till kategorin avrättad/skjuten/mördad, då de utgör hela 49,8 

procent av den totala mängden röda och 85,6 procent av alla i den kategorin oavsett tillhörighet. Det

blir alltså tydligt att en stor mängd av de röda kvinnorna togs av daga på detta vis. Det finns dock 

siffror som talar om att det totala antalet kvinnor som avrättades uppgår i 364 stycken.30 Det skulle 

alltså innebära att denna studies resultat där samma siffra är 321 stycken avrättade saknar 43 

stycken avrättade kvinnor. Med tanke på det resonemang som fördes i metoddiskussionen vidhålls 

även här att dessa resultat är tentativa, och att vissa svårigheter med kategorisering har funnits i just 

detta fall. Därför är det inte omöjligt att dessa 43 kvinnor kan ha hamnat i övriga dödssätt istället, då

många av dem angetts ha dött av till exempel sårskador vilket lett till att dödssättet många gånger 

varit svårt att definiera.

Vidare är den totala siffran av döda i kriget omdebatterad, men enligt Databasen över Krigsdöda 

(DöK) uppgår det totalt i 34 277 stycken, och de krigsdöda kvinnorna utgör 2,6 procent av dessa 

vilket inte är en särskilt stor del. Det totala antalet röda av alla de krigsdödade är dock så många 

som 27 426 stycken, och detta betyder att de röda enligt denna källa utgör 80,1 procent vilket är en 

klar majoritet. Av det totala antalet döda oavsett könstillhörighet i kategorin 

avrättad/skjuten/mördad utgör de röda 7207 stycken av 8920, det vill säga 80,8 procent.31 På så vis 

30 Juhani Piilonen, "Women's Contribution to 'Red Finland' 1918", Scandinavian Journal of History vol 13, 1988, s. 47.
31 DöK 1914-1922. Krigsdöda 1918 specificerade enligt dödssätt och ideologi <http://vesta.narc.fi/cgi-

bin/db2www/sotasurmaetusivu/stat2>, 15/4 2014.
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skulle det kunna gå att förklara överrepresentationen av döda kvinnor från den röda sidan med att 

det överlag var de röda som led störst förluster i kriget. Detta torde då alltså visa sig i den totala 

statistiken oavsett könstillhörighet.

Ännu en aspekt till dessa röda kvinnor som avrättats är att det vid ett flertal tillfällen står skrivet 

motiv för deras avrättningar. Någon statistisk sammanställning av just de olika sorternas motiv har 

inte gjorts på grund av begränsningar rörande uppsatsens omfång och därmed vissa tidsaspekter. 

Dock är det relevant att nämna några av dessa kategorier då det ändå är intressant att det är just de 

röda som märkts på detta sätt. Det allra vanligaste motivet verkar vara att de ansetts vara rebeller, 

rödgardister och/eller tillhörde den röda sidan. Det finns dock andra motiv som till exempel att de 

ansetts ägna sig åt tomt prat, varit hejdukar åt de röda, varit brottslingar, anklagats för landsförräderi

och så vidare.32

Även för de krigsdöda vita kvinnorna står en stor del av gruppen att finna i kategorin 

avrättad/skjuten/mördad. Detta då mer än hälften av alla de döda med den tillhörigheten rent 

procentuellt ingår i denna kategori med sina 54,7 procent. Dock så utgör de endast 7,7 procent av 

alla de som oberoende av tillhörighet dött på detta vis, och därmed inte en tillnärmelsevis lika stor 

del som de röda. Även här kan det sägas finnas likheter med statistiken över alla de krigsdöda och 

då även alla de vita som dött på detta sätt då de utgör endast 14,8 procent eller 1 321 av 8 920 

stycken.33 Det verkar alltså som att det är fler röda som avrättats jämfört med de vita, vilket kan 

sägas visa sig i materialet på så sätt att de utgör en mycket mindre del av de totala summorna.

En annan kategori som ter sig intressant i Tabell 1 är andelen stupade. Även här är de röda 

kvinnorna i majoritet av alla de stupade kvinnorna då de utgör 89,4 procent av dessa. Vad som dock 

blir ännu mer intressant är bristen på stupade vita kvinnor, då det som kan ses ovan handlar om 

endast en sådan kvinna. Dessutom framkommer det i materialet att hon anses ha stupat vid 16 års 

ålder när hon fraktade mat till de stridande den 2 maj 1918.34 Detta skulle då kunna sägas vara ett 

tecken på att det framför allt var de röda kvinnorna som faktiskt deltog aktivt i striderna och därmed

stupade. Dock så framkommer det av det totala antalet döda i databasen att de vita utgör 36,1 

procent av de stupade, även om de röda med sina 58,6 procent fortfarande utgör en majoritet.35 Så 

om en även räknar med männen och då det totala antalet krigsdöda som stupat, blir det tydligt att 

siffrorna är betydligt högre för båda sidor. I relation till varandra verkar dock siffrorna för 

32 DöK 1914-1922. Exempel: Toivola, Hilma <http://vesta.narc.fi/cgi-bin/db2www/sotasurmahaku/input?hakuid=25538>; 
Vainikka, Alviina <http://vesta.narc.fi/cgi-bin/db2www/sotasurmahaku/input?hakuid=3796>, 29/4 2014.

33 DöK 1914-1922. Krigsdöda 1918 specificerade enligt dödssätt och ideologi <http://vesta.narc.fi/cgi-
bin/db2www/sotasurmaetusivu/stat2>, 15/4 2014.

34 DöK 1914-1922. Paganus, Tyyne Kaarlentytär <http://vesta.narc.fi/cgi-bin/db2www/sotasurmahaku/input?hakuid=1033>, 15/4 
2014.

35 DöK 1914-1922. Krigsdöda 1918 specificerade enligt dödssätt och ideologi <http://vesta.narc.fi/cgi-
bin/db2www/sotasurmaetusivu/stat2>, 15/4 2014.
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kvinnorna ge en bild av att det i mycket större utsträckning var röda kvinnor som stupade.

Det förekommer också elva stycken övriga eller 9,7 procent som också de anses stupat i strid, 

men majoriteten är som sagt röda kvinnor. Detta skulle då kunna ha något att göra med de starka 

könsroller som blir tydliga i en del ögonvittnesskildringar av till exempel Einar Lundborg, en av 

officerarna i den i svenska brigaden. Han beskriver hur de kvinnliga röda fångarna hånas och 

smädas samt ses som en skam för det täcka könet. Att de vita kvinnorna som hånar dem enligt 

honom också i och med detta beter sig okvinnligt, ursäktas med att omständigheterna tillåter att de 

går utanför sin kvinnoroll och smädar de röda kvinnorna. Detta på grund av att de röda kvinnorna så

väldigt tydligt brutit mot sin könsroll och därmed rollen som kvinna.36 Det skulle därför utifrån 

dessa resultat kunna tänkas att det av någon anledning var så att det i krigssituationen var lättare för 

de röda kvinnorna att gå utanför sin traditionella kvinnoroll. Därmed kanske de då även kunde delta

aktivt i stridigheterna på ett annat sätt än de vita kvinnorna.

