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Abstract

Title: Jaunty Vaasa-lads and lazy boys – a study of masculinity and patriotism in the Civil Guard in 

Vaasa in relation to the Finnish Civil War of 1918.

This paper deals with the subject of expressions of masculinity in relation to patriotism and 

nationalism as a part of the mobilisation of the so called white side in the Finnish Civil War of 

1918. With regards to how this was expressed in the local Civil Guard in the town of Vaasa. The 

focus lies on the construction of an ideal masculinity within this specific Civil Guard as expressed 

in the Guards own documents of different varieties, during the events in the spring of 1918 and at 

the one year anniversary of its outbreak. The study is first and foremost based on Joan W. Scott's 

theory of gender and it's constitutive and interrelated elements, particularly that of culturally 

available symbols and subjective identities. It also takes into consideration views on masculinity, 

nationalism, and patriotism as described by George L. Mosse and others. This paper argues that the 

whites presented a desirable masculine ideal of the ultimate warrior that resonated in different ways 

in the examined material. This ideal may have been one way to keep mobilising the white forces 

against the real but also at times exaggerated threat posed by the red forces. There has also been a 

discussion in earlier research regarding this mobilisation and whether or not the whites mislead the 

Ostrobothnian volunteers and soldiers into believing that they were fighting russians instead of their

own compatriots. This paper has found some evidence of the exaggerated demonization of the reds, 

and therefore also some tendensies of presenting them as Russians and Bolsheviks. This study has 

also shown that to be willing to sacrifice oneself for the nation and stand strong against its enemies, 

both internal and external, seems to have been what the ideal man was perceived to be by the whites

in the examined Civil Guard. As well as it was also how he should act if he had the nations best 

interest in mind and fought for the continued Finnish independence.

Keywords: Finnish Civil War, Civil Guard, Finland, masculinity, patriotism, 20th century, 

nationalism, gender
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Mannen, krigaren, patrioten

Manlig kamp och evig ära

Då Vasa stad nu firar årsminnet af den dag när Finlands söner manligt reste 

sig till kamp emot våld och förtryck den dag då Vasa stads och Vasa läns 

innebyggare i främsta ledet modigt gingo i striden för hembygd fosterland 

och frihet beder jag om att få sände det befriade Vasa min varmaste 

välgångsönskan. Frid över de hjältar, vilka gåvo sitt liv för sitt land. Evig 

ära över de fallnes minne och bragdernas glans över dem vilka kämpat hårdt

och hemfört friheten som segerlön.1

Dessa ord och detta budskap skickades till stadsfullmäktige i Vasa från generalmajor Gösta Theslöf 

i Stockholm den 26 januari 1919, för att som framkommer ovan fira årsminnet av det finska 

inbördeskrigets början. Detta är bara ett av ett antal telegram som inkom i samband med vad de 

valde att kalla årsminnet av Vasa Skyddskårs kamp för frihet, fosterland, och hembygd. På den vita 

sidan blev det alltså en fråga om att fira vad de ansåg ha varit en rättfärdig kamp, medan många på 

den röda sidan nog inte hade hållit med om innehållet i dessa telegram. Dessa män ska alltså ha rest 

sig på ett manligt vis för att försvara framför allt sin hembygd. Vad innebär det då att deras insats i 

inbördeskriget beskrevs just på detta sätt? I detta till synes oskyldiga begrepp skulle kunna ses 

mycket mer än bara ett ord för att beskriva Vasa Skyddskårs soldater och deras bidrag till 

inbördeskriget. Vad innebär det egentligen att gå ut i krig på ett manligt sätt?

Först och främst är krig enligt bland annat Joshua S. Goldstein en företeelse som genom 

historien ofta kodats som manlig och då även tillskrivits män, även om det inte betyder att kvinnor 

inte haft någon kontakt alls med kriget eller inte heller påverkats av det. De som krigar – det vill 

säga soldaterna – är än idag oftast män då de utgör majoriteten av de som erhåller militär utbildning

samt då även har möjligheten att delta aktivt i strid. Goldstein menar också att för män innebär krig 

att trauma och rädsla är något som de ska genomlida för att skapa en manlighet och då även bli till 

riktiga män. Att militären är en ritual för manlighet som lever kvar än idag, och att den även är en 

del av socialiseringen av män i skapandet av en eftersträvansvärd mansroll, anser han vara en viktig

aspekt.2

Om det så som Goldstein menar handlar om att krig eller framför allt militären är en kvarvarande

1 Telegram från Generalmajor Gösta Theslöf  till Vasa stadsfullmäktige 26 januari 1919, Telegram, Vasa Skyddskårs 
arkiv (VSKA), Vasa Skyddskår (VSK), Österbottens traditionsarkiv (ÖTA), mapp 36:15.

2 Joshua S. Goldstein, War and Gender: How Gender Shapes the War System and Vice Versa, Cambridge: Cambridge 
University Press, 2001, s. 10-11, 252, 264-265.
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manlig ritual där män skapas, visar kanske beskrivningen av de ovan nämna Finlands söner som på 

ett manligt vis rest sig upp till kamp på något mer än bara ett val av ord. Det verkar te sig som så att

det i det vita Finland fanns ett intresse av att främja ideal om patriotism och manlighet, och att 

främst det manliga idealet var ett viktigt sådant. Varför fanns det ett sådant behov av att uttrycka 

manlighet på det sättet, och varför var kopplingen till nationen så viktig? Syftet med denna uppsats 

är alltså är att undersöka olika uttryck av konstruktioner av manlighet i relation till patriotism och 

nationalism, och hur de framställs inom Vasa Skyddskår under och strax efter finska inbördeskriget 

1918 som en del av mobiliseringen av den vita sidan. Detta eftersom att det dessutom handlar om 

att beskriva dem som Finlands söner och om vikten av att försvara fosterland och hembygd, vilket 

kan vara ytterligare en patriotisk och nationalistisk aspekt av just konstruktionen av manlighet i 

relation till inbördeskriget.

Teoretiska utgångspunkter

Denna uppsats kan i huvudsak sägas ha tre utgångspunkter. Två av dem är teoretiska och hämtade 

från teorier om manlighet och patriotism, och den tredje är hämtad från den tidigare forskningen 

och handlar om diskussionen kring en eventuell vilseledning av de vita trupperna i ett mobiliserande

syfte. Den tredje och sista punkten kommer därför att hanteras vidare i avsnittet nedan om tidigare 

forskning. Den första utgångspunkten utgår mer specifikt från genus och då även 

manlighetsbegreppet. Den teoretiska ansatsen kommer då med detta i åtanke att framför allt utgå 

från Joan W. Scotts definition av genus och två av de fyra element som hon beskriver står i inbördes

förhållande till varandra inom genusbegreppet. Scott definierar genus – eller gender som är det 

engelska begreppet – som uppdelat i två delar som trots att de kan delas upp ändå sitter ihop på ett 

fundamentalt sätt, och dessutom innehåller flera andra konstituerande element. Hon definierar 

genus som "[...] a constituitive element of social relationships based on perceived differences 

between the sexes, and gender is a primary way of signifying relationships of power."3 

Scott menar alltså att genus handlar om maktstrukturer och tankar om upplevda skillnader mellan

könen, här antaget vara ett binärt könsförhållande mellan män och kvinnor. Det ska tilläggas att 

denna formulering av begreppet genus är från 1988, och därför kan sägas vara uteslutande gentemot

personer som inte tillskriver sig detta binära sätt att se på kön. För denna uppsats syfte att analysera 

konstruktioner av manlighet under åren 1918 och 1919 anser jag dock att det är en formulering som 

är gångbar, i och med att den förhärskande synen på kön under just denna period var en till stor del 

binär sådan. Dessutom verkar Scotts formulering vara en sådan som har stått sig under de år som 

3 Joan W. Scott, Gender and the politics of history, New York: Columbia University Press, 1988, s. 42.
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gått sedan dess publicering, då den fortfarande används antingen i olika delar eller som helhet.4 Att 

då förhålla sig till Scotts definition av genus är att förhålla sig till att sociala relationer har sin grund

i föreställningar om olikheter mellan de två könen i en binär könsuppdelning, samt att olika 

maktrelationer uttrycks med hjälp av genus. Denna definition är fruktbar för denna uppsats då en 

stor del av dess ämne handlar om att undersöka konstruktioner av manlighet. Uppsatsen handlar 

också om att undersöka maktstrukturer och sociala relationer med fokus på manlighet, men även då 

i relation till det som anses vara omanligt. Att även omanlighet blir aktuellt att hantera kan relateras 

till att det är ännu en aspekt i maktrelationer mellan framför allt män.

Meningen är att göra en maktkritisk textanalys med just Scotts analytiska redskap som grund, 

och därmed analysera materialet på ett genuskritiskt sätt. Därför blir det även – för att ytterligare 

ringa in ämnet teoretiskt – aktuellt med de fyra element som Scott framställer som en del av genus, 

och som hon anser ligga till grund för de sociala relationer som baseras på upplevda könsskillnader. 

Dessa fyra element är enligt Scott kulturellt tillgängliga symboler, normativa koncept, sociala 

institutioner och organisationer, samt skapandet av en subjektiv identitet. Mer specifikt kommer 

alltså två av dem att vara till störst användning för uppsatsen, även om Scott beskriver det som att 

de alla interagerar.5 Anledningen till detta är framför allt att göra den teoretiska apparaten mer 

hanterbar och enklare att arbeta med i relation till materialet, även om det också är en fråga om vad 

som passar in bäst på den analys som kommer att göras.

De två element som kommer att appliceras utgörs av användningen av kulturella symboler för att

förstärka könsuppdelning samt hur subjektiva identiteter formas och konstrueras enligt 

könsindelningar. Användningen av kulturella symboler beskriver Scott som att olika symboler i 

olika kulturer för med sig vissa representationer, vilka ofta står i motsats till varandra. Hon tar upp 

exempel på mytbildning om ljus och mörker, oskyldighet och fördärv och så vidare, samt att det 

viktiga är vilka av dessa symboler som tas upp, hur de tas upp, samt den kontext som är gällande. 

Angående subjektiva identiteter menar Scott att det handlar om kulturell reproduktion av genus via 

socialisering, att genus konstrueras och existerar i relation till ett stort antal aktiviteter, vissa sociala 

organisationer, samt kulturella representationer som påträffas i vissa historiska kontexter.6 

Tanken med att applicera dessa två element på källmaterialet och därmed använda dem som 

grund för att försöka utröna om det går att urskilja just dessa, är att fokusera på just symbolik och 

identitetsbyggande. Tanken om betydelsen av vilka symboler som tas upp, hur, och i vilken kontext 

har genomgående funnits närvarande i hanteringen av materialet, för att reflektera över det 

symboliska värdet och dess betydelse. Förekomsten av den binära tanken om manligt respektive 

4 Se till exempel Ahlbäck (2014), Enefalk (2008), Gustafsson (2007).
5 Scott (1988), s. 43-44.
6 Ibid.
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kvinnligt kommer inte att vara huvudfokus i denna uppsats, då det blir mer aktuellt med symbolik 

och identitetsbyggande inom det manliga idealet. Dock kan det sägas vara så att även om det inte 

explicit handlar om att det i materialet förekommer tankar om män och kvinnor i motsats till 

varandra, handlar det om att hantera en idealbild av manlighet som ställs i förhållande till mer 

omanliga bilder. Konstruktioner av subjektiva identiteter har blivit aktuella i relation till just den 

sociala organisation som den militära grupperingen och skyddskåren ansetts utgöra, då det kan 

sägas finnas vissa tendenser i hur det manliga konstruerats och reproducerats inom den undersökta 

gruppen.

Ännu ett teoretiskt begrepp som blir av betydelse för studien, som kan relateras till 

genusperspektivet, och som borde nämnas lite mer i detalj är just manlighet då det som kan ses ovan

utgör en stor del av det som kommer att undersökas. Enligt Tommy Gustafsson pågick det – vid 

tiden för hans avhandling 2007 – en diskussion kring användningen av just begreppen manlighet 

och maskulinitet, det vill säga en diskussion om att särskilja de två begreppen eller inte. Han själv 

väljer att använda sig av manlighet då han anser att det för det första handlar om en språklig 

skillnad som inte är relevant i svenska sammanhang, och för det andra att i just hans källmaterial 

har han inte påträffat begreppet maskulinitet. Manlighet är också det begrepp som kommer att 

förekomma oftare i denna uppsats. Gustafsson använder även Scott på grund av att han anser att 

hennes tanke om att genus är relationellt och socialt konstruerande är användbar, och öppnar upp 

nya sätt att problematisera män och manlighet. Resonemanget han för är att det blir för statiskt med 

till exempel stora idealtyper och istället behövs en syn på manlighet som relationell och något som 

konstrueras socialt, vilket han anser att Scotts teorier tillför.7 

Även Claes Ekenstam tar upp detta med idealtypers begränsningar, även om han samtidigt pekar 

på att de bara därför inte är utan värde. Han menar att de i sin tur bidragit med att visa att manlighet 

som fenomen är ett varierande sådant, som yttrat sig på olika sätt i olika tidsåldrar och kontexter. 

Enligt Ekenstam är manlighet en produkt av den rådande kulturen och dess kontextuella 

förutsättningar, vilket även innebär att den får nya beståndsdelar i och med att samhället genomgår 

olika förändringar. Han menar också att det kanske istället vore mer fördelaktigt att se manlighet 

som en gruppering av skiftande karaktär, vilken attribueras ett antal egenskaper som kan genomgå 

förändringar och byten allt eftersom till exempel samhället förändras.8 Att idealtyper kan bli statiska

och begränsande på olika vis kan jag hålla med om, samtidigt som att jag även håller med om att de 

kan vara användbara för att på en strukturell nivå kartlägga och därmed uppmärksamma till 

7 Tommy Gustafsson, En fiende till civilisationen: manlighet, genusrelationer, sexualitet och rasstereotyper i svensk 
filmkultur under 1920-talet. Diss., Lunds Universitet, 2007, s. 13-15.

