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Inledning 

It is often said that history is written by the victors. It might also be said that history is forgotten by the victors. 

They can afford to forget, while the losers are unable to accept what happened and are condemned to brood over 

it, relieve it, and reflect how different it might have been. – Peter Burke, History and Social Memory 

Den 79 årige mannen Eero Tiihonen lyfter på sin käpp och pekar mot en vägg: ”Här sköts 

han, min far. Mot den här väggen.”1 Eero Tiihonen fick aldrig lära känna sin far då fadern 

sköts ihjäl 1918 då Eero var nyfödd. Hans historia är inte unik utan han är en av tusentals 

sörjande anhöriga i Finland efter det blodiga kriget 1918 och dess efterspel. Eeros far har 

dock utmålats som bandit och rentav demoniserats. Historieskrivningen av Finlands födelse 

som ett självständigt land har tidigare varit ensidig. Ett land som föds ur blod är i behov av 

hjältar och skurkar och någon egentlig vilja att justera historieskrivningen har inte funnits 

tidigare. Skräckhistorier om de båda sidornas övergrepp har präglat många finländares 

uppväxt, allt beroende på vilken sida i kriget som ens egen släkt tillhörde. Den vita sidans 

offer har dock hyllats och deras anhöriga har öppet kunna bearbeta sorgen. De rödas 

berättelser och sorgearbete har dock förnekats och motarbetas. Eero Tiihonen har i hela sitt liv 

väntat på att hans far och hans kamrater ska få upprättelse. Först 1998, 80 år efter kriget, 

ansågs tiden vara mogen för Finland att tillsätta en officiell utredning kring händelse från 

inbördeskriget.  

  Det gamla talesättet ”vinnaren skriver historien” präglade länge Finlands 

officiella bild av kriget som ledde till självständigheten. Vinnarsidans bild blev en berättelse 

om hjältedåd och frihetskamp medan de som stod på den förlorade sidan inte fick framföra 

sina berättelser eller möjlighet att hantera sin sorg. Flera försök gjordes under 1900-talet att 

även inkludera de rödas, de som förlorade i kriget, berättelser i historieskrivningen. Den 

finska statsmakten ville dock inte kännas vid några sådana berättelser och trots det fakta som 

kom fram uppstod det aldrig någon omfattande diskussion om händelserna och 

historieskrivningen. Detta kom dock att ändras på under 1990-talet när historikern Heikki 

Ylikangas gav ut boken Vägen till Tammerfors. Boken belönades med Finlandiapriset men 

fick även mycket kritik. Boken utmanade uppfattningen av kriget 1918 som ett frihetskrig. 

Finland som ett självständigt land hade uppkommit genom ett frihetskrig mot det ryska 

bolsjevikväldet. Uppfattade allmänheten det verkligen som om det fanns ett behov av att ta 

tag i historien? Hur ska ett land hantera att sin egen självbild blir kritiserad? Vad är det som är 

                                                           
1 Myntti, Kenneth. Här sköts hans far. Vasabladet. 1998-01-24 
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viktigt att dra fram i ljuset och hur diskuteras det? Har Finland lyckats göra upp min sin egen 

historia?    
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Syfte och frågeställningar  

Heikki Ylikangas bok Vägen till Tammerfors lade grunden för den diskussion om kriget 1918 

som kom att fortsätta under 1990-talet och in på 2000-talet. Syftet med uppsatsen är att 

studera en del av Finlands uppgörelseprocess med Finlands inbördeskrig år 1918 genom att 

studera den svenskspråkiga pressen i Finland.  

  Samtidigt som inbördeskriget i det forna Jugoslavien rasade för fullt kom Vägen 

till Tammerfors ut. Boken utmanade den tidigare officiella bilden som ofta ursäktade 

övergreppen. Heikki Ylikangas angrep den finska historieskrivningen och frågade hur det var 

möjligt att vi kunde veta så mycket om de hemskheter och de övergrepp som Nazityskland var 

ansvarig för och det som hände i det spanska inbördeskriget men samtidigt så lite om det som 

hände i Finland 1918? Enligt Ylikangas var svaret att Spanien och Tyskland hade gjort upp 

med sitt förflutna och att det gamla styret och dess regimer var utbytta. Så var inte fallet i 

Finland. Ylikangas bok väckte dock en omfattande debatt i stora delar av det finska samhället. 

Genom att studera den svenskspråkiga pressen i Finland 1994-2004 vill jag försöka studera 

hur debatten och uppgörelseprocessen utvecklar sig över tid. Har Finland gjort upp med sitt 

förflutna? Jag utgår från följande frågeställningar i undersökningen:  

 Hur ställdes boken Vägen till Tammerfors mot den generella bilden av 1918 års krig och 

dess efterspel?  

 Hur ser debattörerna på behovet av att göra upp med det förflutna?  

 I vilken utsträckning uppfattas kriget i Finland 1918 som ett nationellt trauma?   

 Hur utvecklas debatten i den svenskspråkiga pressen över tid?  

 

Teoretiska utgångspunkter        

Som teoretisk utgångspunkt har jag valt att utgå från det teoretiska begreppet ”uppgörelse 

med det förflutna”. Begreppet har sitt ursprung i efterdyningarna till andra världskriget. När 

kriget var över och förintelsens omfattning blivit allmän känd påbörjades processen och 

diskussionen om hur Tyskland skulle kunna sona sina brott och dra lärdom av historien. 

Rättegången i Nürnberg blev starten på den långdragna processen. Begreppet 

”vergangenheitsbewältigung” uppkom efter andravärldskriget. Vergangenheitsbewältigung är 

en sammansättning av de tyska orden ”vergangenheit”, som betyder ”förflutna”, och 
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”bewältigung” som betyder ”göra upp med eller hantera”. Det syftar på att språkligt definiera 

den process som det tyska samhället stod för efter andra andravärldskriget.  