Vidare så är just gruppen övriga mest närvarande i kategorin övriga dödssätt då de utgör mer än 

hälften av alla i den kategorin i form av 58,2 procent. Av hela gruppen övriga är det även där över 

hälften eller 54,4 procent som hör till just kategorin övriga dödssätt. Att gruppen övriga är 

överrepresenterade i just denna kategori skulle således kunna förklaras med att det ofta handlar om 

olyckshändelser, sårskador, vådaskott, explosioner och så vidare. Med andra ord handlar det en hel 

del om personer som enligt ett vanligt uttryck råkat befinna sig på fel plats vid fel tillfälle. Det finns

ett flertal exempel på flickor och kvinnor i olika åldrar som råkat ut för granat-/bombexplosioner, 

rikoschetter, vådaskott och så vidare. Som till exempel sexåriga Martta Matilda Lehtonen som dog 

av vad som har betecknats som en skottolycka den 8 april 1918, eller 78-åriga Eva Kaisa Löfving 

som dog av ett vådaskott den 20 april 1918.37 Detta är två exempel på de som oftast utgör denna 

kategori av övriga.

De två kategorierna som rör fångläger och frigivning från läger kan sägas visa väldigt tydligt 

vem det var som hamnade i fångenskap. Av de 147 stycken kvinnor som dog i fångläger utgör de 

röda 78,9 procent och övriga 21,1 procent, medan det inte alls verkar ha förekommit några fall av 

vita kvinnor. Det var alltså en klar majoritet av röda kvinnor som dog i lägren, vilket stämmer väl 

överens med de siffror och återgivningar som finns av hur många röda respektive vita som dog i 

läger överlag. Dessa siffror talar även de väldigt tydligt sitt klara språk om att mot de rödas 11 785 

döda i fångläger ställs sex stycken döda vita, samt även 500 stycken övriga, av sammanlagt 12 291 

döda totalt. Det innebär alltså att av alla de som dog i fångläger totalt utgör de rödas förluster 95,9 

36 Malmi och Järvelä (2009), s. 243.
37 DöK 1914-1922. Lehtonen Martta Matilda <http://vesta.narc.fi/cgi-bin/db2www/sotasurmahaku/input?hakuid=14142>; Löfving 

Eva Kaisa <http://vesta.narc.fi/cgi-bin/db2www/sotasurmahaku/input?hakuid=18010>, 15/4 2014.
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procent.38

Att majoriteten av de kvinnor som dog i läger var röda är alltså i relation till dessa totala siffror 

inte underligt. Utan det kan mer sägas bekräftat av det faktum att det generellt sett dog väldigt 

många fler röda än någon annan grupp i fånglägren. Detta har länge varit ett mer eller mindre känt 

faktum oavsett hur mycket det talats om det och gått under benämningen vit terror. Det har även 

funnits röd terror som icke skall förglömmas utan också var en realitet under kriget. Detta trots att 

det i efterhand visat sig att denna röda terror inte alls på långa vägar nådde samma proportioner som

den vita. Medan den röda terrorn ansetts vara störst i början och slutet av kriget sägs den vita ha 

ökat successivt under hela krigsperioden och slutligen ha skipat cirka fem gånger fler offer än den 

röda.39 Dylika uttalanden om fem gånger fler offer, beräkningar av antal döda och så vidare verkar 

ha varierat allt sedan krigets slut, men en sak som dock är säker är att kriget och dess konsekvenser 

krävde många fler röda liv än vita.

Effekterna av den vita terrorn och missförhållanden i fångenskap var alltså enorma för de röda 

fångarna. De fick knappt någon föda att tala om vilket gjorde att många blev väldigt svaga och 

därmed sjuka. Dessutom bidrog en oerhörd trängsel i många läger, sanitära förhållanden som var 

mycket dåliga och en brist på vatten till en plågsam tillvaro för de fängslade.40 Att så många då dog 

i fångenskap kan nog inte sägas vara särskilt förvånande, och inte heller det faktum att det fanns de 

som även dog efter att de frigivits. I denna studie har det framkommit att det fanns 13 stycken röda 

kvinnor som avled efter frigivning, och de utgör 100 procent av alla i denna kategori då det i 

materialet inte funnits någon som avlidit av detta i de två andra grupperna. 

Av den extra information som funnits verkar det vara så att det som dessa 13 kvinnor dött av är 

sjukdomar som de ådragit sig i fångenskap så som lunginflammation, lungsjukdomar, spanska 

sjukan och så vidare eller helt enkelt svältföljder och allmän svaghet. Trots att de utgör 100 procent 

av alla som dött i denna kategori är de inte särskilt många i relation till alla krigsdöda kvinnor då de 

endast utgör 1,5 procent av dessa. Detta verkar även återspegla sig i det totala antalet krigsdöda 

efter frigivning då det dog 597 röda av totalt 34 277 krigsdöda, det vill säga endast 1,7 procent.41 

Det är ju så att det antal som dog efter frigivning inte alls uppgår i samma mängder som de som dog

medan de var fängslade. Dock är det ändå ett faktum att det var väldigt många som fick sätta i livet 

till i fångenskap och även led svårt av dess följder, oavsett om de miste livet eller ej.

38 DöK 1914-1922. Krigsdöda 1918 specificerade enligt dödssätt och ideologi <http://vesta.narc.fi/cgi-
bin/db2www/sotasurmaetusivu/stat2>, 15/4 2014.

39 Meinander (1999), s. 55-56.
40 Paavolainen (1986), s. 181-182 och 190.
41 DöK 1914-1922. Krigsdöda 1918 specificerade enligt dödssätt och ideologi <http://vesta.narc.fi/cgi-

bin/db2www/sotasurmaetusivu/stat2>, 17/4 2014.
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Kvinnfolk skall icke bära vapen

Att säkert säga hur många av de kvinnor som berördes av och avled i inbördeskriget som 

tillskansade sig vapen av något slag och även använde dessa, kan vara problematiskt och innebära 

vissa svårigheter. Detta kan även ses i den sammanställning som gjorts då det är ett övervägande 

antal där information inte kunnat ges. De kvinnor som väl hade vapen i hand när de vita trupperna 

hittade dem avrättades många gånger mer eller mindre direkt då det sågs som väldigt allvarligt och 

onaturligt.42 Kvinnor skulle inte bära vapen på det sättet vilket mest troligt har påverkat att de som 

väl gjorde det har setts som avvikande. Därför finns det en del intervjuer med just kvinnor som bar 

vapen i kriget trots att många höll tyst om det, och de ansågs mer intressanta just för att de drog till 

sig mycket offentligt intresse.43 Kanske just för att de var kvinnor som tog till vapen och därmed på 

något sätt ansågs bete sig som män.

Tabell 2. Antal vapenbärande av det totala antalet döda kvinnor i finska inbördeskriget 1918

Röda Vita Övriga

Burit vapen 154 0 0

Ej burit vapen 139 43 62

Ej information 317 10 115

Ej angett 35 0 5

n 645 53 182

Källa: Databasen över Krigsdöda i Finland 1914-1922, namndatabas över krigsdöda kvinnor.