8 Claes Ekenstam, "Män, manlighet och omanlighet i historien", i Jørgen Lorentzen och Claes Ekenstam (red.), Män i 
Norden: Manlighet och modernitet 1840-1940, Möklinta: Gidlunds förlag, 2006, s. 19 och 28.
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exempel patriarkala strukturer. Dock anser jag även att den relationella och socialiserande aspekten 

är en viktig sådan, vilket inte heller betyder att de två tar ut varandra. Att till exempel inte alla män 

följer exakt samma mall – det vill säga idealtyp – och att det finns variationer inom det manliga 

spektrat anser jag vara ett relevant resonemang, även om också modeller som uppmärksammar en 

struktur kan vara till nytta.

Den andra utgångspunkten i denna uppsats rör då alltså begreppen patriotism och nationalism, 

som i denna studie kommer att användas i relation till genus och manlighet. I just relationen mellan 

manlighet, maskulinitet, och nationalism kan nämnas George L. Mosse och hans teorier kring 

bilden av maskulinitet och dess utveckling under modern tid. Mosse skriver i The Image of Man om

den moderna maskulinitetens utveckling, och han menar att det manliga idealet har utgjort en stor 

del i formandet av det moderna samhället. Detta även om han tillägger att den inte ska ges ensam 

status som dess konstituerande element, utan ses som en del av en större utveckling. Det manliga 

idealet har enligt Mosse haft en väldigt stor roll i skapandet av idéer om anständighet, krig, och 

nationalitet. Han är också av den åsikten att den moderna maskulinitet som han diskuterar ska ses 

som en stereotyp, en normativ och standardiserad bild av manlighet. Det finns enligt honom många 

personliga definitioner av vad som är manligt, men för att lättare hantera och analysera den 

moderna maskuliniteten är det fördelaktigt att fokusera på den som en stereotyp. Nationalismen som

nära följeslagare till det moderna manliga idealet är för Mosse en viktig observation, samt dessutom

att detta gett den och dess utveckling en stark grund av makt att stå på. Att även den moderna 

manlighetens koppling till militarism var en stark sådan blir enligt Mosse tydligt.9

Begreppen nationalism och patriotism blir då alltså av vikt i denna uppsats för att hantera de 

uttryck av fokus på fosterlandet och nationen som framkommer i källmaterialet i samband med 

konstruktioner av manlighet. Enligt Charlotte Tornbjer fanns det – vid publiceringen av hennes 

avhandling 2002 – en diskussion om hur nationalism skulle definieras, och hon menar att just 

forskningen om den är väldigt omfattande. Hon beskriver att nationalism ofta brukar delas in i 

statsnationalism och kulturnationalism, där patriotism sägs höra till den förra av de två. Med 

statsnationalism menas den politiska nationalismen med fokus på medborgarskap och med 

tillhörighet till en västeuropeisk tradition, medan kulturnationalism istället handlar mer om 

blodsband och brukar tillskrivas östeuropeisk tradition. Just förhållandet mellan nationalism och 

patriotism verkar vara till viss del omdiskuterat, och Tornbjer refererar till Michael Billig som 

menar på att det inte går att skilja dem åt. Istället menar han att det är forskaren som gör skillnad på 

dem genom att värdera nationalism som mindre önskvärt, och patriotism som någon sorts god 

9 George L. Mosse, The image of man: The creation of modern masculinity, New York: Oxford University Press, 
1996, s. 4-5, 77, 109.
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fosterlandskärlek.10

I denna uppsats kommer dock begreppet patriotism att användas mer frekvent, då tanken om att 

det är mer kopplat till fosterlandskärlek är något som verkar passa bättre in på det källmaterial som 

undersökts. Däremot kommer båda begreppen att anses relevanta och användas i viss utsträckning 

och kanske är det så som Tornbjer – med referens till Billig – menar, att nationalism känns som ett 

hårdare uttryck och därmed mindre önskvärt. Det ska medges att det även till viss del för mig känns

som att nationalism är ett mer definitivt begrepp kopplat till mer starkt påverkande historiska 

händelser, så som nationalsocialismens framgångar och horribla konsekvenser under 1930- och 

1940-talen. Även i relation till den litteratur och tidigare forskning som använts har begreppet 

patriotism upplevts som mer passande, då till exempel Hanna Enefalk väljer att skriva om 

patriotism för att stilistiskt kunna beskriva begreppen nationalism och nationalistiskt på ett bra sätt i

relation till sitt ämne. Hon skriver om musik, genus, och nationalism under det långa 1800-talet och 

anser därför att patriotism och därmed fosterlandskärlek passar in bättre. För Enefalk är nationalism

ett begrepp som hon väljer att göra värdeneutralt samt analytiskt, med en enligt henne omdiskuterad

betydelse inom forskningen. Valet hon gör är att se det som en grupp av idéer – ett tankesystem – 

där det finns en stark uppskattning för folket och nationen, som även ses som en positiv helhet där 

olika nationella och kulturella symboler reproduceras utan större reflektion.11 

Smått färgad av detta grepp anser jag också att i relation till mitt material blir det passande att 

tala mest om patriotism, men att även ha nationalismbegreppet närvarande som analytisk grund. I 

källmaterialet har det inte kunnat påträffas specifika begrepp så som patriotism eller nationalism, 

utan där handlar det istället om uttryck så som fosterland, fädernesland och så vidare. Detta skulle 

kunna tillskrivas just tidsperioden och språkbruket då det möjligtvis är så att sådana begrepp som 

nationalism och patriotism inte var allmänt vedertagna, eller eventuellt att de helt enkelt inte 

användes i just sådana dokument som har studerats.

Tidigare forskning

I forskningen om det finska inbördeskriget finns det en stor flora av litteratur som fram till 

ungefär tjugo år sedan många gånger varit färgad av framför allt den vita sidans historieskrivning, 

även om det funnits forskning mer inriktad på den röda sidan eller som varit mer objektiv.12 Av de 

10 Charlotte Tornbjer, Den nationella modern: Moderskap i konstruktioner av svensk nationell gemenskap under 1900-
talets första hälft. Diss., Lund: Nordic Academic Press, 2002, s. 26-31.

11 Hanna Enefalk, En patriotisk drömvärld: Musik, nationalism och genus under det långa 1800-talet. Diss., Uppsala 
Universitet, 2008, s. 13.

12 Viktiga verk inom forskningen om inbördeskriget har varit bland annat den första heltäckande skildringen av Juhani 
Paasivirta, Suomi vuonna 1918 [Finland år 1918], Borgå, 1957; det stora jubileumsverket Itsenäistymisen vuodet 
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tidigare nämnda tre huvudsakliga utgångspunkterna utgörs då den tredje av tanken om den så 

kallade russifieringen av den röda motståndarsidan, samt frågan om en eventuell vilseledning av 

österbottningarna under inbördeskriget i mobiliseringssyfte. Enligt Nils Erik Villstrand menar 

Heikki Ylikangas att det i Österbotten under kriget vidtogs åtgärder för att vilseleda, och kanske till 

och med lura dess frivilliga invånare att de slogs mot ryssar och inte sina egna landsmän. Ylikangas 

är alltså av den åsikten att österbottningarna inte visste vad de gav sig in på, och att det från högre 

instanser framställdes som att det var ryssarna som var onda och förledde stackars finländare till att 

bli revolutionärer. Villstrand håller med om att det fanns en sorts demonisering av fienden och en 

russifiering, medan han däremot inte håller med om att det var så enkelt som att österbottningarna 

blev vilseledda av ledningen. Han menar att det är av yttersta vikt att förhålla sig kritisk till 

uppgifter som kommit i efterhand om att soldater inte vetat vad de gett sig in på. Detta för att det 

rent källkritiskt kan relateras till att när den vita sidans agerande allt eftersom började ifrågasättas, 

blev det allt viktigare att ta avstånd och då eventuellt mena att du inte hade vetat om vad som 

pågick.13

Då det länge varit fallet att mycket av den litteratur som producerats kring inbördeskriget varit 

färgad av den vita sidans syn på kriget, kan det inte heller sägas vara underligt att det funnits en 

debatt just kring huruvida den vita sidan delvis försökte föra folk bakom ljuset och då kanske 

överdriva hotbilden. Med tanke på de omständigheter som fanns vid tillfället, kan det vara lite väl 

starkt att tala om att de ljög för soldaterna och allmänheten. Vid sådana situationer som krig och 

konflikter är det knappast ovanligt att beskrivningarna av motståndarna ibland skenar iväg och blir 

starkare än nödvändigt, just för att det handlar om mer eller mindre svåra motsättningar och att 

validera de handlingar som utförs i den egna sidans namn. Eftersom att det har funnits en diskussion

om just detta visar det på att det är en viktig aspekt – och till viss del känslig punkt – i forskningen 

om inbördeskriget. Det har inte innan denna undersökning gjorts någon annan studie som kopplar 

ihop dessa utgångspunkter och denna infallsvinkel på det sätt som görs här i min studie.

Om fenomenet med skyddskårer verkar det finnas en del allmän forskning och även så om dess 

kvinnliga motsvarighet Lotta Svärd. Relaterat till uppsatsens ämne finns bland annat Seija-Leena 

Nevala-Nurmi som skrivit om den könade försvarsfamiljen i Finland mellan 1918 och 1944, där 

hon problematiserar skyddskårerna och Lotta Svärd på en strukturell nivå i relation till den finska 

synen på genus och de två könens uppgifter. Nevala-Nurmi menar att det under den period hon 

1917-1920 [Självständighetens år 1917-1920], Ohto Manninen (red.), Helsingfors: Riksarkivet, 1992-1993; samt de
böcker som skrivits av Jaakko Paavolainen om skildringar av den röda och vita terrorn och förhållandena i 
fånglägren av vilka ett antal samlades i verket Röd och vit terror: Finlands nationella tragedi och fånglägren 1918, 
Stockholm: Askelin & Hägglund, 1986.

13 Nils Erik Villstrand, Landet annorlunda: Uppsatser om Österbottens historia, Vasa: Svensk-Österbottniska 
samfundet r.f., 2002, s. 184-185.
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undersökt funnits ett tydligt försök till könsuppdelning av den finska familjen för nationens försvar, 

då män och kvinnor samt även flickor och pojkar tillskrevs vissa uppgifter för landets bästa.14 Det 

har alltså gjorts studier som Nevala-Nurmis och liknande på strukturell nivå angående 

skyddskårerna, och det är inte heller omöjligt att det gjorts lokala studier av olika skyddskårer. 

I den tidigare forskningen verkar dock inte just Vasa Skyddskår undersökts på ett sätt som 

problematiserar förekomsten av manlighetsideal i relation till patriotism och nationalism, så som 

denna studie kommer göra. Det som däremot finns i den tidigare forskningen angående Vasa är 

Anna-Maria Nordmans översiktsverk från 1998 om vardagen i Vasa år 1918, där delar av samma 

källmaterial som använts till denna studie har nyttjats. Nordmans fokus verkar ligga på att skapa ett 

översiktligt verk som inte ger sig ut för att vara en historia om eller analys av skyddskårens arbete. 

Istället ägnar hon sin uppmärksamhet åt att genom skyddskårens material komma närmare just 

vardagen för befolkningen i Vasa. Hon skriver också att vid tidpunkten för hennes framställning var 

detta skyddskårsmaterial opublicerat.15 

Den historiska forskningen kring manlighet och maskulinitet har blivit allt mer extensiv under de

senaste åren, och som Anders Ahlbäck skriver har den sedan dess uppkomst i början av 1990-talet 

vuxit allt mer och blivit ett allt större område. Han menar att det länge funnits en efterfrågan på 

djupare studier kring hur just normativa ideal och tankar samverkar med det män gör i praktiken, 

deras identiteter, och deras självförståelse. Ahlbäcks studie från 2014 är också ett försök att ge sig i 

kast med detta då han undersöker den finska värnpliktens och militärens relation till just ideal om 

manlighet.16 Som även kan ses ovan finns det en del teorier och forskning kring manlighet, krig, 

militär, nationalism, patriotism och så vidare och det är ett område som inte verkar ha brist på 

studier av olika slag.

Ännu en viktig insyn i forskningen om maskuliniteter och då även militären i Finland utgör 

Anders Ahlbäcks och Ville Kivimäkis artikel från 2008, där de behandlar den första halvan av 1900-

talet. De diskuterar hur förändringar men också kontinuitet blir tydligt i relationen mellan finska 

män och militären. Enligt dem har intresset för just forskning om militären och den kulturella 

påverkan som den haft på samhället – och därmed också genus – under 1900-talet blivit allt större. 

De menar också att detta område har fått större uppmärksamhet och har fler som är intresserade av 

det i Finland än i åtminstone de andra nordiska länderna. Detta ska enligt författarna bero på att det 

14 Seija-Leena Nevala-Nurmi, "The Gendered Defence Family in Finland 1918-1944", i Anders Ahlbäck och Fia 
Sundevall (red.), Gender, War and Peace: Breaking Up the Borderlines, Joensuu: University Press of Eastern 
Finland, 2014.

15 Anna-Maria Nordman, Vardagen i Vasa våren 1918: Ur Vasa skyddskårs anteckningar och dokument i Österbottens 
traditionsarkiv, Vasa: Svensk-Österbottniska Samfundet r.f., 1998, s. 7-9.

16 Anders Ahlbäck, Manhood and the Making of the Military: Conscription, Military Service and Masculinity in 
Finland, 1917-39, Farnham, Surrey: Ashgate Publishing Limited, 2014, s. 24-25.
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i finsk kultur under 1900-talet varit viktigt med nationalistiska berättelser om hjältemod och dylikt. 