  I Västtyskland kom dock begreppet att börja användas lite väl lättsinnigt, vilket 

noterades av den tyska filosofen Theodor W. Adorno 1959. Han noterade att det användes på 

ett sätt där man istället för att medvetet försökte bearbeta det förflutna började använda 

begreppet som ett sätt för att glömma, vända blad och gå vidare. Adorno menade att en riktig 

bearbetning och uppgörelse av det förflutna skulle handla om att åstadkomma en verklig 

förändring så att samma grymheter inte kunde upprepas igen. Uppgörelseprocessen definieras 

utifrån Andornos perspektiv som en medveten förändring bort från ett icke längre önskvärt 

ideologiskt arv eller praktisk politisk kvarleva. Kvarlevan kan ha varit individens eller den 

kollektiva gemenskapens förflutna, exempel på kollektiva gemenskaper kan vara staten eller 

religiösa samfund. Avståndstagandet grundar sig i historiska företeelser eller händelseförlopp 

som upplevs som förkastliga. Just Tyskland är ett av de länder där bearbetningen av historien 

har haft en stor genomgripande verkning i samhället. Det finns dock flera andra 

internationella exempel på hur samhällen med en historia som präglats av förtryck, övergrepp 

och diskriminering har påverkat den samtida utvecklingen, exempelvis Australien och 

Sydafrika. Den mesta forskningen som har gjorts om stater som har bearbetat sitt förflutna har 

dock fokuserat på stater där folkmord och förtryck av etniska minoriteter har ägt rum, samt 

stater som har gått från diktatur till politisk demokrati. Där etniska minoriteter har blivit 

förtryckta har bearbetningen fokuserat på hur offer och förövaren ska kunna leva sida vid 

sida. I den forskning som studerar övergången mellan olika regimtyper, så kallad transitologi, 

har man funnit att några av de metoder som används för att skapa någon form av rättvisa är 

rättsprocesser, sanningskommissioner, vissa institutionella reformer och andra former av 

gottgörelser till offren. Sociologen Jeffrey K. Olick uppfann begreppet ”politics of regret” 

som beskriver den princip som politiskt legitimerar konfrontationen med det belastande 

förflutna. Olick skriver att tidigare kunde staten fokusera på heroiska ögonblick i historien 

men numera måste staterna även ta itu med sin mörka historia för att upprätthålla sin 

legitimitet. En förutsättning för att gottgörelse efter historiska övergrepp ska komma till är, 

enligt historikern Elazar Barkan, att det finns någon form av gemensamma moraliska normer 

och en strävan efter gottgörelse.2 Finlands fall är lite speciellt då det nationella traumat inte 

                                                           

2 Bergner, Petter, Med historien som motståndare: SKP/VPK/V och det kommunistiska arvet [1956-2006], Atlas, 

Diss. Umeå : Umeå universitet, 2013,Stockholm, 2013 s. 10-12. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-70326 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-70326
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har uppstått på grund av behandlingen av en etnisk minoritet, även om ryssar behandlades 

sämre än andra röda. Finland är även speciellt då landet inte heller övergick från diktatur utan 

samma institutioner som begick övergreppen var de som lade grunden till landet och som 

dagens institutioner bygger på. Det har utgjort ett problem för bearbetningen av traumat, som 

Ylikangas mycket riktigt påpekade.3 

  I diskussionen om uppgörelsen med det förflutna är det relevant att titta på hur 

debattörernas syn och förhållande till sin egen historia kommer till uttryck. Debattörer 

använder sig av historiska företeelser för att föra fram sina argument och på så sätt skapa 

meningssammanhang och de påverkas av sin egen tid och samhällets värderingar. Detta har 

problematiseras av historieprofessorn Klas-Göran Karlsson som diskuterar hur vi brukar 

historia och han har framställt en typologi över bruket av historia. De historiebruk som 

förekommer i debatten är framförallt det existentiella, moraliska, ideologiska och i vissa fall 

även det vetenskapliga. Dessa olika bruk överlappar många gånger även varandra.4 

Existentiellt historiebruk förekommer när det finns ett behov av att minnas eller glömma 

historiska händelser. Det existentiella historiebruket förekommer ofta bland grupper där 

minnesfunktionen har förstärkts av ett yttre tryck och bruket är ofta privat och handlar om 

familjen eller individens egna berättelser och upplevelser.5 I Finlands fall är det lätt att se 

behovet av ett existentiellt historiebruk. Under många år hade de röda ingen möjlighet att 

öppet sörja och hålla minneshögtider för sina döda anhöriga. Inte heller bejakade det officiella 

Finland de rödas upplevelser. Minnet av de anhöriga och deras upplevelse fick istället hållas i 

liv inom släkten och vänkretsarna. Berättelser och minnen från kriget fanns det dock gott om 

även bland de vitas anhöriga. Bilden och berättelserna som fördes vidare om kriget riskerade 

därmed att kraftigt färgas av vilken sida ens släkt hade deltagit på under kriget.  

  I uppgörelsen med det förflutna syftar det moraliska historiebruket till att driva 

fram erkännande av historiska oförrätter för att underlätta försoningen. Historien blir till en 

moralpolitisk kraft när staten inte tar tillvara på folkets behov av historia och identitet. 

Behovet av det moraliska bruket uttrycker sig i forma av en underliggande ilska mot den vita 

staten som länge förnekade och slätade över de grymheter som dess representanter begick mot 

de röda för att kunna legitimera sin egen politiska makt. I Finlands fall handlar det rent 

konkret om en uppgörelse med den funktionella statsmakten och att driva fram en moral- och 

                                                           
3 Ylikangas, Heikki, Vägen till Tammerfors: striden mellan röda och vita i finska inbördeskriget 1918, Atlantis, 
Stockholm, 1995 s. 491. 
4 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken, 2., 
[uppdaterade och bearbetade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009 s. 59.  
5 Karlsson, 2009, s. 61.  
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samvetspolitik.6  

  Det ideologiska historiebruket handlar om att med hjälp av historien försöka 

skapa meningssammanhang som legitimerar en viss maktposition. Det ideologiska 

historiebruket hänvisar till historiska lagar och rationaliserar maktpositioner genom att lägga 

historien tillrätta och tona ner, släta över eller banalisera misstag och historiska händelser. I 

det ideologiska bruket finns det ofta svart-vita analyser, tydlig kronologi och tydliga 

periodiseringar.7 Debatten i Finland färgades ofta av ideologiska perspektiv. Särskilt i 

diskussionerna om Finlands förhållande till Ryssland och även senare till Sovjetunionen blir 

det ideologiska perspektivet tydligt. Historiebruket i debatten kan sammanfattas till behovet 

av att minnas, behovet av upprättelse och politiska perspektiv.  