I Tabell 2 blir det alltså tydligt att för den övervägande delen av alla röda och övriga kvinnor har det

inte funnits information om huruvida de burit vapen eller inte. För de röda utgör denna grupp 46 

procent av det totala antalet röda och för de övriga utgör denna grupp hela 63,2 procent av det totala

antalet övriga. Undantaget är de vita kvinnorna som dock är mindre som grupp jämfört med de 

andra två, men även har 18,9 procent av sina döda i denna kategori. Hela kategorin ej information är

dock den största rent procentuellt då den i sig utgör cirka hälften av den totala summan krigsdöda 

kvinnor med sina 50,2 procent. En tentativ slutsats av detta skulle då kunna vara att det i en 

krigssituation är svårt att veta vem som räknas som någon som burit vapen eller inte. Detta gör då 

att ett stort antal av de döda kvinnorna räknas till denna kategori, just för att det är så svårt att veta 

exakt vem som burit vapen.

42 Juha Siltala, "Röda gardets kvinnor", Historisk Tidsskrift för Finland vol 81, 1996, s. 12.
43 Lintunen (2006), s. 1-2.
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Den kategori där de vita kvinnorna figurerar mest är bland de som inte har burit vapen, där då 

81,1 procent av det totala antalet vita finns. Av alla som inte burit vapen utgör de dock trots detta 

den minsta gruppen med 17,6 procent. Med tanke på att det som nämnts tidigare verkar ha varit 

mycket vanligare att de röda kvinnorna faktiskt deltog i stridigheter torde det inte vara allt för 

förvånande. Dels med tanke på att det totala antalet vita kvinnor som avled är mycket färre än de 

röda, samt att de som väl anses ha burit vapen enligt Tabell 2 är uteslutande röda kvinnor. 

Militär ställning och delaktighet i det röda gardet

Att det fanns kvinnor som deltog i det röda gardet var och är ett faktum även om det länge efter 

kriget talats väldigt tyst om detta. Vissa som Lintunen, som studerat 267 fall av icke vapenbärande 

kvinnor i krigsdomstol efter kriget, menar att det var cirka 2 000 och då mest unga kvinnor som 

hörde till det röda gardet. De deltog som soldater men också i andra sysslor som matlagning, 

sjukvård, tvättning och så vidare. Hon skriver lite om anledningarna till att dessa kvinnor gick med 

och hon anser för det första att de var ekonomiska då arbetslösheten var hög och många kvinnor var

tvungna att försörja sina familjer. För det andra så förekom ideologiska anledningar trots att de allra

flesta inte medgav detta, då de insåg att ett medgivande var alldeles för riskfyllt. För det tredje kan 

det ha funnits en social press och då framför allt en påverkan från män att ansluta sig, vilket hon 

förklarar med det starka patriarkala samhällssystemet som fanns i Finland. Hon konstaterar också 

att i slutändan sågs alla som hade deltagit i revolutionen på den röda sidan som förrädare oavsett 

vilken position de haft, så oavsett om kvinnorna varit sjuksköterskor eller soldater kunde de 

anklagas för landsförräderi.44

Tabell 3. Krigsdöda kvinnor i finska inbördeskriget 1918 fördelade enligt eventuell militär ställning

Röda Vita Övriga

Soldat 223 0 6

Ej information 386 51 168

Ej angett 34 1 5

Civil 2 1 3

n 645 53 182

Källa: Databasen över Krigsdöda i Finland 1914-1922, namndatabas över krigsdöda kvinnor.

44 Lintunen (2006), s. 1 och 6-8.
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Här blir det ännu en gång tydligt att det framför allt verkar vara så att det är röda kvinnor som 

deltagit i stridigheter på ett mer aktivt sätt. Åtminstone har det främst varit röda kvinnor som ansetts

vara soldater då de utgör 97,4 procent av hela den gruppen, jämfört med att inga vita kvinnor har 

setts som soldater. Även här blir det som i frågan om vilka som burit vapen så att den allra största 

kategorin är ej information, då dess totala antal utgör 68,8 procent av alla de krigsdöda kvinnorna. 

En tentativ slutsats skulle då kunna vara att detta är fallet för att det i en krigssituation precis som 

det är svårt att veta vem som burit vapen, är svårt att kunna definiera vem som är civil eller soldat 

eller inte. Det en dock kan säga säkert är att det verkar som att det funnits vissa svårigheter att hitta 

tillförlitlig information om en stor del av de krigsdöda kvinnorna angående deras eventuella militära

ställning.

Det är väldigt få som angetts vara civila vilket kanske skulle kunna sägas vara lite förvånande, 

med tanke på att det ändå som nämnts innan finns en hel del dödsfall där de döda anges som övriga 

samt döda i olyckor. Dock går det samtidigt inte att säga att bara för att någon hör till kategorin 

övrig och har dött i en olycka så har den varit civil. En tänkbar förklaring är att det även här handlar

om osäker och bristfällig information angående de dödas ställning, och därför har alternativet varit 

att benämna dessa fall som att det inte finns någon information att tillgå.

Av alla krigsdöda kvinnor framkom det också att det fanns de som tillskrevs tillhörighet i det så 

kallade röda gardet, en sorts stamtrupp eller skyddsvakt vars kvinnliga avdelningar främst verkar 

haft i uppgift att fungera som just vakttjänst. Även de deltog dock i striderna vid fronten när denna 

brast, och de har tillskrivits att de ska ha varit hårdare och mer stridslystna sina manliga 

motsvarigheter.45

Tabell 4. Kvinnor tillhörande röda gardet eller ordningsgardet av det totala antalet krigsdöda 

kvinnor i finska inbördeskriget 1918

Röda Vita Övriga

Rödgardister 277 0 6

Ordningsgardet 2 0 0

n 279 0 6

Källa: Databasen över Krigsdöda i Finland 1914-1922, namndatabas över krigsdöda kvinnor.

Som blir tydligt ovan i Tabell 4 återfinns det i materialet totalt 285 kvinnor som sägs ha hört till 

både röda gardet och ordningsgardet. Att båda dessa namn på garden förekommer förklarar Marja-