I det syftet att just upprätthålla den finska självständigheten, samt att även en stor roll i detta 

intresse är sprunget ur vad de benämner som landets delvis dramatiska historia under perioden.17

Utifrån den teoretiska diskussion som förts ovan och i förhållande till den tidigare forskningen, 

finns då som sagt tre utgångspunkter som denna uppsats kommer att hantera. Dessa utgångspunkter 

är då alltså manlighet, patriotism, och mobiliseringsfrågan. Det vill säga den diskussion om 

mobilisering som förts i den tidigare forskningen angående den vita sidans eventuella försök att 

använda sig av propaganda, för att vilseleda framför allt de österbottniska frivilliga angående 

motståndarnas karaktär.

Syfte och frågeställningar

Utifrån de tre utgångspunkterna ovan är då syftet med denna uppsats är att undersöka olika uttryck 

av konstruktioner av manlighet i relation till patriotism och nationalism, och hur de framställs inom 

Vasa Skyddskår under och strax efter finska inbördeskriget 1918 som en del av mobiliseringen av 

den vita sidan. För att uppfylla detta syfte och lösa den aktuella forskningsuppgiften kommer 

följande frågeställningar att besvaras:

• Hur framställs män och hur uttrycks manlighet inom Vasa Skyddskår, samt vilka är det som 

beskriver detta och då eventuellt formar dessa uttryck? Är det ens möjligt att se några 

sådana tendenser?

• Hur framställs uttryck av manlighet i relation till nationalistiska och patriotiska värderingar?

• Förekommer det i materialet några uttryck för mobilisering av det vita Finland mot olika hot

och då framför allt den röda sidan, och i sådana fall hur?

Källmaterial och metod

Till uppsatsen har använts ett antal olika dokument från Svenska Litteratursällskapet i Finlands 

(SLS) arkivcentrum i Vasa, och mer specifikt det som där kallas för Österbottens traditionsarkiv 

(ÖTA) vilket är den arkivenhet där materialet finns. Materialet har tagits från deras samling vid 

namn ÖTA 36 som innehåller dokument, fotografier, dagordrar, telegram, rapporter, brev, och 

liknande handlingar rörande Vasa Skyddskår (VSK) som till största delen innefattar kårens 

17 Anders Ahlbäck och Ville Kivimäki, "Masculinites at war: Finland 1918-1950", Nordic Journal for Masculinity 
Studies vol. 3 nr. 2, 2008, s. 115.
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verksamhet under finska inbördeskriget 1918. Materialet donerades till ÖTA i december 1986 av 

privatpersonen Börje Sirén, som hade bevarat det fram till dess.18 Källmaterialet som har använts 

består av bland annat brev till bataljonsstaben från fronten, upprop från Finlands senat, 

brevkorrespondens mellan de olika enheterna i skyddskåren, begravningstal skrivna av Erik 

Hartman och så vidare. Fler detaljer om det använda materialets karaktär kommer att framföras allt 

eftersom det tas upp i undersökningsdelen nedan. Arkivmaterialet sträcker sig i sin helhet mellan 

1918 och 1968, men denna studie kommer att vara begränsad till det material som behandlar åren 

1918-1919. Anledningen till denna avgränsning har att göra med uppsatsens intresseområde, vilket 

är just det finska inbördeskriget och delar av dess efterspel under just åren 1918-1919. Under 

insamlingen av källmaterialet framkom att tidsperioden inte kunde avgränsas endast till det finska 

inbördeskrigets aktiva period mellan januari och maj 1918, utan det fanns relevant material som 

tillkommit fram till slutet på januari 1919.

Då det material som använts till uppsatsen alltså utgörs av ett antal dokument av olika karaktär, 

har det varit en fråga om att försöka hitta vissa mönster i källmaterialet. Den undersökning som 

gjorts är alltså en kvalitativ studie av de dokument som berör VSK under åren 1918 till 1919. Mer 

specifikt kan den benämnas – som redan diskuterats ovan – som en maktkritisk textanalys 

inspirerad av framför allt Joan W. Scotts teori om genus och konstruktionen av densamma. Under 

läsningen av källmaterialet har vissa nyckelbegrepp varit av vikt då de återkommer genomgående, 

och därför kan sägas vara tecken på att det finns en viss tendens att uttrycka sig på ett visst sätt. Det 

har alltså varit en fråga om att leta efter vissa ord och begrepp för att även försöka utläsa om den 

kontext de befunnit sig i haft någon betydelse, då de inte kan sägas endast ha studerats fristående. 

Exempel på dessa nyckelbegrepp har under arbetets gång framkommit vara bland annat 

manlig/manligt, fädernesland, fosterland, förfäder, hjälte/hjältar, broderlig/bröder, offer, son/söner, 

pojkar, gossar, vasagossar, män, hem, hembygd, befrielse, frihet, frihetskamp, plikt, skyddskår, röda,

bolsjevism, kommunism, ryss/ryssar, Ryssland. Dessa begrepp har alltså återkommit i materialet och

därför ansetts vara betydande för studien på så vis att de ofta förekommer tillsammans i olika 

konstellationer, där det kan sägas bli synligt hur idéer kring manlighet och plikten till fosterlandet 

ska te sig. Någon statistik eller uträkning av det antal gånger orden förekommer har inte gjorts, då 

meningen varit att göra en kvalitativ textanalys med fokus på inte bara orden utan även 

sammanhanget. Därför har det varit av betydelse vilken sorts kontext begreppen förekommer i, då 

de inte kan sägas stå utanför den övriga texten utan också är en del av ett större sammanhang.

Uppsatsen nedan är disponerad efter en kort bakgrund rörande den politiska och historiska 

kontexten, det vill säga inbördeskriget 1918, samt över fenomenet med skyddskårer i Finland under 

18 Nordman (1998), s. 7.
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första delen av 1900-talet. Därefter kommer själva studien att framföras i syfte att besvara den ovan 

nämnda problemformuleringen och syftet. Varje avsnitt har av stilistiska anledningar getts 

intresseväckande rubriker som relaterar till det som behandlas i respektive avsnitt. Detta för att 

skapa just intresse och vägleda läsaren genom hanteringen av materialet, samt skapa en mer 

målande känsla vid läsningen. Det är alltså mer av ett personligt och stilistiskt val att utforma 

rubrikerna på detta sätt, då jag anser att det engagerar och skapar en specifik känsla för uppsatsen 

som jag eftersträvar. Avslutningsvis avrundas studien med en analytisk slutdiskussion av dess 

slutsatser och resultat samt en sammanfattning.

Inbördeskriget 1918

Det finns och har länge funnits många namn på det krig som mellan januari och april 1918 skakade 

om det finska folket och samhället på ett sätt som gett efterverkningar långt senare. Frihetskriget, 

revolutionen, brödrakriget, och medborgarkriget är ett antal namn som kriget gått under, beroende 

på vem som har blivit tillfrågad. Minnet av kriget har länge varit ett svårhanterligt sådant då det 

många gånger blivit en fråga om hur det ska förvaltas. Länge var det den segrande sidan, det vill 

säga den vita, som styrde historieskrivningen och även hade rätten att upprätta monument och 

minnesmärken för att hedra de som stupat och kämpat i kriget. Det var framför allt vita monument 

som tilläts att resas under väldigt många år, vilket enligt Piotr M. Szpunar skapade en väldigt 

snedfördelad minneskultur. Det var även den vita sidan som länge var den som bestämde vad som 

skrevs i historieböckerna och hur krigsförloppet ansågs ha framskridit. I och med andra 

världskrigets utbrott manade bland annat den vite generalen Gustaf Mannerheim till att det finska 

folket skulle enas och glömma det som varit, för att tillsammans kunna gå vidare in i en ljusare 

framtid för Finland.19

Förenklat skulle en kunna säga att det finska inbördeskriget var ett krig mellan den vita, 

borgerliga regeringssidan och den röda, revolutionära sidan där det traditionella stod i motsats till 

en ny revolutionär anda. Fullt så enkelt går det dock inte att beskriva det finska inbördeskrigets 

aktörer eller skeenden, utan det var även så att Finland var en del av den politiska situationen i 

Europa. Henrik Meinander har påpekat att det fanns många olika faktorer som medverkade till att 

ett sådant blodigt inbördeskrig bröt ut i landet år 1918. Strukturella orsaker listar han som bland 

annat det första världskriget och de stormaktspolitiska förskjutningar som det innebar, samt den 

19 Piotr M. Szpunar, "Collective memory and the stranger: Remembering and forgetting the 1918 Finnish Civil War", 
International Journal of Communication vol. 6, 2012, s. 1201-1202, 1206.
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kamp om makt som fördes inom landets egna gränser mellan de borgerliga och arbetarrörelsen. Han

menar även att det fanns vissa personliga skäl på lokal nivå som hade sin grund i olika 

motsättningar, ärelystnad, och i vissa fall en önskan om hämnd.20 Klart är dock att Finland som så 

många andra hamnade mitt i en storpolitisk våg av förändring som svepte över Europa.

I öst fanns Ryssland, det land som 1808 med militär makt övertog Finland från Sverige och 

gjorde det till ett autonomt storfurstendöme. Detta höll i sig ända till hösten 1917 då Finland 

förklarade sig självständigt den 6 december, och då blev ett eget rike i efterdyningarna av den ryska 

oktoberrevolutionen. Det var nämligen som så att när separatfreden slöts mellan Tyskland och 

Ryssland i Brest-Litovsk den 3 mars 1918 – mitt under ett pågående världskrig och finskt 

inbördeskrig – fick detta konsekvenser även för Finland, som länge hade varit autonomt 

storfurstendöme under Ryssland. En del av avtalet bestod i att Ryssland gick med på att avlägsna sig

själva och eventuella trupper från Finland, och då även sluta med den motpropaganda mot den vita 

regeringen som de hade ägnat sig åt. Vidare förseglades mer eller mindre utgången för 

inbördeskriget då den vita regeringen – som flydde till Vasa från Helsingfors vid krigets utbrott 28 

januari – skrev ett avtal den 7 mars med Tyskland, vilket möjliggjorde att tyskarna fick ensamrätt på

all export som producerades i Finland. Det vita Finland blev mer eller mindre en politisk och 

ekonomisk satellitstat under Tyskland, och i gengäld skulle tyskarna bidra med framför allt trupper i

inbördeskriget.21

Bidrog med trupper gjorde mycket riktigt tyskarna och jämfört med det kortvariga stöd den röda 

sidan fick av Ryssland och ett antal frivilliga ryska soldater, var det militära stödet från Tyskland till

den vita sidan betydligt större och mer välplanerat. De tyska styrkorna som till stor del bestod av 

den i Tyskland utbildade finska jägarbrigaden, var dessutom välutbildade rent militärt samt hade en 

större krigsvana då de skickades till det vita Finlands hjälp i februari 1918. Tyskland ingrep aktivt 

och öppet på den vita sidan och när den vita armén stormade det röda fästet Tammerfors i början på 

april, var det dags för den tyska militären att sätta in vad som kom att bli dödsstöten. Landstigning 

skedde i södra Finland och en snabb erövring av ett antal strategiskt väldigt betydande platser 

gjorde att de röda styrkorna, trots att de höll ut väldigt länge i Viborg, relativt snabbt var tvungna att

ge sig. Officiellt var kriget över den 29 april och en majoritet av den röda sidans ledare hade då flytt

över till Ryssland.22

20 Henrik Meinander, Finlands Historia 4, 2 uppl., Esbo: Författarna och Schildts förlag AB, 1999, s. 47-48.
21 Bengt Nilson, Finska Inbördeskriget, Nationalencyklopedin <http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l

%C3%A5ng/finska-inb%C3%B6rdeskriget> (9/4 2015).
22 Aapo Roselius, I bödlarnas fotspår: Massavrättningar och terror i finska inbördeskriget 1918, Stockholm: Leopard,

2009, s. 26-28.
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Skyddskårernas bakgrund

Redan året innan det finska inbördeskriget bröt ut 1918 hade de finska skyddskårerna bildats som 

en frivillig försvarsorganisation, och de kom att spela en betydande roll under de dryga tre månader 

som inbördeskriget utspelade sig. Revolutionen i Ryssland hösten 1917 fick som nämnts tidigare 

konsekvenser inte bara där utan även i det autonoma storfurstendömet Finland, och frågan om att 

bibehålla lag och ordning blev en viktig sådan runt om i landet. En anledning till skyddskårernas 

uppkomst var just frågan om lag och ordning, vilket gjorde att reaktionen på oron i grannlandet 

spillde över även till Finland. När så inbördeskriget bröt ut sällade sig skyddskårerna till den vita 

armén, i vilken de kom att utgöra en sorts kärntrupp under hela krigstiden. Många av de aktiviteter 

som utfördes av skyddskårerna var inte bara av militär karaktär utan fokuserade på allmän hälsa, 

sport, samt även sociala- och fritidsaktiviteter.23

Efter det finska inbördeskrigets slut och under mellankrigstiden blev det tydligt att majoriteten 

av skyddskårerna samt olika grupper av socialister och vänstersympatisörer inte alls kom särskilt 

bra överens. Skyddskårerna hade hört till den vinnande vita sidan som rent generellt anses ha bestått

av mer högerorienterade grupper, vilket även avspeglade sig i de fortsatta relationerna. Ett tydligt 

exempel är hur socialister i riksdagen efter inbördeskriget och under början av 1920-talet, 

återkommande lade fram förslag – som aldrig gick igenom – om att skyddskårerna skulle avskaffas.