 

Käll- och metoddiskussion  

Källmaterialet består av inskannade mikrofilmer av Hufvudstadsbladet från det kungliga 

biblioteket i Stockholm, originalutgåvan av tidningen Vasabladet från landsarkivet i Vasa, 

samt 2000-2004 års upplagor från båda tidningarna digitala arkiv. Fokus har främst legat på 

kultur och debattsidorna eftersom det framförallt är där diskussionerna har förts. Både 

Vasabladet och Hufvudstadsbladet är dagstidningar med en utgåva på ca 240 nummer varje 

år. Under en tioårsperiod blir det ca 2400 nummer av varje tidning. Därmed var det 

nödvändigt att göra en viss begränsning av mängden material som kunde studeras under den 

begränsade tid som jag hade tillgång till källmaterialet. Debatten uppstod dock oftast i 

samband när året 1918 kom på tal i andra sammanhang. Därför utgick jag främst från de år 

och månader som redan var kopplade till året 1918 på andra sätt. Det tydligaste exemplet på 

det är startskottet på debatten i Vasabladet, nämligen Vägen till Tammerfors publikation. 

Starten för diskussionen i Hufvudstadsbladet dröjde men kom igång 1998 i samband med 80-

års jubileet.    

  Den studie som gjorts i denna uppsats är en kvalitativ sammanställning av den 

svenskspråkiga pressen, tidningarna Vasabladet och Hufvudstadsbladet, i Finland under 

perioden 1994-2004. Fokus kommer att ligga på de argument och perspektiv som debattörerna 

presenterar. Mängden artiklar och debattinlägg skiljer sig något mellan tidningarna, dock 

utgör det inget problem då syftet inte är att göra en jämförelse mellan tidningarna. På grund 

av språkbegränsningar har jag endast haft möjlighet att studera den svenskspråkiga pressen. 

                                                           
6 Karlsson, s. 61-62. 
7 Karlsson, s. 63.  
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Detta medför så klart vissa begränsningar då jag ej har haft möjlighet att studera hela den 

nationella debatten. Tidningen Vasabladet är en lokaltidning som främst fokuserar på 

regionen Österbotten. Att avgränsningen har gjorts till just den svenskspråkiga pressen kan 

medföra vissa metodiska problem. Det Miles Fairburn skriver om ”fragmentarisk bevisföring” 

kan vara relevant. Att dra generaliseringar från endast två av alla Finlands tidningar kan leda 

till representationsproblem. Fairburn tar upp flera problem med att förlita sig på 

fragmentariska, bland annat att det är problematiskt att använda sig av underrepresentativ data 

och att det är svårt att dra generella slutsatser från ett fåtal bevis.8 Det finns sätt att 

överkomma dessa problem dock. Fairburn skriver att det går att stärka bevisen genom att 

förlita sig på samtida experter. I det här fallet består experterna av författare, journalister och 

forskare som under 2000-talet har konstaterat att debatten efter Ylikangas bok publicerades 

stundstal var hätsk, särskilt i Österbotten. Att materialet är begränsat bör således inte påverka 

uppsatsen resultat även om mer empiri möjligen hade styrkt resultatet ytterligare. 

  Även när den nationella debatten diskuterades präglades Vasabladet ofta av de 

händelser som har kopplingar till Österbotten. Valet av åren 1994-2004 motiveras utifrån att 

debatten i pressen startar i början av januari, strax efter att Ylikangas bok Vägen till 

Tammerfors publicerades. År 2004 färdigställdes projektet Krigsdöda i Finland 1914-1922. 

Projektet krigsdöd har av vissa i debatten uppfattats som en sanningskommission och en del 

av upprättelsen för de röda offren och enligt vissa markerar den slutet på traumat efter 

inbördeskriget.9 Som författaren Bjarne Stenquist visar var dock så ej fallet då debatten 

fortsätter långt in på 2000-talet. Varje ny publikation i ämnet skapar debatt men projektet 

krigsdöda kan dock ses som avslutning på den debatt som började med Ylikangas bok.  

  En kvalitativ undersökning av debatten i den svenskspråkiga pressen kan 

kategoriseras efter vad de olika debattörerna sade. Debattinläggen kan delas in i olika 

kategorier utifrån olika analysbegrepp. Flera delar den finska statens gamla officiella hållning 

till kriget och framhåller att övergreppen var nödvändiga, de kategoriseras efter 

analysbegreppen ursäktande, försvarare och tona ner övergreppen. Ett liknande synsätt är de 

som finner att övergreppen var felaktiga men de accepterar övergreppen då de anser att de var 

nödvändiga eftersom alternativet var värre. En annan kategori utgår från det perspektiv som 

Adorno såg i Västtyskland, att man inte vill reda ut och göra upp med historien utan vända 

blad, glömma och gå vidare. Det finns ytterligare en grupp som strävar efter att förstå och 

                                                           
8 Fairburn, Miles, Social history: problems, strategies and methods, Macmillan, Basingstoke, 1999. s. 39.  
9 Niiovuori , Bjarne. Offrens antal växer. Hufvudstadsbladet. 1998-01-25; Myntti, Kenneth. Här sköts hans far. 
Vasabladet. 1998-01-24 
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förklara det som har hänt. Dessa kategoriseringar är förenklingar och de olika typerna av 

debattinläggen kan delas in i ytterligare kategorier men för arbetsprocessen skull var det 

nödvändigt att inte ha för många kategorier. Dessa kategorier valdes för att de på ett enkelt 

sätt kan relateras till den tidigare forskningen samt den valda teorin hur historiska trauman har 

hanterats.  

  I undersökningsdelen har jag försökt att lägga mitt språkbruk nära debattörernas 

för att andemeningen i deras inlägg inte ska försvinna på grund av mina tolkningar eller 

omskrivningar. Detta medför att inbördeskriget i Finland 1918 går under flera olika 

benämningar. Någon enhetlig benämning på kriget 1918 fanns inte under 

undersökningsperioden och än idag råder det delade meningar om hur det bör benämnas. Den 

tidigare benämningen av kriget var frihetskriget men efter att den negativa behandlingen av de 

röda i krigets efterspel började uppmärksammas började det talas om ett inbördeskrig. Vissa 

benämner det som ett medborgarkrig, klasskrig eller revolution och andra använder sig av den 

neutrala beteckningen 1918 års krig. Alla dessa benämningar syftar dock på samma krig.  