45 Siltala (1996), s. 7-8.

23



Leena Salkola med att det i gamla memoarer och tidigare forskning är så att arbetargardena 

benämns på många olika sätt. Hon skriver att det även finns de som hävdat att de så kallade 

ordningsgardena kom först och sedan utvecklades till röda garden, medan andra hävdar att dessa två

olika garden är två olika saker. Meningarna är alltså lite delade även om Salkola hävdar att 

användningen av namnet rött garde härstammar från storstrejken 1905-1907 i Finland, eftersom att 

det som då benämndes som Helsingfors nationalgarde var det som så småningom blev det röda 

gardet. Strax innan och under inbördeskriget – det vill säga 1917-1918 – menar Salkola att det som 

då av många fortfarande kallades för arbetargarden allt mer började kallas för röda garden. Detta för

att det fanns de som var positiva till ordets traditionella mening, även om det också fanns de som 

ville undvika termen och inte associeras med den.46

Vidare skriver Salkola att det mer eller mindre var så att de olika namnen användes under olika 

tidpunkter och i olika områden i Finland under 1917-1918. Strax innan kriget under hösten 1917 

verkar det som att det egna områdets garden benämnts som ordningsgarden medan det talats om de i

andra orter som röda garden. Det verkar alltså ha varit en fråga om att termen röda garden sågs som 

mer radikal, medan de egna lokala gardena inte sågs som lika radikala och därför kallades för 

ordningsgarden. Från och med hösten 1917 blev också definitionen av ett rött garde klarare då det 

allt mer började ses som radikala element av arbetarrörelsen som var mer självständiga än 

ordningsgardet. Det sistnämnda följde oftast en högre ledning inom arbetarrörelsen och olika 

stadgar som godkänts i oktober 1917. Ordningsgardet bildades också först och främst för att skydda 

arbetarna när de demonstrerade eller höll möten.47 Det finns alltså vissa skillnader mellan det röda 

gardet och ordningsgardet även om de båda i grunden verkar härstamma från arbetarrörelsen.

Av de som tillhört det röda gardet av de krigsdöda kvinnorna är det en majoritet som är just röda 

men även sex stycken övriga. De döda kvinnliga rödgardisternas del av alla de döda kvinnorna är 

32,1 procent så de utgör därför lite mindre än en tredjedel. Att det ändå är nästan en tredjedel av de 

döda kvinnorna som hört till det röda gardet, skulle kunna relateras till det faktum att kvinnliga 

gardister som tillfångatogs ofta inte behandlades som andra krigsfångar. Att de sågs som vilda djur 

samt olydiga barn som behövde ruskas om och som inte lyssnade till förnuft var inget ovanligt.48 Att

dessa kvinnor sågs som avvikande på olika sätt var alltså inte särskilt underligt. Dock som nämnts 

tidigare har bland annat Lintunen gett siffror på att cirka 2 000 kvinnor deltog i röda gardet som 

både soldater och kokerskor, tvätterskor, sjuksköterskor och så vidare. Vilket betyder att om det var 

258 rödgardistkvinnor som dog av totalt cirka 2 000 aktiva av olika slag, utgör dessa döda endast 

12,8 procent av de kvinnor som tillhörde det röda gardet. Detta är då inte en sådan stor del utan kan 

46 Marja-Leena Salkola, "Om arbetargardena 1917-1918", Historisk Tidsskrift för Finland vol 64, 1979, s. 341-347.
47 Salkola (1979), s. 348-353.
48 Siltala (1996), s. 12.
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snarare sägas vara en relativt liten sådan. Att de däremot utgör nästan en tredjedel av alla de 

krigsdöda kvinnorna tycker jag ändå är intressant, då det ändå kan sägas visa på att många av de 

kvinnor som dog även var engagerade på något sätt i den röda ideologin och revolutionen.

Kriget har ingen åldersgräns

De krigsdöda kvinnorna varierar en hel del i ålder då det i statistiken figurerar allt från flickor som 

inte ens hunnit fylla ett år upp till kvinnor så gamla som 92 år.49 I just detta inbördeskrig verkar det 

inte precis finnas någon åldersgräns, utan det blir tydligt att det är något som folk inte slipper undan

oavsett ålder. Med det sagt går det ändå att se i Tabell 5 nedan att det var vissa ålderskategorier som 

var mer representerade i statistiken.

Tabell 5. Krigsdöda kvinnor i finska inbördeskriget 1918 fördelade enligt ålder

Röda Vita Övriga

1 – 15 19 6 35

16 – 25 362 10 53

26 – 45 155 19 46

46 – 65 70 12 29

66 - 7 6 11

Ej angett 32 0 8

n 645 53 182

Källa: Databasen över Krigsdöda i Finland 1914-1922, namndatabas över krigsdöda kvinnor.

I Tabell 5 är det relativt lätt att vid en första överblick konstatera att framför allt de röda kvinnorna 

har flest representanter i kategorierna 16 – 25 och 26 – 45. Samma gäller för gruppen övriga som 

också de har det största antalet representanter i dessa två kategorier. Rent procentuellt utgör gruppen

16 – 25 nästan hälften av alla krigsdöda kvinnor med sina 48,3 procent och är därför den största. 

Som Piilonen skriver fick de kvinnor som väl deltog i kriget, oavsett om de engagerat sig militärt, 

lida väldigt hårt för sitt deltagande. Han påpekar också att de avrättade kvinnorna många gånger var

kring tjugo år gamla och det var en majoritet av unga och ogifta kvinnor som deltog, dömdes för 

landsförräderi och dog i inbördeskriget.50 Detta verkar alltså stämma bra överens med de resultat 

49 DöK 1914-1922. Heliander, Rauha Ester <http://vesta.narc.fi/cgi-bin/db2www/sotasurmahaku/input?hakuid=14841>; Parad, 
Eeva Karoliina <http://vesta.narc.fi/cgi-bin/db2www/sotasurmahaku/input?hakuid=25911>, 17/4 2014.

50 Piilonen (1988), s. 47-48.
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som framkommit i denna studie. Utifrån dessa siffror skulle en tentativ slutsats kunna vara att det 

för framför allt de röda kvinnorna verkar ha varit unga kvinnor som föll offer för kriget och dess 

konsekvenser. Den allra minsta kategorin både till antalet och procentuellt med 24 stycken och då 

2,7 procent är den med kvinnor i åldern 66 år och uppåt, och de som ingår i denna grupp verkar 

oftast ha förolyckats på olika sätt. Så det verkar utifrån dessa uträkningar som att de som deltog 

aktivt i kriget och därmed också dog i högre utsträckning var de yngre kvinnorna oavsett 

tillhörighet.

Det har även förekommit en del barn i källmaterialet som oftast verkar ha dött av sjukdomar, så 

kallade olyckshändelser (till exempel vådaskott, rikoschetter, explosioner) och så vidare. Det finns 

dock även exempel som två flickor med okänd tillhörighet som angetts ha dött i fångläger när de 

vistades där tillsammans med sina föräldrar. Även en vit flicka angetts ha blivit utsatt för röd terror 

då hon brann inne när de röda tände eld på bostaden.51 Även barn föll alltså offer för krigets 

hemskheter och har ofta i materialet benämnts som att de hade övrig eller okänd tillhörighet, vilket 

kan ses i Tabell 5 ovan då gruppen övriga utgör största antalet av kategorin 0 – 15. Anledningen till 

detta skulle kunna tänkas vara att de vid så pass ung ålder inte kunnat tillskrivas någon specifik 

tillhörighet. Fallet med de två flickorna som dog i fångläger med sina föräldrar kan dock innebära 

att dessa föräldrar var röda då de satt i läger, men det går inte att säga med säkerhet i utan det verkar

helt enkelt mest sannolikt att så skulle vara fallet. 