Då skyddskårerna hade stridit på den vita sidan levde tanken om dem som fienden vidare i många 

socialistiska och vänsterorienterade grupper. Skyddskårerna fortsatte att leva vidare ända fram till 

1944 i och med slutet på fortsättningskriget mot Sovjetunionen. Skyddskårerna och dess kvinnliga 

motsvarighet Lotta Svärd hade blomstrat under 1920- och 1930-talen, vilket blev tydligt i och med 

det stora antal medlemmar som de båda hade när tiden kom för deras upplösning. Lotta Svärd hade 

över 230 000 medlemmar vid tillfället, och skyddskårerna hade över 110 000 medlemmar i slutet av

1930-talet. Det fanns hos den vinnande vita sidan i inbördeskriget en tanke om att en folklig grund i

form av en stark klass av hemmansägare skulle hjälpa landet att utvecklas och ta sig framåt. 

Skyddskårerna och Lotta Svärd hade starka band till just landsbygden och blev väldigt populära 

runt om i hela landet, då det även var så att det fanns skyddskårer i varje stad, kommun, och 

samhälle.24

Fenomenet med skyddskårer var således något som verkar ha varit väl befäst i det finska 

samhället under den tid det varade. Tillsammans med Lotta Svärd utgjorde skyddskårerna en 

plattform för många finska män och kvinnor, och det fanns en tanke om att de skulle komplettera 

23 Nevala-Nurmi (2014), s. 24. 
24 Ibid., s. 24-26.

13



varandra med olika egenskaper. Förknippat med maskulinitet var det militära och hårda, medan 

kvinnligheten hade sin grund i det omhändertagande och ömsinta. Nevala-Nurmi menar att det i 

samband med och efter första världskriget skapades tankar runt om i Europa om vad manlighet 

innebar, och dessa tankar även nådde Finland. Manligheten var en militär sådan då "The ideal man 

was perceived to be a determined warrior. The ideal warrior was now steely, regimented and 

energetic but also hard and merciless.".25 Den hårde, kontrollerade krigaren var alltså en sorts 

manlighet som ska ha nått även till Finland, och nedan kommer att undersökas om denna manlighet 

eller konstruktioner av någon annan sort förekom även inom VSK.

Finlands söner, upp till kamp!

Hurtiga Vasagossar och lata pojkar

Soldaterna i den så kallade Vasabataljonen omnämns ofta i materialet som Vasagossarna och 

genomgående framställdes de oftast på ett positivt vis, då de samtidigt beskrevs som hurtiga och det

skrevs om hur de hade kämpat oförtrutet.26 En man som ofta förekommer och var den som skrev 

mycket om just sina gossar var bataljonschefen Arthur Helenius, som höll en fortgående 

korrespondens med bataljonsstaben i Vasa från sin post på fronten.27 Majoriteten av de undersökta 

dokumenten är också skrivna av överordnade så som Helenius. Den 23 mars 1918 skickade 

Helenius däremot ett telegram till staben från fronten där han väldigt kort bad dem att "Skicka hit de

lata pojkarna från staben och staden.". Dessutom har någon skrivit med röd penna i marginalen att 

"Helenius morrar!", vilket i sin tur blir väldigt intressant.28 Vem som skrev denna anteckning i 

marginalen framgår däremot ej i materialet. Denne verkar dock åtminstone ha tolkat Helenius 

kommando som bitskt och irriterat, samt att han uttryckte ett missnöje över de kvarvarande 

soldaterna i Vasa. Att han just benämnde dem som lata pojkar skulle kunna sägas vara det som 

påvisar hans irritation, då det inte är den ofta mer förekommande tonen om dem som hurtiga gossar 

som kämpar och gör sitt allra bästa. Att en bataljonschef ständigt är nöjd med sina soldater är ju 

dock inte heller fallet, utan mest troligt skapas det också missnöje vid olika tillfällen. De pojkar han 

verkar ha åsyftat var ju i och för sig de som var kvar i Vasa och då inte befann sig ute i strid och 

gjorde sin plikt. Därför skulle detta kunna indikera ett missnöje med deras bristande förmåga att 

25 Nevala-Nurmi (2014), s. 28-29.
26 Se exempelvis: brev från bataljonschef Helenius till Vasa Bataljonsstab 18 mars 1918, Inkomna brev och cirkulär 

jan-mars 1918, VSKA, VSK, ÖTA, mapp 36:7.
27 Nordman (1998), s. 31. 
28 Telegram från bataljonschef Helenius till Vasa Bataljonsstab 29 mars 1918, Telegram, VSKA, VSK, ÖTA, mapp 

36:15.
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inställa sig vid fronten.

Att benämna dem som pojkar eller gossar skulle ju kunna sägas ha samma innebörd rent 

betydelsemässigt, då båda epiteten vittnar om en koppling till ungdom och ung ålder. Det verkar 

som nämnts tidigare dock vara skillnad på när Helenius skrev om de hurtiga gossarna jämfört med 

detta exempel då de plötsligt blev pojkar som dessutom var lata. Tonen var alltså en annan än den 

som vanligen hölls kring de stridande från Vasa, och plötsligt blev de raska gossarna till lata pojkar. 

I relation till detta kan nämnas Claes Ekenstams resonemang kring omanlighet och hur det under 

det han benämner som moderniteten, funnits en stark polarisering mellan vad som uppfattas som 

manligt och kvinnligt. Han menar också att det inte alltid behöver vara i relation till det feminina 

som någonting är omanligt, utan det kan till exempel vara så att det har med andra kategoriseringar 

att göra. En sådan kan vara just aspekten ålder och med det menat skillnaden mellan en man och en 

pojke eller yngling. Att avmaskulinisera och nedvärdera någon genom att tillskriva hen omanlighet, 

är enligt Ekenstam en del i en ständig rädsla att inte anses nog maskulin och därmed till exempel ses

som pojkaktig eller vek.29 

Även Ahlbäck och Kivimäki menar i en artikel om maskulinitet och krig att det under 1920- och 

1930-talen i Finland fanns en ganska hård behandling av rekryterna i värnpliktsarmén. De beskriver

det som en hierarki där de yngre soldaterna utsattes för våldsam behandling av de äldre rekryterna. 

Omanlighet verkar enligt dem inte nödvändigtvis ha centrerats runt femininitet inom den sociala 

hierarkin, utan istället verkar det ha kopplats till omogenhet och pojkaktighet.30 För att då koppla 

detta till Helenius irriterade order om att få ditskickat de lata pojkarna, menas att detta skulle kunna 

ses som en anspelning på dessa soldaters omanlighet i och med att de inte nog snabbt lyckats 

inställa sig vid fronten. Om detta verkligen var vad Helenius menade är svårt att säga, då det är ett 

väldigt kort telegram och det inte finns mycket mer information än den som beskrivits ovan. Dock 

ska sägas att bara för att telegrammet är kort och så även ordern behöver inte det betyda att det inte 

är möjligt att se några tendenser i det. För att ytterligare exemplifiera denna tanke om bekvämlighet 

och då även implicita omanlighet, kan nämnas Helenius icke daterade brev till bataljonsstaben där 

han svarade på ett antal frågor staben ställt innan. Det dokument som förekom hans svar har dock 

inte återfunnits i insamlingen av källmaterial, vilket dock inte behöver betyda att det inte finns ett 

sådant dokument kvar någonstans. Förutom logistiska funderingar och materialfrågor skrev 

Helenius att han motsade sig användningen av friska mannar till arbetsuppgiften kurir, då de "[...] i 

sin kurirbefattning ser en bekväm förevändning att undandraga sig sina krigarplikter."31

29 Ekenstam (2006), s. 46-47.
30 Ahlbäck och Kivimäki (2008), s. 122.
31 Odaterat brev från bataljonschef Helenius till Vasa Bataljonsstab angående bland annat kurirbefattningar, Inkomna 

brev och cirkulär jan-mars 1918, VSKA, VSK, ÖTA, mapp 36:7.
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I detta brev skrev inte Helenius explicit att han ansåg dessa friska mannar omanliga i och med att

de ska ha dragit sig undan från sina plikter som soldater, däremot blir det tydligt att det inte var 

något positivt menat. Då framför allt gossarna, soldaterna, manskapet och så vidare som sagt ofta 

beskrevs som hårt kämpande och att de uppförde sig över allt beröm, kommer här en annan sida av 

myntet fram. En tanke om att det fanns de soldater som på ett eller annat sätt inte fullgjorde sin plikt

som soldater och krigare, utan försökte slippa undan och därmed på ett omanligt sätt inte levde upp 

till bilden av den för fosterlandet självuppoffrande krigaren. För det är möjligt att i materialet finna 

en attityd att plikten över alla plikter var just den att försvara sitt fosterland vid fronten och 

stridslinjen. Vilket bland annat uttrycktes i ett brev som mest troligt är skrivet av Helenius – det är 

hans handstil men det finns ingen signatur – angående fallet med herr B. Klinkmann. Herr 

Klinkmann ska ha blivit hemkallad på grund av att han förlorade sin civila tjänst, då han valde att 

tjänstgöra i kriget och därmed uteblev från arbetet. Detta ska då ha lett till repressalier i form av 

förlust av arbete, vilket brevskrivaren starkt motsatte sig på grund av vikten av plikten mot 

fosterlandet. Hen menade att det absolut inte var rimligt att han skulle straffas på det viset för att ha 

gjort sin plikt, utan istället skulle en vikarie ha tillsatts och löne- samt tjänsteförmåner bibehållits 

även för den frånvarande Klinkmann.32 Att Klinkmann avskedades från sitt arbete för att han gjorde 

sin fosterländska plikt ansågs alltså inte vara acceptabelt.

I ett annat dokument om skyddskårerna och plikten gentemot dem beskrevs hur det fanns män i 

landet som – till skillnad från ovan nämnda herr Klinkmann – inte fullgjorde sin plikt och därmed 

inte ställde sig till skyddskårernas förfogande. Detta skulle enligt den ej namngivna författaren eller 

författarna till denna kungörelse bero på slöhet, och dessa män benämndes negativt som ynkryggar 

och småsjälar. Att det inte sågs som positivt framställdes med orden "Men att stora, starka ynglingar

gå omkring och spela karlar utan att wara inskriwna i skyddskåren är owärdigt och werkar 

grådaskig spleen.", samt att "Själwa tro de sig wara någonting utmärkt och beundransvärt, men 

samhället har ingen glädje aw dem."33 Tanken verkar då ha varit att dessa ynglingar genom att de 

bara låtsades vara vuxna män och inte fullgjorde sina plikter, gjorde sig själva en otjänst och 

skämde ut sig samt skapade en framtid av spleen, det vill säga svårmod och livsleda, för sig själva.34

Att de dessutom beskrevs som ynglingar som låtsades vara män kan relateras till det ovan nämnda 

resonemang som Claes Ekenstam för om avmaskulinisering och omanlighet, då det blir tydligt att 

32 Odaterat och ej signerat brev angående B. Klinkmanns hemkallande, Inkomna brev och cirkulär jan-mars 1918, 
VSKA, VSK, ÖTA, mapp 36:7.

33 Kungörelse med rubriken "Skyddskårerna och våra plikter mot dem.", Frihetskriget 1918, kungörelser och upprop, 
VSKA, VSK, ÖTA, mapp 36:8.

34 Ordet spleen betyder enligt Svenska Akademins ordlista (SAOL) 'svårmod' eller 'livsleda', SAOL 13 på nätet sökord 
spleen, 
<http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_13_pa_natet/ordlista> (17/5 
2015)
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dessa män sågs som pojkspolingar som inte gjorde sin del för nationen. Dessutom lurade de bara sig

själva med sitt spel för gallerierna, då de inte heller var till nytta för fosterlandet utan bara en last 

och ett störningsmoment. För synen på dessa ynglingar som gick runt och spelade män utan att göra

sina manliga plikter, verkar inte ha varit en positiv sådan. Deras ovilja att göra den plikt som 

förväntades av dem, det mandomsprov de skulle genomgå om en så vill, verkar ha gjort dem till en 

last för samhället och en skam för det manliga könet.

I ljuset av denna betoning på vikten av fullgörandet av plikten mot fosterlandet i form av 

krigande och militär tjänstgöring, är inte så underligt att de som på något sätt ansågs försöka smita 

från sina uppgifter eller då underlätta för sig själva sågs i ett negativt ljus. Plikten framför allt och 

fosterlandets väl och ve i första rummet verkar än så länge utifrån detta källmaterial vara något som 

sågs som positivt i det vita Finland. Detta på grund av att de som inte anpassade sig till denna bild 

av den finske mannen och soldaten på vissa ställen framställdes som fega och ytliga, dömda till ett 

liv av svårmod och till ingen egentlig nytta för det finska samhället.

Österbottens krigiska och starka söner

Om symbolen och bilden av den plikttrogne soldaten var något som förekom i den inre 

kommunikationen och korrespondensen, så var det även en bild som framkom i mer officiella 

dokument så som kungörelser och upprop. Den 11 februari 1918 vidarebefordrade distriktschefen i 

Vasa ett upprop från den finska senaten till landets medborgare där de skrev att:

För sin frihet har Finlands folk rest sig till ädel, fosterländsk kamp. 

Tiotusental män öfver hela landet ha redan fylkat sig kring regeringens fanor

för att bekämpa af odiciplinerade ryska trupper understödda brottsliga och 

vilseledda upprorsmän. Dag för dag ökas deras antal, vilka resa sig och 

fordra vapen för att få kämpa för sin egen, sin familjs, sin hemorts och sitt 

fosterlands frid, trygghet och frihet.35

Distriktschefen gjorde därefter sitt eget tillägg till uppropet där han skrev att han av 

österbottningarna förväntade sig en stark uppslutning, inte bara för den egna socknen utan också för

grannsocknarna. Detta då han menade på att fosterlandet sträckte sig längre än de sista av de egna 

uthusen. Sådana begränsade tankar om att bara hjälpa sig själv passade sig inte för en son av 

35 Upprop med rubriken "Österbottningar!" från senaten 6 feb 1918 och vidarebefordrat från distriktschefen 11 feb 
1918, Frihetskriget 1918, kungörelser och upprop, VSKA, VSK, ÖTA, mapp 36:8.
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Finland, utan det handlade om att den starke hade ett ansvar att hjälpa den svage och förtryckte. 