  Jag har delat upp undersökningsdelen i tre delar baserat på när debatten uppstår 

för att kunna se hur den utvecklas över tid. Delarna har jag valt att kalla för ”vågor” eftersom 

det på ett enkelt sätt beskriver hur debatten kom och gick under undersökningsperioden. Den 

första vågen uppstod i början av 1994, strax efter att Vägen till Tammerfors kom ut på finska 

året innan och täcker åren 1994-1997. Under de stora debatt åren 1994 och 1996 uppstod 

debatten främst i Österbotten. I Vasabladet uppstod långa debatter som sträckte sig flera 

månader medan i Hufvudstadsbladet, som har sitt fäste i Helsingfors, blev debatten mildare 

och sporadisk utspridd över åren med undantag för år 2002. Varför skiljer sig de olika 

tidningarna åt så pass mycket? Ylikangas själv anser att det är på grund av hans bok kan 

uppfattas som en attack mot den österbottniska identiteten, att det är en attack på 

uppfattningen som det självständiga Finlands frihetskämpar och räddare.10 Den andra vågen 

uppstod 1998 i samband med att 80-års jubileet och annonseringen av sanningskommissionen. 

Den sträckte sig fram till slutet av år 2000. Den tredje och för den här uppsatsen avslutande 

våg täcker de sista åren 2002-2004 några månader efter att projektet Krigsdödas kompletta 

databas hade offentliggjorts.  

 

 

                                                           
10 Wetsö, Mårten. Heikki Ylikangas om händelserna 1918: ”Traumat lever än”. Nytid. 1995-01-31   
http://www.nytid.fi/1995/01/historia-ylikangas-om-1918/#more-2247 (hämtad 2015-04-10) 

http://www.nytid.fi/1995/01/historia-ylikangas-om-1918/#more-2247
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Bakgrund 

Inbördeskriget benämndes länge som ”frihetskriget” eller som ”självständighetskriget”. Den 

klassiska klyschan ”vinnaren skriver historien” stämmer in på Finland. Med benämningen 

”frihetskrig” ville segrarna betona att kriget handlade om den finska nationens frihet från det 

framväxande bolsjevikväldet. Den officiella bilden var att det var just Ryssland som var 

fienden, även om Lenin hade erkänt Finlands självständighet så slogs ryska soldater på den 

röda sidan och Ryssland bidrog med vapen. Drömmen om det självständiga Finland blev sann 

och den vita historieskrivningen låg till grunden för den unga nationens självbild. Bilden av 

kriget blev grovt förenklad. Den vita sidans övergrepp efter kriget var problematisk för den 

unga nationen eftersom de inte gick att rättfärdiga juridiskt. De tonades ner, slätades över och 

förträngdes från det, av statsmakten sanktionerat, officiella kollektiva minnet. Istället målades 

en bild upp av ”bestialiska röda” och ett ”rött skräckvälde”. Alla påståenden om vit terror sågs 

som agitation och lögner. De vita som hade stupat i kriget målades upp som krigshjältar, en 

hjältekult växte fram i landet och massvis med minnesmärken restes runtom i Finland. Den 

unga nationen var i behov av hjältar och det var lättare att rättfärdiga segrarens övergrepp om 

man dehumaniserade motståndaren. Minnet av frihetskriget upprätthölls av ceremonier och 

nästintill heliga ritualer. Utöver det var problemet att den officiella bilden av kriget inte 

lämnade något utrymme för förlorarens perspektiv.11 Den officiella bilden har dock utmanats 

och försök till nyansering har gjorts. Synen på 1918 års krig var dock fortfarande under 1990-

talet väldigt präglad av den segrande sidans historieskrivning.   

  Finlands utveckling är väldigt annorlunda jämfört med de övriga länderna i 

Norden. Finland som självständig stat existerade inte innan inbördeskriget. Det tillsammans 

med två stora världshändelser är av central betydelse för att förklara utvecklingen i Finland 

fram till inbördeskrigets utbrott 1918, nämligen utbrottet av första världskriget och den ryska 

revolutionen. Finland hade sedan napoleonkrigen cederats från Sverige till Ryssland och blev 

efter det ett storfurstedöme och ämbetsmannastat inom det ryska riket. Samhällsordningen 

från den svenska tiden bestod dock fortfarande i Finland och det i kombination med en 

fördelaktig ekonomisk utveckling ledde till att landet tog del av de industriella- och 

samhällsutvecklingarna som präglade 1800-talet. Det var under den tiden som Finland kom att 

utvecklas till en modern industrination. Finlands närhet till miljonstaden och 

världsmetropolen St. Petersburg bidrog till att skapa arbetstillfällen och karriärmöjligheter för 

                                                           
11 Roselius, Aapo, I bödlarnas fotspår: massavrättningar och terror i finska inbördeskriget 1918, Leopard, 
Stockholm, 2009 s. 40-41.  
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många finländare. En av de finska adelsmännen som gjorde karriär som officer i den ryska 

armén var Gustaf Mannerheim, mannen som kom att bli befälhavare över de vitas trupper i 

inbördeskriget och senare under 40-talet bli berömd för sina insatser i vinterkriget och 

fortsättningskriget.12  

  Trots att Finland var integrerad i det ryska riket hade Finland utvecklat en egen 

identitet under 1800-talet. Under tiden för nationalismens uppkomst i Europa hade det ej varit 

möjligt att ge politiska uttryck för ett självständigt Finland, istället utvecklades en 

kulturnationalism. Språket var dock ett problem. Majoriteten i Finland hade finskan som 

huvudspråk, dock skrev och talade eliten svenska. Många intellektuella ansåg dock att finskan 

behövde bli huvudspråket. De kom på sätt att skapa grupperingen ”fennomaner” som i en tid 

av nationalism sökte efter att skapa sig en egen nationell identitet trots att de ej besatt ett land 

att bestämma över. De nationella frågorna stod länge över alla andra politiska 

mobiliseringsgrunder i Finland. Motsättningen mellan finskan och svenskan debatterades 

öppet och ledde till att politikerna i lantdagen delades upp i fennomaner och svekomaner, där 

de sistnämnda tillhörde sådana som bejakade det svenska. En nationell fråga som dock inte 

kunde debatteras i det öppna var den finska autonomin inom det ryska väldet.13 Ryssland 

strävade efter att skapa ett enhetligt imperium och påbörjade omfattande 

förryskningskampanjer i Finland. Detta skapade missnöje bland finnarna som började göra 

passivt motstånd och fick en starkare nationell medvetenhet. 1902 avskaffades Finlands egen 

värnpliktsarmé och finnarna skulle istället tjänstgöra i ryska förband. Detta ogillades skarpt 

och ledde till att strejker utbröt bland de värnpliktiga. Den ryska centralmakten övergav det 

projektet och Finland fick betala en avgift istället för att sända soldater till den ryska armén. 

Det räddade sannolikt många finnar från den massdöd som första världskriget skulle innebära 

tolv år senare.14  

  Fram till år 1917 gick den finska industrin på högvarv. I mars 1917 bredde 

missnöjet mot kriget ut sig i hela ryska riket vilket medförde att det gamla enväldet gick 

under. Alla de gamla kraven som frihetsrörelsen hade kämpat för blev plötsligt en realitet. 