Av de 19 stycken flickor som räknats in i kategorin 0 – 15 för de röda ingår även ett fåtal som 

angetts vara soldater trots sin ringa ålder, så som 15-åriga Alli Irene Rosberg som mördades den 2 

maj.52 Även bland de i den yngsta gruppen finns det alltså exempel på de som deltog aktivt i kriget 

och fick betala ett högt pris för sitt deltagande.

Ungmör, hustrur och änkor

Som nämnts tidigare var många av de kvinnor som dog i kriget unga, och många av dem verkar 

också ha varit ogifta vilket blivit tydligt i denna undersökning. Att en majoritet av de krigsdöda 

kvinnorna oavsett tillhörighet också var ogifta går att se i Tabell 6 nedan.

51 DöK 1914-1922. Immonen, Salme Tuulikki Ainantytär <http://vesta.narc.fi/cgi-bin/db2www/sotasurmahaku/input?
hakuid=1980> och Immonen, Signe Alina Aleksanterintytär <http://vesta.narc.fi/cgi-bin/db2www/sotasurmahaku/input?
hakuid=1979>; Suutari, Anni Juh.tytär <http://vesta.narc.fi/cgi-bin/db2www/sotasurmahaku/input?hakuid=3422>, 18/4 2014.

52 DöK 1914-1922. Rosberg, Alli Irene <http://vesta.narc.fi/cgi-bin/db2www/sotasurmahaku/input?hakuid=30843>, 18/4 2014.

26



Tabell 6. Krigsdöda kvinnor i finska inbördeskriget 1918 indelade enligt civilstånd

Röda Vita Övriga

Gift 147 20 40

Ogift 443 26 95

Änka 40 5 26

Skild 1 2 0

Ej känt/ej angett 14 0 21

n 645 53 182

Källa: Databasen över Krigsdöda i Finland 1914-1922, namndatabas över krigsdöda kvinnor.

Här blir det då alltså tydligt att kategorin ogift utgör över hälften av alla de krigsdöda kvinnorna 

totalt med sina 64,1 procent, vilket kan ses som relativt symptomatiskt då det även är så att många 

av de döda kvinnorna som nämnts tidigare också var unga. Med detta menas att det skulle kunna ses

som logiskt att då det var många av kvinnorna som dog unga hade de mest troligt inte hunnit gifta 

sig heller. Det är även så att oavsett tillhörighet är kategorin ogift den där det till antalet är flest 

kvinnor som befinner sig, även om de röda mest troligt på grund av högre antal överlag är de som är

mest representerade i denna kategori. Den näst största kategorin procentuellt är den med gifta 

kvinnor, även om den i jämförelse med den totala mängden ogifta på 64,1 procent endast uppgår i 

23,5 procent.

Något annat som kan vara av intresse är att det i Tabell 6 går att utläsa att det i 

sammanställningen framkom tre kvinnor som var skilda, varav två stycken av dessa tillhörde de 

vita. Den första tanken när detta visade sig i materialet var huruvida detta hade någon sorts 

signifikans på så sätt att det visar på en företeelse som då skulle ha varit mer förekommande i högre

samhällsskikt, som de vita ofta ansetts tillhöra. Detta på så vis att det kan ha varit enklare och mer 

av ett alternativ att skilja sig om du tillhörde ett högre samhällsskikt. Det är dock en ytterst 

spekulativ tanke, och det finns ingenting i materialet eller den tidigare forskningen som tyder på att 

det skulle varit lättare att skilja sig i en högre samhällsklass. Det fanns även en röd kvinna som var 

skild och med tanke på det låga antalet skilda överlag, går det inte att konstatera något sorts 

samband med en så liten grupp. Trots detta ansåg jag det ändå vara intressant att det förekom mest 

hos de döda vita kvinnorna, om än i liten utsträckning.
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Att vara kvinna i ett krig

Krig och genus

Om män och kvinnor har och blir tilldelade olika roller även i krig är en fråga som dykt upp under 

arbetets gång. Joshua S. Goldstein hävdar att kvinnor och mäns roller i samhället, det vill säga 

könsrollerna, har varierat mycket genom tiderna och i olika kulturer. Han menar att en av de mest 

konstanta företeelserna i samhället är just könsroller, de har nära kopplingar till just krig samt att 

utanför krigssituationerna varierar dessa roller mycket mer än inom. Dessutom skriver författaren 

att krigföring är en varierande företeelse men att sett ur ett genusperspektiv verkar så inte vara 

fallet, vilket leder till att han ställer sig frågan om varför könsrollerna i krig verkar vara så fasta och 

statiska. Slutsatsen verkar bli att det inte är naturligt för någon oavsett könstillhörighet att döda i 

krig, men då krig är ständigt närvarande i vår kultur har detta lett till att det skapats könsroller för 

att underlätta krigföring. Detta på så sätt att det hör till den manliga könsrollen att vara en stark och 

tuff soldat i krig och till den kvinnliga könsrollen att utgöra en stödfunktion i bakgrunden. Detta ska

då ha haft stor betydelse i formandet av det krigssystem som finns i de allra flesta kulturer.53

Oavsett vad en tycker om detta resonemang kring att vi inte är gjorda för att döda så är det ändå 

ett intressant sådant, då det pekar på att det finns föreställningar om kvinnor och mäns roller och 

vad de bör eller inte bör göra. Något som dock kan sägas ha blivit tydligt i studien av de krigsdöda 

kvinnorna och även i den litteratur som hanterat ämnet, är att kvinnor många gånger inte ansetts 

höra hemma i kriget som aktiva och krigande parter. Det har ansetts avvikande och okvinnligt att de

stred och därmed var med på fronten. Därför verkar det vara så att det fanns starka föreställningar 

om vilka det var som skulle kriga eller inte, alltså att det var männens uppgift att kriga medan 

kvinnorna inte skulle ägna sig åt sådana ting. Som nämnts tidigare var de vita väldigt hårda mot 

många av de röda kvinnor som de stötte på, tillfångatog och så vidare då det finns 

ögonvittnesskildringar om att de sköts mer eller mindre direkt när de påträffades. Kvinnor som bar 

vapen och det som ansågs vara manskläder verkar inte ha setts med särskilt blida ögon.

Hirdman resonerar kring dessa könsroller, hur starkt de implementeras och hur mycket betydelse 

de har när hon skriver att kvinnor alltid har funnits och att de alltid krävt att få ta plats. Det finns 

dock också en tyst maktfördelning där mannen är normen och ju mer män och kvinnor hålls isär i 

sina roller som en del av en dikotom föreställning, desto mer legitim och självklar samt mindre 

ifrågasatt blir den manliga normen. Hon menar att medan män är de som i strukturen och på grund 

53 Goldstein (2001), s. 7-9.
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av de varande föreställningarna tillåts föra civilisationsutvecklingen framåt, är kvinnor de som ofta 

tvingas stanna tre steg efter och försöka komma ikapp just på grund av att de inte är normen. Något 

som Hirdman också skriver är att det i den revolutionära energin i kampen mot övermakten skapas 

någon sorts känsla av samhörighet och en enad front, vilket gör att rollerna och deras gränser blir 

lite mer suddiga i kanterna.54 

Kanske skulle denna tanke om enighet i skuggan av kampen mot en övermakt i en revolution 

kunna förklara att det på den röda sidan i det finska inbördeskriget blev mer eller mindre accepterat 

att kvinnorna tog upp vapen. Det verkar onekligen som tidigare nämnts utifrån källmaterialet och 

tidigare forskning som att de röda kvinnorna var de som aktivt deltog i strid, bar vapen och dog i 

större utsträckning än framför allt de vita kvinnorna. Var det kanske så att i kampen mot den 

borgerliga övermakten var den revolutionära energin och kampen viktigare än könet på soldaten? 