Förväntningarna på österbottningarnas mankraft och heder var höga hos distriktschefen angående 

deras förmåga att tillintetgöra fienden, och de som eventuellt skulle behöva offra sig och sitt blod 

för fosterlandet skulle sedan leva vidare i minnet med evig tacksamhet från det finska folket. Med 

dessa uppmaningar och efter att regeringen skickade ut sitt upprop, stod det klart för honom att "Jag

väntar i min tur Ert manliga svar. Det gives endast ett."36 

Vad menade då distriktschefen med att få ett manligt svar tillbaka? I denna kontext och för just 

distriktschefen verkar det manliga svaret ha gått ut på att Österbottens söner mangrant reste sig upp 

till kamp för fosterlandet. Till kamp emot de krafter som den vita sidan ansåg hotade landets och 

folkets väl och ve. Att som son av Finland säga nej till att resa sig, att inte ta upp vapen, och att inte 

skydda nationen som helhet och enhet var inte bara inte ett alternativ utan även en omanlig 

handling. Detta just för att distriktschefen uttrycker det som så att det manliga svaret var lika med 

ett jakande svar, ett svar som gick ut på att resa sig och strida för det vita Finland. Det givna svaret 

var att pliktskyldigt ta till vapen för fosterlandet, samt att på ett manligt vis försvara sig mot landets 

fiender. Att inte göra detta var att inte leva upp till den manliga krigaridentiteten, att inte heller 

uppfylla den manliga identiteten som krigare och försvarare av nation, hembygd, och familj från 

den röda och ryska vågen av upprorsmakare.

Ropet efter mer av österbottningarnas mod och mankraft kom ännu en gång från distriktschefen 

själv i Vasa den 11 februari 1918 då han meddelade att "Österbottens frihetsälskande män ha 

jublande fyllt sin plikt mot fosterlandet och stolt offrat sina liv under lejonbaneret. Österbotten är 

befriat."37 Österbottningarna hade lyckats befria sina hembygder och nu flockades till Vasa – enligt 

distriktschefen – män från andra delar av landet som fortfarande led under de rödas anstormningar. 

Han uppmanade dessutom till att ta värvning för fosterlandets skull och att dess öde låg i 

österbottningarnas händer. Att ta värvning i skyddskårerna och offra sig för nationen och då även 

göra sina förfäder stolta var av yttersta vikt.38 För även om Österbotten var befriat och dess män 

hade försvarat det med lyckat resultat var hotet fortfarande närvarande. Dessutom var tilltron till 

dess invånares förmåga att befria Finland stor. Sigriður Matthíasdóttir och Ann-Catrin Östman 

skriver om hur det i det österbottniska samhället under sekelskiftet 1800-1900 bland 

finlandssvenskarna fanns en tanke om en gammal tradition av frihetslängtan hos framför allt de 

österbottniska bönderna. Matthíasdóttir och Östman menar att dessa bönder enligt samtida 

beskrivningar stod på en grund av svensk mannakraft och krigiskhet, en grund som gjorde att de var

36 Upprop med rubriken "Österbottningar!" från senaten 6 feb 1918 och vidarebefordrat från distriktschefen 11 feb 
1918, Frihetskriget 1918, kungörelser och upprop, VSKA, VSK, ÖTA, mapp 36:8.

37 Upprop med rubriken "Till Österbottens män!" från distriktschefen 11 feb 1918, Frihetskriget 1918, kungörelser och 
upprop, VSKA, VSK, ÖTA, mapp 36:8.

38 Ibid.
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beredda att beskydda Österbotten och även nationen samt då ta till vapen för dess försvar. I en 

beskrivning från tiden efter inbördeskriget 1918 som återges av de två författarna fick Österbottens 

svenskspråkiga invånare erkännandet, att deras roll i kriget på den vita sidan hade varit ytterst viktig

i kampen mot vad som ansågs ha varit de rödas anarkistiska uppror.39

Det fanns alltså enligt Matthíasdóttir och Östman en tanke om det österbottniska och 

svenskspråkiga folkets frihetsivran och beredskap, bottnad i en tanke om bondebefolkningens 

rättfärdighet och krigiskhet. Uppropen verkar också ha talat mycket till de frihetsälskande 

österbottniska männen och deras förmåga att resa sig för fosterlandet. Det har även enligt Henrik 

Meinander varit en del av den vita historieskrivningen efter kriget att i ett antal stora verk betona 

hur det i Österbotten var stolta skaror av bönder som ledde kampen för frihet. Detta tillsammans 

med förtroendet för den av de vita hyllade generalen Mannerheim och de jägarförband som 

genomgick militär utbildning i Tyskland.40 Tilltron och mytbildningen rörande framför allt de 

österbottniska böndernas förkärlek för frihet och kamp verkar alltså ha varit närvarande även i de 

upprop i källmaterialet som riktades till invånarna i Österbotten. Detta skulle kunna vara en del i ett 

försök att mobilisera krafter till inbördeskriget genom att relatera till ett ärofullt arv av storhet och 

stolthet, i form av krigiska män som sedan många århundraden tillbaka verkat för bygdens och 

nationens bästa. En mytbildning som reproducerades i syfte att sporra männen att offra sig och 

kämpa för den vita sidans sak, låter inte som en allt för lösryckt tanke då det – som nämnts ovan – i 

samma upprop uppmanades till att ta värvning i skyddskårerna.

Bolsjevismens pestsmitta och det röda hotet

När den röda sidan och dess anhängare nämndes i den vita sidans dokumentation mitt under det 

pågående inbördeskriget eller i dess efterspel var det av förklarliga skäl inte i positiva ordalag. I ett 

dokument om skyddskårerna och de plikter som folket hade gentemot dem – som med hänsyn till 

dess innehåll verkar ha tryckts och skickats ut efter inbördeskrigets slut – beskrevs de röda som en 

fortsatt fiende. Där skrevs om de rödas hat mot myndighet och laga ordning som därmed också var 

ett hat mot de skyddskårer som levde kvar, då de å sin sida enligt skribenten var just upprätthållare 

av dessa två element. Vidare beskrevs hur många av de röda som dömdes efter kriget skulle benådas

och därmed släppas fria, vilket var ännu en anledning till skyddskårernas fortlevnad. Detta för att 

det inte gick att lita på de dömda upprorsmännen och det så kallat politisk-kriminella problem som 

39 Sigriður Matthíasdóttir och Ann-Catrin Östman, "Möte mellan manligheter. Nationalism, bondeideal och 
(åter)skapandet av de övre skiktens manlighetsideal", i Göran Fredriksson (red.), Könsmaktens förvandlingar: en 
vänbok till Anita Göransson, Göteborg: Institutionen för arbetsvetenskap, Univ., 2003, s. 97-98.

40 Meinander (1999), s. 57-58.
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de utgjorde, med risk för att de skulle åsamka staten skada även om skribenten ansåg att ett nytt 

uppror inte var troligt. Dessutom skulle ånger från denna grupp av benådade röda inte vara att lita 

på eller ens förvänta sig, då det fanns de som inte hade blivit dömda som fortfarande tillskrev sig en

fortsatt bolsjevistisk agenda. Upplevelsen av världsläget hos skribenten var att "[...] bolsjewismens 

pestsmitta håller på att angripa äwen stater aw hög kulturell walör."41

I ytterligare en kungörelse från Finlands senat till det finska folket den 18 februari 1918 

berättades det om hur lagtrogna finska invånare hade rest sig upp mot anarki och de ryska militärer 

som senaten ansåg stå bakom upproret. De områden som röda trupper hade tagit över beskrevs som 

att lida under ett fruktansvärt skräckvälde. Detta skräckvälde bestod enligt senaten av mord och 

hemskheter så som tortyr och plundring, och betoningen låg på att detta var något som utfördes mot 

så kallade inbyggare som var både laglydiga och fredliga. Om dessa röda styrkor tillsammans med 

vad som ansågs vara deras ryska allierade skulle få chansen att återta det befriade Österbotten, 

skulle detta ha inneburit enorma förluster och skövling för området. Dessa skräckscenarion 

användes också av skribenterna för att just trycka på vikten av att sälla sig till skyddskårernas led 

för att trygga landets framtid och frihet, samt att till och med återinföra värnpliktslagen från 1878.42

Bilden av ett stort och allvarligt hot från öster verkar vara återkommande i materialet, då det 

även i ett av de längre breven 2 maj 1918 från bataljonssekreteraren i Viborg till bataljonsstaben i 

Vasa framställdes hur viktigt det var att hålla fienden stången. I brevet skildrades hur de trötta 

gossarna trots hårda vedermödor ändå fortsatte vara hurtiga och stod emot vad som beskrevs som 

helvetisk eld från fiendens linjer. Angående erövringen av staden Viborg skrev bataljonssekreteraren

om hur det inte bara var Finlands öde som stod på spel:

Wiborgs, Finlands och den vesterländska kulturens yttersta förport i öster, 

eröfring var fullbordad och ett stort inlägg häri har Wasa Regementes I 

Bataljons 3dje Kompani – alias Wasa Skyddskår. Ampla äro de loford som 

pojkarna med W.S.K.-märket på armen erhållit härstädes och Kårens stolthet

äro de berömmande uttalanden densamma och dess chefskap kommit till del

af befälhafvaren Major Ekström och Kapten Nordensvan.43

Här blir det tydligt att tanken om det stora hotet från öster var väldigt närvarande hos den vita sidan,

41 Kungörelse med rubriken "Skyddskårerna och våra plikter mot dem.", Frihetskriget 1918, kungörelser och upprop, 
VSKA, VSK, ÖTA, mapp 36:8.

42 Kungörelse med rubriken "Till Finlands folk" 18 februari 1918, Frihetskriget 1918, kungörelser och upprop, VSKA, 
VSK, ÖTA, mapp 36:8.

43 Brev från bataljonssekreteraren i Viborg till Vasa Bataljonsstab 2 maj 1918, Inkomna brev och cirkulär april-dec 
1918, VSKA, VSK, ÖTA, mapp 36:7.
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då Viborg beskrevs som den yttersta förporten som skyddade väst från det röda och ryska hotet. Den

vita sidans kamp blev för dem här inte bara en kamp inom det egna landets gränser, utan också en 

kamp för att skydda den västerländska kulturen. Att det som av de vita kallats för frihetskriget var 

en kamp mot vad de såg som kommunistiska och ryska fiender har ju även blivit en del av den 

historieskrivning som fortsatte att reproduceras under lång tid efter krigets slut. Att just 

inbördeskriget och även tiden efter innebar en stark militarisering av finsk nationalism menar 

Anders Ahlbäck och Ville Kivimäki är en viktig aspekt i relation till finsk manlighet, och för dem 

även en anledning till införandet av värnplikt efter kriget. Det uppfattade hotet ledde till ökad 

upprustning och militär träning för att ständigt vara på sin vakt och kunna försvara sig mot inte bara

Ryssland utan även de finska kommunisterna.44 Något som dock står klart är att det upplevda hotet 

från öst var något som togs på allra största allvar av de vita trupperna, vilket kan sägas återspeglas i 

hur grannarna i öster framställdes samt tanken om att Viborg var sista stoppet för ryssarna.

Det fanns även vissa tveksamheter kring lojaliteten och de ideologiska värderingarna inom de 

egna leden, mer specifikt i de jägarförband som hade utbildats i Tyskland. I ett brev angett som 

sekret – det vill säga hemligt – skrev löjtnant Granlund i Vasa till skyddskårerna den 30 november 

1918 om de cirka 200 finländska jägare som snart skulle återvända till landet. Meningen med det 

hemliga brevet var att mana till försiktighet och aktsamhet, då dessa jägare hade skilts åt från de 

förband som skickats tillbaka Finland under kriget. De hade fått fortsätta tjänstgöra vid västfronten 

då de ansågs ha vissa kopplingar till en så kallad röd ideologi och han uppmanade "[...] 

skyddskårastaberna att noga övervaka dem och deras verksamhet i landet.".45 Även Aapo Roselius 

nämner dessa misstankar då han skriver om hur ungefär en tredjedel av de finländska män som hade

rest till Tyskland innan inbördeskriget hölls kvar där när det bröt ut. Detta medan resterande delar 

av förbandet skickades tillbaka till Finland för att kämpa på den vita sidan. Anledningen var också 

deras så kallade vänstersympatier, som i sin tur gjorde att de inte ansågs vara nog tillförlitliga för att

skickas tillbaka medan inbördeskriget fortfarande pågick.46

Det upplevda hotet verkar därmed ha uppfattats som att det även sträckte sig in i de egna leden, 

och absolut inte fick tas på för lätt. Att det ungefär sju månader efter krigets officiella slut 

fortfarande ansågs viktigt att bevaka dessa återvändande jägare kan sägas vara talande för den 

fortsatta mobiliseringstanken och framkallade hotbilden. Kommunism var dessutom förbjudet i 

Finland efter inbördeskriget och ända fram till 1944, då andra världskrigets slutskede och sedemera 

officiella slut samt Sovjets deltagande på den vinnande sidan förändrade det politiska läget. 