Trots de politiska framgångarna befann sig landet i en svårhanterlig kris. De nationella 

idealen konfronterades med vardagens påträngande situation med en alltmer sönderfallande 

ekonomi. Situationen var besvärlig; arbetslösheten skenade iväg, särskilt i södra Finland där 

                                                           
12 Roselius, 2009 s. 13-14. 
13 Gustafsson, Harald, Nordens historia: en europeisk region under 1200 år, Studentlitteratur, Lund, 2007 s. 200-
201, 228-229.  
14 Roselius, 2009 s. 15-16.  
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många hade arbetat inom försvarsanstalterna som nu hade upphört, klassklyftorna ökade, 

inflationen steg samtidigt som det rådde brist på livsmedel. Finland var beroende av spannmål 

från Ryssland och leveranserna av spannmål kom att upphöra helt under 1917. Det fanns inte 

heller några sociala skyddsnät för befolkningen att falla tillbaka på. Den ryska revolutionen 

hade medfört möjligheten till politiska reformer men många såg även en möjlighet att 

genomföra de sociala reformer som hade varit omöjliga att genomföra under det ryska styret. 

Medel- och överklassen var dock inte redo att stödja någon samhällelig nyordning, många 

nöjde sig med att de nationella och politiska spärrarna hade upphört. I Finlands lantdag var 

man tvungen att ta tag i frågorna om Finlands framtid och förhållandet till Ryssland men även 

hur det politiska systemet skulle vara uppbyggt. Socialdemokraterna såg helst att riksdagen 

skulle vara landets maktcentrum medan de borgliga hellre såg att makten koncentrerades till 

senaten. Lantdagen stiftade en lag som gav de själva den högsta beslutfattande makten i 

inrikesfrågor. Ryssland informerades men godkände inte den nya lagen och bestämde att 

lantdagen skulle upplösas och nyval skulle hållas. Socialdemokraterna, som hade en knappt 

majoritet i lantdagen, krävde att man skulle ignorera det ryska kravet medan de borgerliga såg 

det som en chans att skaffa sig majoritet i lantdagen. Lantdagen upplöstes dock och borgarna 

vann med en knapp majoritet av rösterna. Missnöjet mellan blocken ökade, 

socialdemokraterna godkände inte den nya lantdagen då de såg den som olaglig och flera 

socialdemokratiska senatorer avgick i protest vilket ökade polariseringen ytterligare. Båda 

sidorna använde sig i huvudsak av propaganda och samtidigt som de själva beväpnade sig 

krävde de att de andra skulle avstå från våld och förhandla istället. Socialdemokraterna, som 

var det största partiet i Finland, kom inte att delta i arbetet med självständigheten och en ny 

statsförfattning som påbörjades under hösten 1917. De borgliga uppvisade en stark 

kompromisslöshet. Det var delvis ett svar på de aggressiva attackerna från vänstern och efter 

bolsjevikernas övertagande i Ryssland var revolutionshotet överhängande även i Finland, 

vilket medförde att de borgliga förde en allt hårdare politik gentemot vänstern. Efter 

revolutionens utbrott ville inte den borgliga majoriteten samarbeta med de ryska, statliga 

organen. I flera kommuner i södra Finland hade dock ett maktskifte ägt rum och vänstern 

hade tagit över. Lantdagen kom att rösta om ett socialdemokratisk och ett borgligt 

självständighetsprogram den sjätte december 1917 där den sistnämnda vann.15 

   Den ryska revolutionen skapade ett maktvakuum och statsmakten förlorade sitt 

våldsmonopol. I kommunerna och bland olika typer av sammanslutningar mellan medborgare 

                                                           
15 Roselius, 2009 s. 17-21. 
15 Ylikangas, 1995 s. 24-25.  
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skapades i vakuumet olika grupperingar med sina egna ordningsvakter. Till en början bildades 

de för att skapa trygghet för allmänheten men i och med radikaliseringen och polariseringen 

blev de snabbt ett redskap i den politiska maktkampen. Ordningsvakternas sammanslutningar 

kom att utvecklas till skyddskårer eller röda garden beroende på vilken sida av konflikten de 

befann sig på. De röda garderna och skyddskårerna kom att bli inbördeskrigets 

organisatoriska motpoler, trots att de uppkom av samma syfte.16 När bolsjevikerna tog över 

makten i Ryssland utlöstes en generalstrejk i Finland som varade en vecka. Ett trettiotal 

personer dog under strejken, radikaliseringen ökade och det socialdemokratiska partiet blev 

alltmer revolutionärt och ett maktövertagande var nära under strejken. Antalet röda garden 

ökade och partiledningen inom socialdemokraterna, som motsatte sig en revolution, fick se på 

när de radikala krafterna fick mer och mer makt. Den borgliga sidan ville inte samarbeta med 

vänstern utan skapade istället en armé och poliskår som grundade sig i deras egna 

skyddskårer. Det var ett ytterligare steg för borgarna att isolera vänstern. Ingen sida vågade 

visa svaghetstecken och flera insåg att de skulle behöva ta till vapen för att driva igenom sina 

krav. Det var en fråga om vem som skulle ha makten i det självständiga Finland. Beslutet som 

ledde till öppen väpnad konflikt kom till när den borgerliga majoriteten gav senaten rätten att 

skapa en stark ordningsmakt. En vecka senare inleddes stridigheter i Karelen. Den 25 januari 

slog senaten, som befann sig i Vasa, fast att skyddskårerna var regeringens trupper. Samma 

dag beslöt sig socialdemokraterna för att genomföra en revolution. De hissade en röd lykta i 

tornet i Folkets hus i Helsingfors som symbol för maktskiftet. Den 27 januari 1918 bröt 

inbördeskriget ut, knappt två månader efter att Finland hade förklarat sig självständigt.17 

  Att Finlands självständighet följdes av en väpnad konflikt är inget som i sig är 

särskilt anmärkningsvärt. Självständighetsprocesser innehåller nästan alltid en inre maktkamp 

där olika sidor tar till vapen för att fylla det maktvakuum som uppstår efter det gamla styret. 