Det är en intressant fråga att ställa sig, men inte en fråga som denna uppsats kan svara på nog 

uttömmande för att göra den rättvisa. Det som dock går att säga är att kvinnorna alltid funnits där, 

krävt en plats och haft en roll oavsett på vilket område de befunnit sig samt oavsett vilket land och 

vilken kultur det råkat handla om.

Kvinnans front är hemfronten

Föreställningar om kvinnors och mäns roller i samhället och då även i krig återfinns inte bara i det 

finska inbördeskriget utan även i det spanska inbördeskriget 1936-1939. Att jämföra dessa roller i 

de båda krigen kan sägas vara både relevant och intressant. Detta för att de ägde rum relativt nära 

varandra i tid med cirka tjugo år emellan, det handlade i båda länder om socialister mot 

konservativa i ett inbördeskrig – om än med vissa skillnader – samt att det i båda krigen var många 

kvinnor på framför allt den socialistiska sidan som var aktiva. Kanske den största skillnaden mellan 

själva krigen är att i Spanien var det högerfalangen och militären ledda av general Franco som 

gjorde en kupp mot den demokratiskt valda socialistiska regeringen, alltså tvärtom mot situationen i

det finska inbördeskriget. Detta blev början på ett långt och blodigt inbördeskrig som liksom det 

finska dito skördade ett stort antal offer. Det började alltså som en kamp mellan diktatur och 

demokrati där högerkrafterna startade det hela, och det var även de som gick segrande ut ur ett krig 

med mycket terror från båda sidor där cirka en halv miljon människor ansetts ha dött.55 Element av 

terror och stora mängder döda är något som kännetecknar båda inbördeskrigen, även om det 

spanska varade tre år i relation till det finska som bara varade i cirka tre månader. Det finns därmed 

54 Hirdman (1988), s. 57-59.
55 Bengt Åke Häger, Spanska inbördeskriget, Nationalencyklopedin <http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/lang/spanska-inb

%C3%B6rdeskriget>, 24/4 2014.
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enligt mig ett flertal delar av de olika krigen som liknar varandra både på allmän nivå och dessutom 

för de kvinnor som deltog.

Efter krigets slut befann sig de spanska kvinnor som i och med inbördeskriget hade gjort mest 

motstånd mot traditionella värderingar i en osäker och hotfull situation. Många av de som varit mest

aktiva och kämpat för kvinnors frihet och möjligheter fick gå i exil efter kriget, då alternativet för 

många var att fängslas och tystas ned eller kanske till och med avrättas. De fick betala dyrt för den 

frihet som de försökte vinna under kriget, och därför var det många av dem som inte berättade om 

sina upplevelser förrän efter general Francos död 1975. Efter hans död utkom nämligen ett antal 

självbiografier där de spanska kvinnorna berättade om kriget, fångenskapen, terror, tortyr, sjukdom, 

verbal och fysisk misshandel, våldtäkt, hunger, galenskap, avrättningar och förföljelsen av de 

kvinnor som varit aktivister under kriget. De berättade om hur de av sina fångvaktare kallades för 

röda horor och inte sågs som något mer än lägre stående objekt.56 

Här finns en likhet mellan de finska och spanska kvinnorna då de i egenskap av kvinnor utsattes 

för väldigt mycket våld och terror just för att de var kvinnor som deltog i kriget. De spanska 

kvinnorna sågs inte heller med blida ögon när de tog upp vapen och valde att aktivt delta i det krig 

som bröt ut. De finska kvinnorna behandlades ju som sagt väldigt hårt när de tillfångatogs, speciellt 

om de hade deltagit aktivt i strid.57 Dessutom som framkommit av denna uppsats studie var 

majoriteten av de kvinnor som dog röda kvinnor, och många av dem bar vapen samt verkar därmed 

ha deltagit aktivt i strid. Det skulle alltså vara möjligt att se ett samband mellan de socialistiska 

kvinnorna i Spanien respektive Finland på så sätt att de båda gav sig in på ett mansdominerat 

område och fick betala ett högt pris för detta gränsöverskridande tilltag. 

Det handlar alltså om att dessa kvinnor gick utanför den kvinnliga roll som de ansågs tillhöra och

därmed bröt mot det som Hirdman kallar för genuskontraktet samtidigt som de även gick emot det 

hon benämner som genussystemet. De gick alltså emot de varande föreställningarna om vilka 

skyldigheter och rättigheter som kvinnor och män hade genom att ge sig in på den manligt 

dominerade krigsarenan. De tog på sig uppgifter som ansågs höra den manliga rollen till då de 

begav sig till den blodiga och tuffa krigsfronten istället för att stanna på hemmafronten för att laga 

mat och sköta om barnen. De bröt sig alltså ut från det som ansågs vara den traditionellt kvinnliga 

rollen.

Med detta sagt var det inte lätt för varken de spanska eller finska kvinnorna att bryta med denna 

traditionellt kvinnliga roll. För de spanska kvinnorna fortsatte den många gånger att prägla deras 

situation trots att kvinnor och män hjälptes åt i krigssituationen, då de ansågs vara de som skulle 

56 Shirley Mangini, "Memories of Resistance: Women Activists from the Spanish Civil War", Signs: Journal of Women in Culture 
and Society  vol 17, 1991, s. 172, 178-183.

57 Heikki Ylikangas, Vägen till Tammerfors, Atlantis: Stockholm, 1995, s. 436-437.
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tvätta, laga mat och utföra andra liknande sysslor. Den spanska kvinnliga milisen och de kvinnliga 

soldaterna rusade också de till fronten när kriget bröt ut 1936, men inte så länge efter krigets början 

skickades order ut om att de skulle bort därifrån. En anledning som angavs var att med dem vid 

fronten ökade risken för könssjukdomar, vilket kan sägas visa på en sexualiserad bild av de 

aktivistiska kvinnorna. Många gånger antogs det att de anarkistiska kvinnorna som talade om frihet 

också menade att de var sexuellt tillgängliga, trots att det för de allra flesta av dem handlade om en 

dubbel frigörelse: för proletariatet från kapitalismen och kvinnor från sin underordning i samhället. 