44 Ahlbäck och Kivimäki (2008), s. 116.
45 Brev till skyddskårerna från löjtnant Granlund i Vasa 30 november 1918 angående återvändande jägare, Inkomna 

brev, cirkulär april-dec 1918, VSKA, VSK, ÖTA, mapp 36:7.
46 Roselius (2009), s. 28.
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Kommunism blev lagligt igen och istället för att sådana åsikter och organisationer förbjöds, var det 

istället det som ansågs fascistiskt och relaterat till Hitler som blev förbjudet. Dessutom byttes 

åtminstone officiellt de tidigare anti-sovjetiska åsikterna mot en tanke om samexistens och 

samarbete.47 Det röda hotet var i alla fall nära inpå inbördeskrigets slut en realitet för många av den 

vita sidans medlemmar, även om detta officiellt skulle slå om bara drygt 25 till 30 år senare. Att då 

fortsatt trycka på vikten av att noga övervaka och uppmärksamma tecken på kommunistiska 

värderingar, samt vara redo att återigen försvara fosterlandet, verkar ha varit viktigt för den vita 

sidans representanter.

Vasaättens tre stora konungar och den germanska kulturvärldens söner

En man som förekommer relativt ofta i källmaterialet är Erik Hartman som var styrelseordförande 

för VSK, och som anses ha varit en av dem som tryckte på att det var viktigt att minnas att det var i 

just Vasas namn som skyddskåren stred och verkade.48 Det var inte heller bara de tappra och hurtiga 

Vasagossarna som blev mål för Hartmans beundran och tacksägelser, utan även ett antal 

medborgarinnor i Uleåborg som sydde en fana till Sydösterbottens skyddskårer. Hartman beskrev 

deras generösa bidrag i form av en fana som "[...] prydes av Vasavapnet och tre gyllene kronor, 

omgivna av kraftens och tapperhetens symboler: ekqvistar och eklöv, bringa åt vasagossarna 

förpligtande hälsningar från vasaättens tre stora konungar [...]".49 Symbolvärdet i fanan blir tydligt i 

och med Hartmans ord, samt även i och med referensen till Vasaätten och dess koppling till 

österbottningarna. Framför allt verkar känslan för frihetskamp ha kopplats till Gustav Vasa just då 

han ansågs ha befriat Finland och Sverige från utländskt förtryck, hans son Karl IX som manade 

Österbottens bönder till handgriplig kamp mot Sigismunds knektar, och sonsonen Gustav II Adolf 

som räddade protestantismen från undergång.50 Kopplingen till Sverige blir tydlig och den 

patriotiska känslan verkar för Hartman till viss del även ha inkorporerat det svenska arvet.

Detta skapande av en fortsatt svensk identitet kan kopplas till det Anders Ahlbäck skriver om hur

det hos den svensktalande eliten i Finland – i samband med den finländska fennomanismens 

nationalistiska rörelse – växte fram ett ökat fokus på ett svenskt identitetsbyggande. Det svenska 

språket var fram till slutet på 1800-talet det språk som talades av den då sociala eliten, samt även av

mindre grupper av fiskare och bönder längs med kusten i södra och västra Finland. I och med ett 

47 Ville Kivimäki, "Between defeat and victory: Finnish memory culture of the Second World War", Scandinavian 
Journal of History vol. 37 nr. 4, 2012, s. 483-484.

48 Nordman (1998), s. 31.
49 Tal till Uleåborgs medborgarinnor, 1918 Erik Hartmans tal vid VSK medl. jordfästningar, VSKA, VSK, ÖTA, mapp 

36:2.
50 Ibid.
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starkare fokus på en egen svensk identitet blev det viktigt att försöka ena dessa grupper – som 

utgjorde 12 procent av befolkningen – samt skapa en gemensam svensk nationalitet och då även 

manlighet. Den svenska nationaliteten var enligt dem själva överlägsen den finska, då de finländska 

männen inte hade samma kvaliteter som de svensktalande. Det var viktigt att den svenska 

identiteten skildes åt från den finska som en egen etnisk tillhörighet, och enligt dem själva var de 

svensktalande männen också mer rationella, stridbara, frihetsälskande, och energiska.51 

Denna tanke om finlandssvenskarna som skilda från finländarna i en sorts rasuppdelning menar 

Hanna Enefalk kan ses även i finlandssvenska sånger från tiden, där rasbiologiska tankar blev 

tydliga i framföranden om hotet mot den svenska stammen. Enligt Enefalk handlar det om att de 

rasbiologiska elementen inte bara syns i sångerna utan även i en allmän attityd hos de svensktalande

vid hotet om att försvinna, då antalet finsktalande var betydligt mycket större än de själva. Hon 

beskriver det som att sångernas mening utvecklades från att lyfta medelklassens status till adlig till 

att istället bli en rasmarkör.52 Det verkar därför som att det i samtiden kan ha funnits ett allt större 

behov att särskilja sig själv och den egna svensktalande gruppen från den finsktalande, i ljuset av de

allt större förändringarna och de eventuella förlusterna av makt och social status.

I ett av Erik Hartmans begravningstal, där han framförde sorgen över de stupade svenska bröder 

som kom med bistånd under kriget, finns det ytterligare exempel på denna koppling till det svenska 

folket och arvet. Han menade att det först inte såg ut som att det gamla Sverige skulle ge dem någon

hjälp, men till slut uppenbarade sig män som "[...] bekände sig till den högsta diplomatin mellan 

människor och folk; det varma broderliga hjärtats, den hjälpande handens-dens [sic!], som träder in 

då nöden är som är som störst och vännerna pröfvas."53 Vänrelationen och bandet till Sverige 

framstod då i Hartmans tal som något högst levande och eftersträvansvärt, och döden blev en 

uppoffring för det delade arvets skull och för brödraskapet folken emellan. Detta brödraskap över 

gränserna är något som Enefalk också pekar på, och då mer specifikt brödraskapet mellan Sverige 

och Finland. Hon beskriver en sång till bröderna i Finland där det som band dem samman med sina 

svenska motsvarigheter var att deras blod blandades då det i krigets hetta flöt ut på slagfältet.54 Att 

göra gemensam sak och blöda för den verkar alltså vara en enande faktor förutom den gemensamma

historien och det gemensamma arvet.

Förutom den svenska hjälpen och det svenska brödraskapet tog Hartman i samma begravningstal

upp hur även tyska söner offrade sina liv för den finska saken, och hur döden enade de tre folken i 

sitt offer för kampen om frihet. Hur dessa soldater kom med hjälp från de "[...] starka, med trons, 

51 Ahlbäck (2014), s. 74.
52 Enefalk (2008), s. 128.
53 Tal vid begravning av ett antal män av olika nationaliteter, 1918 Erik Hartmans tal vid VSK medl. jordfästningar, 

VSKA, VSK, ÖTA, mapp 36:2.
54 Enefalk (2008), s. 129.
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kulturens, historiens och blodets band med oss förenade folken.", samt att "Över hundrade grafvar 

svaja enade den germaniska kulturvärldens fanor [...]".55 Det var alltså inte bara det svenska som 

Hartman lade fokus på, utan även den germanska och därmed tyska kopplingen. Enligt Ahlbäck 

hade det också under början av 1900-talet uppkommit en allt större beundran för det kejserliga 

Tyskland och dess vetenskaper. Detta ledde i sin tur till en germanisering hos framför allt den 

svensktalande eliten. Den tyska militära framgången, landets vetenskapliga utveckling, och dess 

framstående ekonomi blev i dessa personers ögon något att se upp till och sträva efter. Manliga 

ideal och rasinriktade åsikter var något som hyllades, och enligt Ahlbäck kan det vara så att denna 

germaniserande inriktning uppstod som en reaktion på finlandssvensk oro. En oro för socialismens 

och arbetarrörelsens framväxt, samt för det minskande inflytandet inom handel, skola, och 

administrering på grund av finsktalande personers allt större intåg på dessa områden.56

Denna oro verkar som kan ses ovan enligt både Enefalk och Ahlbäck ha funnits hos den 

svensktalande befolkningen i Finland, och att bandet till det svenska var viktigt verkar också 

framkomma hos dem men även i Hartmans begravningstal. Dessa upplevelser är dock något som 

båda författarna tillskriver den specifika gruppen av svensktalande, och då framför allt de utbildade 

i en så kallad elit. Vilket dock inte utesluter att det inte även var viktigt för personer utanför just den

kategorin, eller för den delen oviktigt för andra inom den finlandssvenska gruppen. Några sådana 

åsikter är däremot inget som varit möjligt att se i vare sig materialet eller något som nämns hos 

Enefalk eller Ahlbäck. Tydliga blir som sagt banden till framför allt Sverige och det svenska, som 

ett band till en mer civiliserad och högre stående ras. En beundran och tacksamhet till det tyska och 

germanska verkar också vara något som förekommer i materialet liksom hos både Enefalk och 

Ahlbäck.

De stupade hjältarnas sista färd till grafvens ro

 Till den yttre bilden av skyddskåren kan ges som exempel bilden av hjälten och den uppoffrande 

patrioten som ofta förekommer i framför allt skyddskårens styrelseordförande Erik Hartmans tal vid

ett antal begravningar av stupade kårmedlemmar.  I de här talen fanns ett väldigt målande språk där 

det talades om heder, frihet, kamp, fosterlandet och liknande så som "Genom tårade ögon sågo vi de

sorgflorbehängda fanorna i spetsen för de stupade hjältarnas sista färd till grafvens ro.".57 Hartman 

55 Tal vid begravning av ett antal män av olika nationaliteter, 1918 Erik Hartmans tal vid VSK medl. jordfästningar, 
VSKA, VSK, ÖTA, mapp 36:2.

56 Ahlbäck (2014), s. 73-74.
57 Tal vid begravning av ett antal män av olika nationaliteter, 1918 Erik Hartmans tal vid VSK medl. jordfästningar, 

VSKA, VSK, ÖTA, mapp 36:2.
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kan sägas ha målat upp en bild av hur dessa manliga hjältar och kämpar gav sitt liv för fosterlandets

sak, och att minnet av deras offer skulle lyftas och hedras för att de inte skulle bli bortglömda. Att 

just offra sig för nationen menar Geoff Eley var starkt kopplat till framväxten av nationens 

betydelse under det långa 1800-talet, då idealet om nationen fick allt större betydelse. Han menar att

i och med framväxten av tanken om nationen som starkt legitim, blev det lättare att ställa andra och 

högre krav på befolkningens lojalitet. Detta på så vis att individens och nationens sammansvetsning 

låg i beredvilligheten att dö för nationen, och därmed göra det yttersta och ultimata offret för denna 

sammansvetsning. Det var heroiskt att offra sin kropp för nationen för att sedan leva vidare i 

minnesmonument och dikter, allt för att medverka till ett starkt band mellan nationen och 

individen.58

Vidare återgav även Hartman i sitt tal två textstycken ur den finlandssvenske författaren Bertel 

Gripenbergs dikt Förposterna, som återfinns i sin helhet i senare tryck i diktsamlingen Skuggspel.59 

Detta kanske inte i sig låter särskilt märkvärdigt, och det är kanske så att det inte behöver vara det 

heller. Dock var det så att denne Gripenberg verkar ha varit väldigt högerinriktad i sina politiska 

åsikter, samt ska enligt Göran Strids bibliografi av densamme ha tjänstgjort i den vita armén under 

inbördeskriget 1918. Gripenberg beskrivs som en av de som inte tvekade inför att under 1930-talet 

öppet sälla sig till den fascistiska ideologin. Han skrev redan 1907 starka ord om hur 

vänsterrörelsens framväxt skulle leda till en ond spiral av bolsjevism, blod, och elände. Dessutom 

ska han så småningom ha blivit medlem i den så kallade Lapporörelsen.60 Denna högerradikala 

rörelse växte fram i Finland från 1929 till 1932 då den upphörde, men istället organiserades i ett lite

annat format som partiet Fosterländska folkrörelsen eller Isäänmaallinen kansanliike, IKL. 

Lapporörelsens start kom sig av att ett antal ungdomar med kommunistiska åsikter hade planerat en 

fest i samhället Lappo i södra Österbotten, och en arg folkmassa valde att med våld hindra dem från

att ha denna fest. Det slutade med att den arga folkmassan slet av dem de röda skjortor de valt att ha

på sig för att visa sin politiska övertygelse. Det var en våldsam start på en delvis våldsam och till 

stor del antiparlamentarisk rörelse, som dock tappade stöd bland annat i och med just dessa två 

orsaker.61 

För att illustrera just vad det är för sorts dikt och sätt att skriva anser jag att det är av intresse att 

58 Geoff Eley, "Culture, Nation and Gender", i Ida Blom, Karen Hagemann, och Catherine Hall (red.), Gendered 
nations: Nationalism and gender order in the long nineteenth century, Oxford: Berg, 2000, s. 29.

59 Tal vid begravning av ett antal okända soldater, 1918 Erik Hartmans tal vid VSK medl. jordfästningar, VSKA, VSK,
ÖTA, mapp 36:2.; samt Bertel Gripenberg, Samlade dikter. [8], Skuggspel: Dikter, 4:e uppl., Stockholm: Björck & 
Börjesson, 1920, s. 111-115.

60 Göran Strid, Bertel Gripenberg: En bibliografi, Examensarbete, Borås: Instutitionen Bibliotekshögskolan, 1983, s. 
13, 15, och 18.

61 Max Engman, Lapporörelsen, Nationalencyklopedin 
<http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lapporörelsen> (28/4 2015).
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nedan återge de stycken av Gripenbergs dikt som Hartman infogade i sitt tal:

Bed för den vän, som i natten föll

Vännen hvars hand du nyss höll – 

namnlös i natten han föll på sin post,

pulsarna stelna i dödens frost – 

du i dag – och imorgon jag,

tysta vi bida vårt sista slag.

Handen knytes och läppen tiger

lugnt sig hjärtat åt döden viger

--

Fasta förgätna dödsbrigad

fallande kämpar i oböjd rad,

Intet triumftåg i morgonglans

Skall dig kröna med hjältekrans

ej Edra namn skall tiden bevara.