Kampen står ofta mellan fattiga och rika eller de privilegierade och kan sällan lösas på ett 

fredligt sätt eftersom de statsorgan som kan lösa konflikten inte existerar.18 

 

 

                                                           
16 Ylikangas, 1995 s. 24. 
17 Roselius, 2009 s. 21-23; Ylikangas, 1995 s. 25-26.  
18 Ylikangas, 1995 s. 23. 
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Tidigare forskning 

Mycket har skrivits om det finska inbördeskriget, eller frihetskriget som det i de tidigare 

verken benämndes som. 1920-1926 gav den finska staten ut fyra böcker om inbördeskriget 

men redan så tidigt som 1919 kom det ut böcker om ämnet, exempelvis Vita och Röda av 

Ernst Klein. De händelserna som numera går under begreppet ”den vita terrorn” slätades dock 

över och tegs ihjäl bakom den mur som den vita sidans propagandabild utgjorde. Det var först 

i slutet av 50-talet som Väinö Linnas roman Upp trälar! började få den muren att krackelera. 

Upp trälar! anses vara den första boken som på allvar uppmärksammade även de vitas 

övergrepp i kriget. Debatten som uppstod dog snabbt ut men kom till liv igen när historikern 

Jaako Paavolainen under 60-talet gav ut de två stora verken Poliittiset väkivaltaisuudet 

Suomessa 1918, osa 1: Punainen terrori (1966) och Poliittiset väkivaltaisuudet Suomessa 

1918, osa 2: Valkoinen terrori (1967)19 om den röda och vita terrorn och om katastroferna i 

fånglägren.  

  Från statsmaktens håll var inställningen och tonen om de vitas övergrepp 

fortfarande ursäktande. Det visade sig när två statligt finansierade böcker publicerades 1981-

86 och 1993-95 som båda slätade över de vitas handlingar. 1991 publicerade dåvarande 

juridikprofessorn Jukka Kekkonen boken Laglighetens skeppsbrott. Kriminalrättslig 

rättskipning i Finland år 1918 där han slog fast att de ståndrätter som var i bruk i 

anslutningen till inbördeskriget saknade rättslig grund. Både den finska och övriga 

västeuropeiska rådande rättstraditionen slog fast att en person enbart skulle kunna dömas för 

sina handlingar, inte för sina åsikter. Debatten om den vita terrorn kom dock igång på allvar i 

Finland efter att historikern Heikki Ylikangas i sin bok Vägen till Tammerfors gick till 

angrepp mot den finska historieskrivningen. Han frågade varför vi i detalj kan återge de 

grymheter och övergrepp som begicks i det spanska inbördeskriget och Nazityskland men inte 

i det finska inbördeskriget? Hans svar var att det var på grund av att det nuvarande samhället 

och dess institutioner kan se tillbaka på de händelserna utan att ta ansvar för det. De är utbytta 

medan de i Finland 1918 lade grunden för hela det finska samhället.20                

  Efter Sovjets fall pågick en debatt under 90-talet som kulminerade i att 

dåvarande statsministern Paavo Lipponen, med politiskt stöd från övriga riksdagspartier, 1998 

lanserande forskningsprojektet ”Krigsdöda i Finland 1918-1922” i syfte att kartlägga alla 

                                                           
19 Översatt till svenska: ”Politiskt våld i Finland 1918, del 1 : röda terrorn (1966 ) och Politiskt våld i Finland 1918  
del 2 : Vit terror (1967)”. 
20 Ylikangas, 1995, s. 491.  
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dödsoffer i kriget. Projektets databas färdigställdes 2004 vilket innebar att de flesta anhöriga 

kunde få svar på när, hur och var deras släktingar hade dött.  

  Under 2000-talet har det publiceras flera böcker och artiklar om inbördeskriget, 

dess nedtystade sidor och hanteringen av traumat. I ett kapitel i boken Memory, History, 

Nation: Contested Pasts från 2005 skriver Anne Heimo och Ulla-Maija Peltonen om 

svårigheterna att minnas kriget. De undersöker hur berättelser och mytbildningar har format 

det sociala minnet av kriget. Mycket har skrivits om 1918 års krig men akademin har först på 

senare år börjat utforska hur politiken har format det sociala minnet av kriget. Ett tecken på 

hur dåligt utforskat just den biten är att vid tidpunkten för publikationen fanns det fortfarande 

inte något enhetlig beteckning på kriget.21 En annan artikel som tar upp aspekter av 

minneshanteringen efter kriget är Collective Memory and the Stranger: Remembering and 

Forgetting the 1918 Finnish Civil War av Piotr M. Szpunar, publicerad i tidskriften 

International Journal of Communication 6 (2012). Artikeln beskriver hur det kollektiva 

minnet glömmer och minns kriget på olika sätt. Det illustreras genom en fallstudie i 

Tammerfors där platserna för olika minnesmärken påverkar hur minnet av kriget visas upp i 

det offentliga. Studien visar att var minnesmärkenas placering inte bara påverkar vad som 

lever vidare i minnet utan även vad som glöms bort.22  

  Aapo Roselius, en av de forskare knutna till projektet ”Krigsdöda i Finland 

1918-1922”, gav 2007 ut boken I bödlarnas fotspår: Massavrättningar och terror i finska 

inbördeskriget 1918 där han ingående beskriver den vita terrorns övergrepp. Boken 

presenterar också siffror över krigets offer och om hur den vita sidan medvetet lät fångar 

svälta ihjäl i fånglägren. Roselius belyser den bitterhet som kriget förde med sig i det finska 

samhället och hur minnet av kriget ständigt färgas av vilken sida man tillhörde. Så sent som 

2008 gav den svenske journalisten Bjarne Stenquist ut bok Den vita segerns svarta skugga: 

Finland och inbördeskriget 1918. I boken redogör Stenquist för sitt förhållande till Finland 

och sammanfattar vad den tidigare forskningen har att säga om kriget. Bokens viktigaste 

bidrag var dock att beskriva kampen om historien sedan 1918 och belysa hur debatten och 

diskussionerna ännu pågår. Stenquist presenterade en lista med åtgärder som den finska staten 