Istället blev det dubbelarbete på fronten för de spanska kvinnorna då dikotomin mellan manligt och 

kvinnligt bestod också där i form av att de å ena sidan sköt fiendesoldater, och å andra sidan städade

samt tvättade sina manliga kamraters kläder. Dessutom rekommenderades det att kvinnorna skulle 

ägna sig åt hjälparbete istället för att bära vapen, samt att det viktigaste oftast ansågs vara kampen 

mot fascismen vilket gjorde att kvinnofrågorna åsidosattes.58

Denna bild av den aktivistiska och socialistiska kvinnan som sexuellt frisläppt i den mening de 

spanska kvinnorna verkar ha ansetts vara det har jag inte funnit några starka indicier på varken i 

min egen studie eller i den tidigare forskningen kring de finska kvinnorna. Detta skulle då kunna 

sägas vara en skillnad mellan de finska och spanska kvinnorna. Dock så innebär detta inte att det 

inte förekom sexuellt våld eller sådana yttringar i övrigt även i det finska inbördeskriget, utan de 

röda kvinnornas deltagande i kriget ansågs vara ett klart brott mot kvinnans roll som fredsstiftare 

och högre stående moralisk varelse. Därför var deras deltagande ännu mer allvarligt, de ansågs vara 

råa varelser och behandlades många gånger som prostituerade av framför allt de vita. Denna syn på 

deras moraliska förfall och brott mot sin kvinnlighet verkar ha gjort att de berövats sin personliga 

integritet och många av dem blev sexuellt utnyttjade i lägren.59 Så sexuella anspelningar och 

maktutövning i form av sexuellt utnyttjande verkar förekomma oavsett land och kultur, då även de 

spanska kvinnorna vittnat om sexuellt utnyttjande, våldtäkt och maktutövning i fångenskap. Det 

skulle kanske kunna sägas vara mer av en fråga om maktutövning och ett straff för att sätta de 

kvinnor som klivit utanför sina traditionella roller på plats.

Något som också förekommit hos kvinnorna i båda inbördeskrigen är att en del av dem trotsat 

den stereotypa kvinnorollen genom att bära det som ansetts vara manskläder. De finska kvinnorna 

med byxor blev som nämnts tidigare många gånger skjutna direkt, mest troligt för att de bröt mot 

den kvinnoroll som de traditionellt tillskrevs. De spanska kvinnorna verkar ha gjort det lite av 

protest men även för att det var mer praktiskt med mans- eller unisexkläder, jämfört med de 

58 Frances Lannon, "Women and Images of Women in the Spanish Civil War", Transactions of the Royal Historical Society vol 1, 
1991, s. 219-223.

59 Siltala (1996), s. 13-14.
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traditionella kvinnliga kläderna när de skulle ägna sig åt olika sysslor samt strida.60 Det verkar alltså

finnas vissa likheter hos de två grupperna kvinnor angående idéer att ta till sig manliga attribut, 

kanske för att sända ett budskap eller kanske för att det helt enkelt var mer praktiskt med byxor än 

kjol i en krigssituation. Oavsett om det var en fråga om att vara ett exempel eller bara kunna utföra 

samma sysslor som männen på ett mer bekvämt och enklare sätt, verkar det vara tydligt att det 

många gånger sågs som okvinnligt och ovanligt.

När de inte uppmärksammades för att de hade byxor på sig så framställdes de röda finska 

kvinnorna ofta i samtiden som vildar och irrationella odjur som inte tvekade att utföra de mest 

förfärliga illdåd. De sågs som det allra mest okvinnliga som gick på två ben och historierna om 

deras hemska förehavanden spreds av framför allt de vita.61 Till skillnad från dessa starka 

beskrivningar av de röda finska kvinnorna verkar en del av de röda spanska kvinnorna ha dyrkats 

som helgon av massorna.62 Detta trots att de också av sina fångvaktare kallades för horor. Dock så 

verkar även de spanska kvinnorna ha setts som okvinnliga, även om de i den tidigare forskning om 

jag tagit del av inte har framställts som vildar eller irrationella odjur på samma sätt som de finska 

kvinnorna.

I den tidigare forskning som använts lyser de vita finska kvinnorna med sin frånvaro vilket i sig 

skulle kunna sägas vara ganska talande, då det verkar vara de röda kvinnorna som väckt mest 

uppmärksamhet. De fascistiska spanska kvinnorna fick däremot en roll inom det sociala hjälparbetet

som till exempel matutdelning, men när fascisterna vann blev det dock tydligt att den kvinnliga 

rollen var en med religiösa förtecken som hustru, underordnad och domesticerad.63 Kanske hade 

även de vita kvinnorna i Finland en liknande roll i krigets skeenden i form av hjälparbete av olika 

slag, men någon sådan information har inte hittats varken i källmaterialet eller i den tidigare 

forskningen. Även om någon sådan information inte stått att finna eller använts till denna studie är 

detta inte ett bevis på att det inte finns någon sådan information överhuvudtaget.

Avslutningsvis ansågs de röda finska kvinnorna också ha en förmåga att vara fräcka, svara emot 

och säga olämpliga saker. Detta ledde till att ordningsmakten fick order om att hålla bättre reda på 

dessa fångar för ”det är också olämpligt, att vitgardister på vakt låter alla möjliga vilda kärringar i 

allsköns ro käfta och härja på vaktplatserna och i folkmassor, eller börjar argumentera med dem 

– .”64 Jag har även i mitt källmaterial av de krigsdöda kvinnorna stött på röda kvinnor som avrättats 

med motivet suunsoitto vilket kan översättas till tomt prat så det verkar ha varit mer eller mindre 

60 Lannon (1991), s. 216-217.
61 Siltala (1996), s. 11-12.
62 Mangini (1991), s. 177.
63 Lannon (1991), s. 226-228.
64 Siltala (1996), s. 13. Citatet är skrivet på finska i brödtexten och därmed har den svenska översättningen i fotnot nr. 50 på samma 

sida använts.
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förekommande.65 Det officiella motivet för deras avrättning var alltså att de ägnat sig åt tomt prat, 

vilket mest troligt ses som en väldigt underlig anledning i vårt samhälle idag. Dock om det som 

nämns ovan ansågs väldigt okvinnligt och negativt att vara fräck och käfta emot så är det kanske 

inte sådan underlig anledning som det verkar till att börja med. Då är det snarare inte så underligt att

de vita reagerade på det sätt de gjorde, oavsett om vi idag kanske kan ha vissa invändningar 

angående huruvida det verkligen är en giltig anledning till att avrätta någon. Att detta sågs som en 

giltig anledning till att avrätta dessa kvinnor kanske säger ganska mycket om synen på hur en 

kvinna egentligen skulle vara. Samt att det kanske säger ganska mycket om hur stigmatiserade de 

röda kvinnorna egentligen var, då många av dem ansågs ha brutit så tydligt med den kvinnoroll som

de skulle förhålla sig till.