Dock den gärning du hjälteskara

i en tid som är klok och kall

änn´ som ett minne nämnas skall,

nämnas som minne af fädrens sed

seden att stupa där man stred.62

Denna dikt verkar Hartman ha använt som en hyllning till de stupade, och i dikten framkommer 

även tanken om att de stupade skulle leva vidare i minnet. Detta för att de hade levt upp till sina 

förfäders sed. Även om deras namn kom att glömmas bort och de inte själva skulle få ta emot 

triumfens hyllningar för sina gärningar, var det dock just dessa gärningar som levde vidare som 

tecken på offret för fäderneslandet. Det finns även här som Hanna Enefalk skriver om i sin 

avhandling en patriotisk tanke om fädernas offer för fäderneslandet. Att de efterlevande och därmed

levande männen har en plikt att vandra i sina förfäders fotspår, och även de göra det ultimata offret 

för nationens säkerhet och frihet.63 Detta kan sägas vara fallet i dikten ovan och att det då förekom 

patriotiska tankar hos den vita sidan och dess medlemmar. Fokuset på fäderneslandet och att göra 

förfäderna stolta och därmed offra sig för deras skull, är något som alltså verkar ha återkommit även

62 Tal vid begravning av ett antal okända soldater, 1918 Erik Hartmans tal vid VSK medl. jordfästningar, VSKA, VSK,
ÖTA, mapp 36:2.

63 Enefalk (2008), s. 120-121.
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inom VSK. Dessa män hade blivit hjältar genom sitt offer för fosterlandet och den vita saken, och 

deras minne skulle därför leva vidare i ljuset av en evig tacksamhet.

I sin artikel om finsk minneskultur nämner Ville Kivimäki att just konceptet med hjältegravar 

och hjältedyrkan blev viktigt i Finland efter andra världskrigets slut, och då även av betydelse för 

1918 års inbördeskrig. På så sätt att det dittills hade varit en majoritet av vita hjältegravar och 

minnesmonument som restes och uppmärksammades, medan det efter 1945 blev allt mer vanligt 

och acceptabelt med röda dito. Vinterkriget och det andra världskriget hade enat det finska folket 

rent symboliskt i kampen mot Sovjetunionen, och de röda som hade ansetts vara landsförrädare 

under inbördeskriget släpptes mer eller mindre in i den nationella gemenskapen igen. Kivimäki 

menar dock att detta försök till symbolisk patriotism och hjältedyrkan tillskrevs frihet från de 

politiska, sociala, och moraliska problem som följde med de olika krigen. Dessa var problem som 

inte skulle lösas i samband med minnet av de som hade offrat sig för fosterlandets frihet, utan fokus

skulle istället ligga på att hedra dessa hjältars minne.64 Minnes- och hjältekulturen blev alltså ett sätt

att försöka avskriva sig problematiska effekter av krigen, och istället hamnade fokus på de män som

så tappert hade offrat sig för nationen.

Även om det inte var ett medvetet val av Hartman att välja att citera en dikt skriven av en man 

som verkar ha varit väldigt högerorienterad i sina politiska åsikter, är det ändå talande att det var 

just hans ord om de fallna soldaterna som Hartman valde att framföra. Då det inte är möjligt att veta

vilken motivering Hartman hade till att välja just den dikten, är det inte heller möjligt att säkert säga

om han sympatiserade med Gripenbergs livsåskådning eller inte. Däremot anser jag inte att det 

heller är konstruktivt att vifta bort valet av dikt som att Hartman inte alls skulle ha varit medveten 

om Gripenbergs åsikter om kommunister och socialister. Det kan snarare sägas vara talande att 

Hartman valde en sådan målande och bitvis patriotisk dikt för att illustrera och belysa de stupade 

soldaternas minne. Med detta menas att det är talande för den bild av skyddskåren och kriget som 

förmedlades utåt i och med medlemmars begravningar, den bild som omedvetet eller medvetet var 

meningen skulle visa upp det offer för fosterlandet som de vita soldaterna hade gjort.

Länge leve det vita Finland

Efterverkningarna av det finska inbördeskriget har fått mycket uppmärksamhet i senare 

historieskrivning, då det av många ansetts ha varit väldigt hårda sådana som ledde till att tusentals 

personer miste sina liv. Den vita terrorn som slutet av kriget och även efterspelet har kallats har 

länge fortsatt vara ett plågsamt minne i det finska folkets historia. Enligt Ulla-Maija Peltonen dog 

64 Kivimäki (2012), s. 486-487.
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överlag ungefär 36 500 personer i det finska inbördeskriget, varav de röda utgjorde cirka 30 000.65 

Ville Kivimäki skriver i sin tur i en artikel från 2012 – med lite mer uppdaterade siffror än 

Peltonens bok från 2003 – att ungefär 37 000 personer av en total befolkning på 3 miljoner dog i 

samband med kriget. Enligt honom dog cirka 20 000 röda i den vita terrorns avrättningar eller av 

svält och sjukdom i olika fångläger, och då inte inräknat de döda som dog i strid eller liknande. 

Detta skapade även ett väldigt infekterat politiskt klimat långt efter dess slut och framför allt under 

1920- och 1930-talen, då det under kriget hade förekommit terror och olika sorters vedergällning 

från båda sidor. Majoriteten av de döda var dock från den röda sidan, och den vita terrorn utfördes i 

mycket större utsträckning.66

Det har alltså länge varit den vita sidan som – mycket för att de gick segrande ur kriget – kunde 

skriva historien och som kunde diktera vad som skulle berättas eller inte. Inbördeskriget blev för 

den vita sidan en berättelse om frihetskamp för fosterlandet, och en väg till självständighet genom 

att besegra de så kallade landsförrädarna som inte hade Finlands bästa för ögonen. Bilden av kriget 

förvrängdes under en lång tid och av de domar som utmättes i de efter kriget uppkomna 

krigsrättsdomstolarna, har den största delen avrättningar både delvis i samtiden och också efteråt 

ansetts vara olagligt utförda. Det blev en fråga om att de som avrättats hade varit landsförrädare och

att motståndaren behövde kuvas, så att det inte som de vita såg på det uppstod ännu ett rött uppror 

mot den finska staten. Lösningen blev att hålla tyst om det som hade hänt och inte erkänna vad som 

sedan av många har ansetts vara enorma överträdelser av lagen. Officiellt betydde den röda sidan 

mord och skräck medan de vita som stupat istället blev hjältar som offrat sig för fosterlandet, och en

stark hjältekult frodades i det vita och segrande Finlands historieskrivning.67

Denna hjältekult blir även synlig i de telegram som sändes till VSK i och med minnet för krigets 

start 27 januari på årsdagen 1919, då ett antal personer och föreningar uttryckte sin tacksamhet till 

skyddskåren och för dess arbete under inbördeskriget. I dessa telegram skrevs det om hur VSK reste

sig som en man, gjorde sina förfäder stolta, att de kämpade för fosterland och frihet samt att många 

av dessa avsändare sade sig vara evigt tacksamma för den gärning VSK utförde för nationen. Ett 

kort telegram den 28 januari 1919 underskrivet med endast initialer önskade att "Årsbarnet, fostret 

af hjältarnas bragd, gratuleras hjärtligt. Leve det vita Finland".68 Här blir det tydligt att de män som 

med VSK hade deltagit i kriget tillskrevs hjältestatus och ett symboliskt värde för det vita Finland, 

att deras gärning hade varit en tjänst för fosterlandet och den vita saken.

Det var alltså ett antal personer som ville lyckönska VSK och skicka sina hälsningar för att visa 

65 Ulla-Maija Peltonen, Muistin paikat: Vuoden 1918 sisällissodan muistamisesta ja unohtamisesta [Minnets platser: 
Att minnas och glömma 1918 års inbördeskrig], Helsingfors: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003, s. 307.

66 Kivimäki (2012), s. 483.
67 Roselius (2009), s. 40-42.
68 Anonymt telegram till Vasabladet 28 januari 1919, Telegram, VSKA, VSK, ÖTA, mapp 36:15.
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sin tacksamhet. Från Överstelöjtnant Appelgren kom den 22 december 1918 en julhälsning och 

välgångsönskning, till de som var med och såg till att Finland och Österbotten förblev fritt. Han 

berättade hur de lyckades resa sig mot en fiende som var många gånger starkare, samt att de till sin 

hjälp endast hade rostiga gevär för att kunna slå tillbaka. Dessutom fanns tanken om en fortsatt 

hotbild kvar även hos Appelgren då han skrev att "OM DET AENNU BLAOSER UPP TILL 

STORM MAO DAO VAORA OCH LANDETS OVAENNER VETA ATT DE MOETA SAMMA 

KRAFTIGA NAEVE SOM VAOREN 1918.[sic!]".69 Appelgren verkar alltså ha sett det som att den

vita sidans seger var av det slaget att de reste sig med få medel mot en överlägsen fiende, samt att 

det handlade om de som inte var vänner till Finland. Som skrivits ovan om det röda hotet från öster 

verkar detta vara en återkommande tanke om ett slumrande hot, som när som helst kunde vakna till 

liv och återigen och hota den finska nationen.

Just tanken om att allt den vita sidan hade att tillgå i Österbotten var rostiga gevär och dålig 

utrustning är en underdrift, då det anses vara bevisat att den vita sidan var militärt överlägsen den 

röda sidan. Detta då de till sin hjälp hade bland annat jägarsoldater som utbildats i Tyskland, 

majoriteten av de utbildade och erfarna officerarna samt personer med högre rang och militär 

erfarenhet, och att de även fick fortsatt hjälp av det militärt starka Tyskland under kriget. De röda 

var visserligen överlägsna till antalet då de i början av kriget tog kontroll över de delar av landet i 

sydväst där en majoritet av befolkningen bodde och industrin hade sitt största fäste. Detta medan 

den vita och borgerliga regeringen flydde till Vasa vid krigets början 28 januari 1918 och därmed 

fick kontroll över stora delar av norra, mellersta, och östra Finland med en till antalet mindre 

befolkning.70 Numerärt var alltså de röda överlägsna vilket dock inte betydde att de hade ett militärt 

övertag, utan snarare var det så att den vita sidan var den som hade det övertaget samt en mycket 

större samlad erfarenhet av krigföring. 

Tankarna om skyddskårens fortsatta arbete efter inbördeskrigets slut fanns alltså fortsatt 

närvarande, och i ett förslag till ett utkast för en dagorder om just vikten av den fosterländska kamp 

som förts blev plikten till nationen ännu en gång ett viktigt ämne. Det var tidigare nämnda Erik 

Hartman som skrev utkastet där han hoppades att de tappra Vasagossarna skulle fortsätta göra sin 

plikt för fosterlandet, och hålla samman inte bara för att det stod på papper att de skulle göra det 

utan för att de var medvetna om den roll de spelade i nationens fortsatta frihet. Han skrev också om 

hur det endast fanns ett fåtal speciella anledningar att kunna beviljas utträde ur kåren. Så som 

specialkunskaper och då bestämmelser om förflyttning utfärdade av befäl för att att bättre kunna 

tjäna fosterlandet, verklig sjukdom, eller att helt enkelt ha dött på slagfältet. Det som däremot blir 

69 Telegram från Överstelöjtnant Appelgren till VSK 22 december 1918, Inkomna brev och cirkulär april-dec 1918, 
VSKA, VSK, ÖTA, mapp 36:7.

70 Nilson (2015).
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ytterligare intressant är det tillägg i blyerts som finns att läsa längst ned på pappret. Där vände sig 

Hartman direkt till bataljonschefen Volter Asplund för att be om dennes åsikt: "Anser du att 

ovanstående förslag till upprop kunde tagas in i morgondagens dagorder, så gör det. Jag tror att det 

skulle klarna upp tankarna på många, som nu inte riktigt veta, hvad deras hjärta innerst känna."71

Det verkar som att Hartman var medveten om att det när kriget var slut – då dokumentet tyder på

att det är skrivet vid den tidpunkten – kunde bli svårare att få dem att stanna kvar i VSK, då det inte 

längre var lika tydligt vad dess funktion var. Att kriget var slut innebar mest troligt också frågor 

kring vad kåren nu skulle arbeta med och vad dess uppgift var. Beskrivningen av att de inte visste 

vad som fanns i deras hjärtan skulle kunna sägas bli ett talande uttryck för den maning till 

fosterlandskärlek och känslomässiga koppling till nationen som förväntades finnas hos de vita 

männen. Det handlade till synes för Hartman inte bara om en plikt utan även en inre känsla och 

koppling till det finska och till nationens välmående, som behövde dessa mäns fortsatta övertygelse 

och medvetenhet utöver de kontrakt de skrivit på om att tjäna fosterlandet. De skulle inte bara 

skriva under på att göra sin plikt, utan de skulle göra det för att det i deras hjärtan stod klart för dem

att det var det enda rätta att göra.

Ännu en maning till fortsatt skyddskårsarbete för Finlands frihet och självständighet hittas i ett 

annat upprop efter krigets slut – det innehåller en referens till en bestämmelse från 2 augusti 1918 – 

och där skräds det inte med orden. Utan istället redogjordes för hur alla var väl medvetna om att 

hotet mot landet inte var över utan fortfarande en realitet, samt att det fortfarande handlade om att 

vara beredd att försvara inte bara fosterlandet och hembygden utan även helt enkelt rätten att leva. 

Därför skrevs det också om hur det var oerhört viktigt med ett fortsatt organiserat och planerat 

skyddskårsarbete för landets bästa och för dess fortsatta skydd. Dokumentets slutstycke kan sägas 

vara ett starkt exempel på den patriotism och pliktskyldighet som präglade inbördeskriget på den 

vita sidan, men som även verkar ha fortsatt efter dess slut och är därför intressant att återge i sin 

helhet nedan:

71 Förslag på upprop från styrelsemedlem Erik Hartman till bataljonschef Volter Asplund (odaterat), Diverse skrivelser,
VSKA, VSK, ÖTA, mapp 36:15.
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Upp därför alla, som ha hjärta och tanke förFinlands [sic!] väl, till arbete för

skyddskåren. Då det gäller det dyrbaraste vi ega, får ingen bli borta. 