                                                           
21 Heimo, Anne. och Peltonen, Ulla-Maija, Memories and histories, public and private After the Finnish Civil 
War, Memory, history, nation: contested pasts, Katharine Hodgkin, Susannah Radstone (red) 1st paperback ed., 
2. printing, Transaction Publishers, New Brunswick, NJ [u.a.], 2007 S. 42, 54.  
22 Szpunar, Piotr M, Collective Memory and the Stranger: Remembering and Forgetting the 1918 Finnish Civil 
War, International, Journal of Communication 6 (2012) doi. 1932-8036/20121200 
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bör genomföra. För detta fick han mycket kritik för att han som svensk inte hade rätt att lägga 

sig i det som anses vara en finsk angelägenhet.23 

Det kollektiva traumat 

Det finska inbördeskrigets efterspel blev blodigt till följd av avrättningarna och behandlingen 

av människorna i fånglägren. Att den ena sidan vann i ett blodigt inbördeskrig är inget som 

väcker agg, det var de brutala straff- och hämndbegäret efteråt som riktades emot förlorarna, 

som var försvarslösa, som gjorde att det växte ett hat och agg som levde kvar och som 

förhindrade att såren kunde läkas. Avrättningar, mord och illdåd gör att bitterheten håller i sig 

men även det agget kan övervinnas. Problemet i Finland var länge att den segrande sidans 

terrorhandlingar gömdes, tegs ihjäl och rationaliserades. För att såren ska läkas behöver de 

dras fram i ljuset och alla brotten synas på samma sätt som den förlorande sidans 

terrorhandlingar har gjorts. När Heikki Ylikangas gav ut boken Vägen till Tammerfors 1993 

hade ännu ingen grundlig undersökning genomförts om de totala krigsoffren och deltagarna i 

kriget. Boken Finlands frihetskrig år 1918 kom ut 1920-1926 och var det första statligt 

finansierade historieverket som behandlade det finska inbördeskriget. De som arbetade med 

den boken hade tillgång till uppgifter om antalet döda men valde att inte bearbeta uppgifterna 

så att de kunde publiceras. Flera verk publicerades fram till 60-talet utan att beröra de vitas 

övergrepp och de röda offren. Det var först 1960 med Väinö Linnas bok Upp trälar! som 

debatten om historieskrivning påbörjades. Debatten blev dock mild och det dröjde ytligare ett 

par år innan den finska historikern Jaako Paavolain gav ut tre banbrytande verk om 

inbördeskriget. De vitas illdåd berördes dock sparsamt. Den vita sidan har inte velat erkänna 

de våldsdåd som begicks utöver de som var militärt nödvändiga. Paavolainen lyfte dock fram 

att katastroferna i fånglägren hade varit möjliga att undvika. Paavolainens bidrag gjorde att 

det inte längre var möjligt att släta över övergreppen från inbördeskriget och dess efterspel.  

De terrorhandlingar som hade erkänts vid tiden för Ylikangas publicering tolkades dock ofta 

som svar på provokationer från den rödas sida och även som enskilda företeelser. 

Övergreppen i inbördeskriget och dess efterspel hade varit alltför omfattande för att bara 

tystas ner utan att det spillde över på andra områden. Detta innebar att historieforskningen 

blev tyglad och forskare blev tvungna att förhålla sig till den finska statens officiella version 

för att inte riskera att deras rykte svärtades ner. Det dröjde ända till 1990-talet innan den 

                                                           
23 Stenquist, Bjarne, Den vita segerns svarta skugga: Finland och inbördeskriget 1918, Atlantis, Stockholm, 
2009, s. 192-217. 
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akademiska forskningen vaknade till liv på allvar.24  

  Vem som bär ansvaret för de vita terrordåden och hur de kunde gå så långt hade 

inte utretts och det dåliga samvetet efter kriget tystades ner bakom smussel och 

hemlighetsmakeri. Officiellt beskrevs hämndaktionerna som berättigade och varje befälhavare 

fick göra som han behagade när det kom till att acceptera kapitulerade som krigsfångar. Detta 

ledde till att officerarna började avrätta krigsfångar och att det beteendet togs efter av 

manskapet som såg det som accepterat eftersom officerarna gjorde det. Den vita arméns 

anseende tog skada av det och ledningen försökte därför begränsa avrättningarna. Det 

lyckades dock inte särskilt väl så därför valde det vita Finland istället att tysta ner 

händelserna. Vissa uppgifter om terrorn läckte dock ut och det gick inte att förneka att det 

hade ägt rum, därför försökte man få hämnden att anses som acceptabel. På så sätt skapades 

ett trauma som inte bearbetades. Efter kriget publicerades flera böcker om ämnet där samma 

argumentation förekom. De röda förtjänade sina straff, deras handlingar och läggning gjorde 

att de hårda straffen ansågs som rättvisa. De röda var dock knappast oskyldiga under kriget, 

de dödade fångar, plundrade och spred propaganda precis som de vita. Dock är de vitas terror 

mycket mer omfattande. Den röda sidans brott har dragits fram i ljuset och avhandlats, därför 

ligger den psykologiska bördan för kriget på den vita sidan. Traumat efter inbördeskriget 

berör inte heller bara terrorn utan även de insatser som gjordes av sydösterbottningarnas 

skyddskårer. Med deras hjälp vann överklassen i södra Finland kriget trots att de egentligen 

hade mer gemensamt med den röda sidan. De visste inte att de slogs mot sina finska bröder 

utan var under föreställningen att de deltog i ett befrielsekrig mot den gamla arvfienden 

Ryssland.25 

   Efter inbördeskriget i Finland restes minnesmärken över de som stupade på den 

vita sidan. Den 16 maj blev det officiella datumet att hedra dem till minnet av de vitas seger. 

De anhöriga till de som stupat på den röda sidan fick inga officiella minnesmärken eller någon 

dag, många visste inte ens var deras anhöriga låg begravda då de begravts i omärkta 

massgravar. Myndigheterna stoppade dessutom många försök till officiella 

sorgemanifestationer och resningar av gravstenar. Arbetet med sorgen är viktigt för att hantera 

minnet. Ett av problemen var att kyrkans representanter ofta tog öppet parti för de vitas sak 

och vägrade att hålla gudstjänster för de döda på den röda sidan. Arbetet med sorgen på den 

röda sidan blev ofta en underjordisk rörelse eller i trots mot den finska statens officiella 

                                                           
24 Ylikangas, 1995 s. 486-487; Stenquist, 2009 s. 175-177, 179. 
25 Ylikangas, 1995 s. 487-491. 
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hållning.26   

  Docenten Ulla-Maija Peltonen beskrev i sin artikel Civil war victims and 

mourning in Finland 1918, publicerad 2002, hur de röda hanterade sitt arbete med sorgen. 

Sorgen hanterades genom muntliga berättelser. Anhöriga till de röda sökte ofta upp de platser 

där deras anhöriga hade avrättats och lade blommor, kors och andra minnesmärken på platsen. 