Slutdiskussion

Vid jämförelsen mellan kvinnorna i de finska och spanska inbördeskrigen verkar det vara så att vara

kvinna i ett inbördeskrig är svårt på många olika sätt. Vid tiden för de två krigen bröt många av 

dessa kvinnor mot de dåvarande könsrollerna genom att ägna sig åt aktiviteter och bete sig på sätt 

som ansågs vara traditionellt manliga. Vad var det då som fick dessa kvinnor att ge sig in på ett 

manligt dominerat område när kriget bröt ut? Det är inte en av de frågor som denna uppsats tagit på 

sig att svara på, men som tidigare nämnts lägger Lintunen fram argumentet att det fanns en del av 

de finska kvinnorna som anslöt sig till det röda gardet på grund av påverkan från män. Detta för att 

det var ett väldigt patriarkalt samhälle vid den tiden och därmed uppmanades kvinnor att ansluta sig

i de delar som tagits över av de röda. Kanske var så fallet eller så anslöt sig många kvinnor frivilligt

för att de sympatiserade med sakfrågan och försöket till revolution? Mest troligt är båda av dessa 

alternativ en del av sanningen och det har funnits många olika anledningar till att dessa kvinnor var 

en del av kriget.

Något som dock blivit tydligt är att när dessa kvinnor väl tagit del av kriget och dess skeenden 

har de på olika sätt straffats för att de inte betett sig så som kvinnor förväntades bete sig. 

Källmaterialet och tidigare forskning vittnar om att framför allt röda kvinnor utsatts för hårda straff 

för sina överträdelser. Straff som inneburit döden, tystnad, glömska och åratal av smärtsamma 

minnen. Att vara kvinna i ett inbördeskrig verkar vara att kämpa för något bredvid männen men 

aldrig nå riktigt samma nivå som dem. I döden är vi alla lika och alla skall vi den vägen vandra, 

men som det ändå framkommit av källmaterialet var det skillnad på de olika kvinnorna beroende på 

65 DöK 1914-1922. Kinnunen, Iida Maria Antintytär <http://vesta.narc.fi/cgi-bin/db2www/sotasurmahaku/input?hakuid=22746>, 
25/4 2014.
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vilken grupp de tillhörde. Det borde ha varit så att det fanns vissa skillnader innan döden inträffade 

som gjorde att det var flest röda kvinnor som fick sätta livet till. Vissa frågor har uppstått kring om 

det kanske var så att det var mer accepterat som röd kvinna att delta aktivt i kriget än att göra det 

som vit kvinna. Det kan också vara så att de vita kvinnorna deltog mer i bakgrunden genom att göra

andra insatser än de röda. I den tidigare forskning som jag använt mig av nämns dock inte de vita 

kvinnorna särskilt mycket, även om det inte ska uteslutas att det finns information om dem någon 

annanstans.

Därför verkar det onekligen som att de som varit mest uppseendeväckande är de röda kvinnorna, 

då det är de som oftast kommer på tal när kvinnor nämns i forskningen. Bilden av dessa vilda 

socialistiska kvinnor är en bild som återkommer ett antal gånger jämte bilden av de män som stred 

på båda sidor. En återgivning av starka män på båda sidor samsas med vilda kvinnor som inte velat 

ge upp utan kämpat in i det sista. Det var såklart också många män som dog i finska inbördeskriget, 

men det är inte de som denna uppsats har handlat om. Utan den har handlat om de som i propaganda

gått till historien som vilda och icke rationella odjur som slaktade män, kvinnor och barn utan 

pardon. Om de som när de själva tillfångatogs av de vita smädades, hånades och avrättades utan 

pardon. Om de som levde sina liv i tystnad för att minnena var för tunga och fruktansvärda för att 

släppa fram i ljuset.

Sammanfattning

I denna uppsats har ett försök gjorts att undersöka hur kvinnor föll offer för dödligt våld under 

finska inbördeskriget 1918. Dessutom har ett jämförande perspektiv tillämpats i relation till 

kvinnorna i det spanska inbördeskriget 1936-1939, samt delvis en genusbaserad analys i form av 

implementering av könsroller, genussystem och genuskontrakt. Allt som allt var det 880 kvinnor 

som dog i det finska inbördeskriget, och dessa kvinnor utgjorde 2,6 procent av det totala antalet på 

34 277 krigsdöda enligt Databasen över Krigsdöda i Finland 1914-1922. Av dessa kvinnor var 

majoriteten röda och därmed 645 stycken, medan de övriga utgjorde 182 döda och de vita 53 

stycken. En slutsats är därför att det var flest röda kvinnor som deltog aktivt i kriget. Det skulle 

alltså kunna sägas att det var mer vanligt och accepterat att de röda kvinnorna deltog i kriget och 

därmed också fick sätta livet till. Vad detta kan bero på har i tentativa resonemang setts som en 

större acceptans för de röda kvinnorna att gå utanför sin tilldelade könsroll för att främja 

revolutionen. Kanske för att den revolutionära energin mot övermakten gått före den traditionella 

indelningen i dikotoma könsroller.
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I materialet har det framkommit att dessa 880 kvinnor blev avrättade/skjutna/mördade, stupade, 

dog i fångläger, försvann, dog efter frigivning, på okänt sätt eller av övriga orsaker (som till 

exempel sjukdom, sårskador, olyckor av olika slag, självmord). Det var framför allt de röda som 

avrättades då de utgör 85,6 procent av alla de döda i den kategorin. Detta skulle kunna relateras till 

att det överlag var flest röda oavsett könstillhörighet som hörde till denna kategori. Många av 

kvinnorna som dog var unga och ogifta, men det fanns även ett antal änkor och gifta kvinnor samt 

ett fåtal skilda. I ålder har det i källmaterialet framkommit allt från de som inte ens fyllt ett år till de 

som hunnit bli 92 år gamla. Det var uteslutande de röda kvinnorna som bar vapen, medan ingen av 

de vita kvinnorna ansågs ha gjort det. Den största kategorin var dock den där ingen information 

kunde ges, vilket relaterades till att det skulle kunna vara så att det i en krigssituation är svårt att 

veta vem som burit vapen eller inte. Angående militär ställning var det ännu en gång de röda 

kvinnorna som utgjorde en majoritet av de som tillskrivits titeln soldat, medan det även där var 

många som det inte kunde ges information om. Av de 285 kvinnor som ansetts höra till den röda 

sidans stamtrupp vid namn röda gardet eller den röda sidans ordningsgarde utgör de röda kvinnorna 

279 stycken och de övriga sex stycken. Det finns inga vita kvinnor som ansetts höra till någon av 

dessa två garden.

Vid jämförelse med de röda kvinnorna i det spanska inbördeskriget verkar det ha funnits ett antal

likheter med kvinnorna i det finska inbördeskriget. I båda krigen blev kvinnorna utsatta för 

repressalier just för att de var kvinnor som gick utanför den traditionellt kvinnliga rollen då de 

deltog aktivt i kriget. De verkar också ha haft gemensamt att en del av dem valde att ta på sig det 

som ansågs som manliga kläder, dels av praktiska skäl men kanske också för att sända ett budskap. I

båda krigen har det förekommit sexuella yttringar och sexuellt våld mot de inblandade kvinnorna 

om än i lite olika former, vilket skulle kunna sägas vara ett tecken på att maktutövning genom 

sexuellt utnyttjande verkar vara något som förekommer oavsett land och kultur. En allmän slutsats 

har varit att du som kvinna kan hamna i en mycket svår och utsatt position när du bryter mot en 

traditionell kvinnoroll, speciellt om du gör det i en krigssituation.
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