Småsinnet pryder ej män, tvehågsenhet minst. Verkligheten är hård och kall.

Skoningslöst skall den härja vår vackraste frihetsdröm, om vi ej manligt 

hålla ut till slutet. Skyddskårernas täta led må bära vittne om vår offerglada 

vilja och orubbliga framtidstro, Ärorikt lyfte frihetskrigets hjältar vårt land 

mot frihetens morgonljus, må vi med heder och kärlek arbeta på att göra 

gryningen till en strålande dag.72

Här förekom samma tema som har gått att se tidigare i uppsatsen, ett tema av fosterlandskärlek, 

manligt mod och offervilja, pliktskyldighet, och vikten av nationens frihet. De förfäder och det arv 

som de finska – och framför allt österbottniska – männen som det talades om i tidigare nämnda 

dokument skulle leva upp till blev här på något sätt ersatta av de hjältar som stupade i 

inbördeskriget. De fick en liknande position som deras förfäder före dem i den fortsatta 

mobiliseringen av pliktskyldighet och arbete. De blev en symbol för det offer och den kamp för 

fäderneslandet som nu krävde ytterligare offervilja och kamplusta. Det blir dock tydligt här ännu en 

gång att det gällde att framför allt manligt hålla ut för friheten, liksom det talades om att de 

österbottniska männen "[...] manligt reste sig till kamp emot våld och förtryck [...]" vid krigets 

början.73 Att vara en man och bete sig på ett manligt sätt var nära sammankopplat till att kämpa för 

frihet utan att tveka och hålla hårt i den för hemmets, hembygdens, och nationens väl och ve.

72 Upprop om Finlands frihet och självständighet samt fortsatta skyddskårsarbete (odaterat), Vasa Skyddskår 
Frihetskriget 1918, kungörelser och upprop, VSKA, VSK, ÖTA, mapp 36:8.

73 Telegram från Generalmajor Gösta Theslöf  till Vasa stadsfullmäktige 26 januari 1919, Telegram, VSKA, VSK, 
ÖTA, mapp 36:15.
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Avslutande diskussion

Enligt John Horne medverkade industrialiseringen av första världskriget till att destabilisera de 

koncept om manlighet som hade funnits innan dess. Eftersom att detta hade en stor påverkan på 

mäns tankar och kroppar är det enligt honom inte helt fel att anta att det även hade det på idéer om 

maskulinitet och manlighet.74 Den nya sortens krigföring och militariseringen av nationalismen och 

manlighet verkar även ha haft en påverkan på det vita Finland och därmed VSK, som blivit synligt i

studien ovan. Det har genomgående varit en fråga om plikten för fosterlandet och att manligt resa 

sig upp för hembygd och nation, i skuggan av ett fortsatt hot mot det vita Finlands värderingar. 

Manligheten kopplades också på ett tydligt sätt till den hårde, starke, och rationella militären som 

villigt offrade sig för den patriotiska saken. Precis som skrivits tidigare om Mosses resonemang är 

kopplingen mellan det manliga och det militära väldigt stark, samtidigt som den även som han 

menar har haft och har en nära relation till det nationalistiska. Det som därför även gått att se i 

uppsatsen är då hur ideal om manlighet kopplades ihop med just anspelningar på patriotism och 

nationen, och att de på något sätt blev synonyma med varandra. Den manliga idealbilden blev en 

bild av en på den vita sidan hemmahörande patriot som inte tvekade när fosterlandet kallade. De här

idealen behöver inte nödvändigtvis kopplas ihop med de som fanns på den röda sidan, då det inte 

utifrån denna studie och detta material går att säga något om just dem.

Det som däremot blir tydligt i studien angående de röda är att det fanns en sorts demonisering av 

den röda sidan, det ryska, och då även bolsjevismen samt kommunismen. Den mordiske och 

ryssvänlige kommunisten ställdes många gånger i motsats till den laglydige och manlige soldaten, 

och det verkar ha setts som en kamp mellan det onda och det goda. I relation till Scotts teori om 

kulturellt producerad symbolik kan detta sägas vara ett exempel just på en motsatsbildning, och i 

detta fall ett sorts demoniserande av motståndarsidan. Det verkar även i konstruktionen av det vita 

mot det röda ha funnits ett sätt att skapa samhörighet och en vit identitet för framtiden, som i ett 

kortsiktigt perspektiv på något vis rättfärdigade det som behövde göras för nationen. Detta medan 

det i ett mer långsiktigt perspektiv verkar ha handlat om att använda denna motsatsbildning för att 

fortsätta bygga upp det vita Finland och dess värderingar. 

Som nämnts tidigare är Ylikangas åsikt att den vita sidan försökte främja en bild av de 

demoniska röda kommunisterna, för att övertyga och till och med vilseleda de vita soldaterna om att

de kämpade för rätt sak. I denna diskussion och även i den som har förts tidigare i uppsatsen kan det

konstateras utifrån denna begränsade studie, att en tendens till att så var fallet står att finna även i 

74 John Horne, "Masculinity in politics and war in the age of nation-states and world wars, 1850-1950", i Stefan 
Dudink, Karen Hagemann och John Tosh (red.), Masculinities in politics and war: Gendering modern history, 
Manchester: Manchester University Press, 2004, s. 32.

32



detta material. Detta på så vis att det i det studerade materialet har funnits en tendens att försöka 

övertyga de vita trupperna och frivilliga om att det verkliga hotet var ryssarna och bolsjevismen. Att

det många gånger framställdes som att de röda krafterna var understödda av stora delar ryskt 

manskap och rysk eldkraft, samt att bolsjevismens så kallade pestsmitta kröp allt närmare hjärtat av 

den finska nationen står klart. För att ytterligare trycka på ett starkt försvar av det vita Finland 

trycktes det även på det hot som det ryska och därmed det röda utgjorde. Om meningen var att 

vilseleda och – som Ylikangas ser det – lura de österbottniska männen är svårt att säga. Det som 

dock framkommit i denna studie är att det fanns en benägenhet att beskriva fienden som rysk, och 

därmed ytterst farlig för det fortsatta byggandet av den självständiga finska och vita nationen. 

Utöver hotet om den bolsjevistiska pestsmittan verkar det också ha funnits ett sorts paket av 

symboler och värderingar, som inte bara bestod av rädsla utan även av den manliga och patriotiska 

soldaten.

I skapandet av den vita sidan och dess symboliska manlighet inom VSK har det alltså gått att se 

att det var just den pliktskyldiga, uppoffrande, krigiska, hårt kämpande, frihetsivrande, vita soldaten

som ställdes i motsats till den fördärvade, våldsamma, skräckinjagande, mordiska, icke rationella, 

röda upprorsmannen. Symbolvärdet i den upphöjda vita soldaten och mannen i relation till andra 

som inte levde upp till rollen, verkar därför ha varit en stark drivkraft för den vita sidan och 

skyddskårens konstruerande av ett manligt ideal att leva upp till. Denna symbol togs upp i samband 

med patriotiska värderingar och kärleken till fosterlandet, vilket yttrade sig i den eviga kampen. I en

kontext av inbördeskrig och infekterade relationer mellan den vita och röda sidan, blev mest troligt 

denna vita man en symbol för det vita Finlands seger och fortlevnad. Det skulle då alltså kunna 

sägas att dessa män i den undersökta skyddskåren socialiserades in i ett manligt ideal och en 

identitet om den vita patrioten. Den kulturella representationen av den ideala mannen som nämnts 

ovan var mest troligt också något som även påverkade den subjektiva identiteten hos de män som 

upprepade gånger presenterades för den.

Att ur en analytisk synpunkt resonera kring enskilda mäns upplevelser av en subjektiv identitet i 

relation till socialisering och kulturella ideal och representationer kan vara problematiskt. Det är 

inte heller så att jag med detta resonemang menar att det går att säkerställa huruvida enskilda män i 

skyddskåren till fullo tillskrev sig identiteten om den vite, patriotiske krigaren. Alltså denna 

identitet som var så framträdande i den vita rapporteringen, och i vad som helt enkelt kan beskrivas 

som en sorts mytbildning. Att klarlägga enskilda mäns upplevelser är inte heller vad denna studie 

har tagit på sig att åstadkomma. Utan det jag menar är att det mest troligt var så att denna 

mytbildning kring den ideala mannen påverkade även de män som ingick i skyddskåren. Samt då 

även deras subjektiva identiteter och upplevelser om sin egen identitet, oavsett om de ville det eller 
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inte. Att det från högre instanser och officiellt håll på den vita sidan producerades och därmed 

reproducerades en mytbildning kring den perfekte vite soldaten, måste ha haft någon sorts påverkan

på gemene man i trupperna om han nåddes av dem i någon form. Hur stor denna påverkan kan ha 

varit på individnivå blir därför svårt att uttala sig om, och det är inte heller vad denna studie utgett 

sig för att kunna bidra med.

Jag anser därför att det denna uppsats har kunnat bidra med är att lyfta ett perspektiv som inte 

har funnits tidigare, och då med hjälp av just kopplingen mellan de tre utgångspunkterna manlighet,

patriotism, och mobiliseringsfrågan. Att då kunna bidra med tanken om hur det i mobiliseringen av 

den vita sidan framkom manliga och patriotiska ideal, med fokus på skyddskårerna och mer 

specifikt den undersökta Vasa Skyddskår. Dessutom kan det utifrån denna begränsade studie sägas 

att den diskussion som förts angående skräcken för bolsjevismen har ytterligare en dimension som 

är genusrelaterad. Den kan därför kopplas till den vite och patriotiske mannen som beskyddare av 

det som stod i motsats till det bolsjevistiska. Att anlägga ett genusperspektiv och att uppmärksamma

konstruktioner av manlighet i relation till sådana grupperingar som Vasa Skyddskår, anser jag därför

vara fruktbart och något som öppnar fler dörrar för fortsatta studier av liknande fenomen. Ett 

genusperspektiv kan bidra till att bättre förstå hur den vita sidan mobiliserade genom att trycka på 

patriotiska ideal och motsatsbildningar i relation till den ultimate mannen och soldaten. Det skulle 

vara intressant att i framtiden se dessa kunskaper utvecklas till att beröra till exempel den röda sidan

och kvinnornas perspektiv och del i det hela. Detta för att därmed kanske kunna se kriget som en 

sorts katalysator för mer starkt definierade uppdelningar av kön. Tydligt blir i alla fall att den vita, 

patriotiske mannen var den som ansågs kunna rädda den finska nationen och dess självständighet. 

Fäderneslandets bästa kom i första rummet och plikten var det viktigaste framför allt annat.
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Sammanfattning

I denna uppsats har olika konstruktioner av manlighet i relation till patriotism och nationalism inom

Vasa Skyddskår undersökts, med fokus på hur de framställdes under och kort efter det finska 

inbördeskriget 1918. Det har dessutom varit av intresse att se hur dessa konstruktioner har 

framställts som en del av mobiliseringen av den vita sidan i kriget. Detta har gjorts genom att göra 

en maktkritisk textanalys av ett antal olika dokument rörande Vasa Skyddskår, med en 

genusvetenskaplig grund i form av Joan W. Scotts teori om och definition av genus samt dess 

konstituerande element. Denna studie är alltså en kvalitativ sådan där dokument så som till exempel

begravningstal, brev från bland annat bataljonschefen till bataljonsstaben, upprop från Finlands 

senat och så vidare har använts för att undersöka ovan nämnda frågor.

I materialet har det framkommit att framställningen av manlighet verkar ha följt en specifik linje,

som beskrev eftersträvansvärda kvaliteter hos de män som stred och som sökte sig till 

skyddskårerna. Bilden av den ideale soldaten var den av en hård, krigisk, stark, frisk, pliktskyldig, 

självuppoffrande, hjältemodig, hårt kämpande man som gjorde sitt allra yttersta för att tjäna 

fosterlandet på bästa sätt. Där verkar även ytterligare en aspekt ha tillkommit i den mening att till 

det manliga idealet hörde även en tanke om att den ideale mannen och då även soldaten var en sann 

patriot. Till den vita sidans män och soldater finns enligt denna studie en stark koppling till den 

patriotiska fosterlandskärleken. Dessutom förekommer det i materialet kopplingar i patriotisk och 

nationalistisk anda till idéer om den finlandssvenska och österbottniska befolkningens 

överlägsenhet och de blodsband som kopplades till framför allt Sverige. Vissa uttryck för en känsla 

av germanisk samhörighet och broderskap mellan de tre länderna Tyskland, Sverige, och Finland 

har även förekommit. Då med det finländska representerat av den finlandssvenska gruppen i 

framför allt Österbotten.

I ljuset av vad som verkar ha ansetts som ett reellt och kvarvarande hot från de röda både internt 

och externt, har även funnits tecken på en sorts demonisering av motståndarna. Denna demonisering

har med denna uppsats begränsade resultat kopplats till en vilja om att mobilisera den vita sidan för 

att fortsätta bygga ett självständigt, fritt, och vitt Finland. En allmän och avslutande slutsats har 

varit att det förutom denna demonisering har funnits någon sorts mytbildning kring den vita, 

patriotiska soldaten som gjorde allt för fosterlandet. Denna myt- och motsatsbildning har då 

kopplats till Scotts teori om reproduktionen av kulturella symboler. Tanken om den vita och 

patriotiska soldaten har i sin tur har kopplats till Scotts teori om socialisering av subjektiva 

identiteter, och hur dessa påverkades av just myten om den ultimate vita soldaten och mannen.
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