De förstördes dock oftast sedan av den lokala skyddskåren eller andra som deltagit på den vita 

sidan. Kampen om minnesplatserna blev påtaglig i flera tidningar, bland annat i 

socialdemokraternas som hade börjat ges ut igen i slutet av 1918. För det finska 

kommunistpartiet, som var klassat som olagligt, blev kampen kring dessa minnesplatser en 

viktig del av verksamhetsplattformen.27 

  I sin artikel beskriver Peltonen fyra faser som processen av sorg och hågkomst 

har gått igenom. Den första skedde mellan åren 1918 fram till 1930-talet. Den perioden 

präglades av två skilda minnestraditioner. Den röda respektive vita sidan lyfte båda fram de 

grymheter som den andra sidan hade begått. För de röda syftade det till att bevara minnet av 

de hemskheter som den finska staten inte ville erkänna eller utreda. För den vita sidan var det 

ett sätt att rättfärdiga och tysta ner sina egna övergrepp. Det andra steget i processen inleddes 

efter vinterkriget och fortsättningskriget 1944. Kommunisterna fick då återigen träda in i 

politiken och över 100 minnesmärken restes över de röda, samt att arbetarrörelsen kunde 

börja framföra sina berättelser mera öppet. Dock förändrades inte den, från statsmaktens håll, 

officiella sanningen och de båda sidornas berättelser stod fortfarande mot varandra. Väinö 

Linnas bok Upp trälar! markerar början på den tredje fasen. Termen inbördeskrig började då 

dyka upp i den officiella debatten. Flera arkiv som var inriktade på folklivsforskning 

uppmanade anhöriga att skicka in sina egna minnen. Responsen från allmänheten var enorm 

och mängder med redogörelser skickades in. 1969 började de platser där de röda hade avrättas 

och begravts kartläggas och 1970 avtäcktes det första officiella minnet för de röda offren. Den 

fjärde fasen inleddes under 80-talet och pågick fortfarande när Peltonen skrev sin artikel. Den 

akademiska forskningen började på allvar att uppmärksamma händelserna från 1918 och det 

hela började betraktas som ett uppror med främst inhemska orsaker. Det sågs också som ett 

inbördeskrig och inte som ett krig mellan patrioter och landsförrädare. 1988 avtäcktes ett stort 

minnesmärke över fånglägret i Ekenäs. Då deltog för första gången presidenten och 

krigsmaktens överbefälhavare vid en minneshögtid för den röda sidan. 1993 blev massgraven 

vid Ekenäs välsignad av biskopen i Borgå och 1998, 80 år efter inbördeskriget, deltog 
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samtliga riksdagspartier vid en minneshögtid vid massgraven i Ekenäs. Nationalmuseet i 

Helsingfors invigde år 2000 en permanent minnesutställning om inbördeskriget.28   

  Minnet av inbördeskriget i Finland har varit svårt att bearbeta. Vi vet mycket om 

de grymheter som ägde rum i Tyskland under nazitiden och även om de övergrepp som 

begicks under Franco i Spanien men först fram tills nyligen om de som ägde rum i Finland.  

Hur kan det komma sig? Svaret är att i både Tyskland och Spanien har den gamla ordningen 

som styrde länderna radikalt bytts ut medan i Finland byggde landet sin självständighet och 

identitet på det som lades till grund av den sidan som begick terrorn.29 Detta medförde att den 

officiella historiebeskrivningen inte ville erkänna några brott som den vita sidan hade begått. 

De rödas oförrätter överdrevs och förvanskades och inte heller ville de rätta till 

felaktigheterna efteråt och många lärare, präster, domare och andra officiella tjänstemän var 

lojala mot det vita Finland och deras självbild. De röda kunde inte heller öppet sörja sina döda 

när minnet av dem fanns färskt i minnet. Inte heller kunde de röda känna igen sig i de 

officiella minneshögtiderna som hölls då dessa hedrade det vita Finland och länge målade upp 

bilden av kriget som ett frihetskrig där den patriotiska sidan gick segrande ut ur konflikten. 

Alla dessa faktorer gjorde att det länge var, kanske till viss mån fortfarande är, svårt att 

bearbeta traumat.30  

Undersökning- Tidningsdebatten 

Den första vågen år 1994-1997 

Eftersom det länge bara fanns en officiellt erkänd bild av det finska inbördeskriget och 

övergreppen i det följande efterspelet är det inte förvånande att Ylikangas bok fick stor 

uppmärksamhet. Debatten var ofta moraliserande och då kan det vara svårt att bortse från 

konsekvensetiken och åren efter 1918. Precis som Adorno noterade i Tyskland var det vanligt 

även i Finland att man ville glömma, vända blad och gå vidare. Den medvetna förändringen 

bort från det ideologiska arvet eller en politisk kvarleva var, och är än idag till viss mån, svårt. 

En herr Alf Sund 1994 skrev en insändare i form av en kortrecension av Vägen till 

Tammerfors där han uttryckte en lättnad över att någon äntligen tar vid där Linna slutade. Han 

påpekade att det var vanligt att barn ofta förut fick höra berättelser om de vitas övergrepp men 
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att det inte fanns något att läsa om det. Han frågade när Finland skulle komma bort från 

inbördeskrigets trauma och efterfrågade samtidigt en översättning av Vägen till Tammerfors 

till svenska. Dock konstaterade Sund att ”Men då vaknar väl skyddskårsmänniskorna igen och 

säger att det är blott ’kommunister’ som vill läsa något dylikt.”31  

  Invändningar mot Sunds recension och påpekande dök dock upp två dagar 

senare. Ylikangas bok beskrevs som nästintill ensidig och det påpekas att vilka grymheter 

man fick höra om som barn var beroende av vilken sida ens föräldrar stod på i kriget. Det 

stämmer väl överens med det som Appo Roseelius skriver i boken Bödlarnas fotspår, 

nämligen att minnet efter inbördeskriget gjorde att Finland delades in i ett officiellt vitt 

Finland och ett inofficiellt rött och det påverkade alla områden i samhället.32 ”Skulle Finland 

ha gått Sovjetunionens väg?” är rubriken på insändaren. Rubriken sammanfattar ett 

återkommande argument för de vitas sida. Det påpekades, med citat och källhänvisningar till 

tidningar från 1918, att politikerna i Finland var medvetna om den dödsvåg som följde i spåret 

av bolsjevikernas maktövertagande i Ryssland. Även att de röda garden som upprättades 

begick så pass grymma övergrepp att de med hänsyn till de barn som läser tidningen inte 

kunde beskrivas i tidningen. Insändaren skrev att den hämnd som de vita sedan tog inte kan 

försvaras med facit i hand men ställer sig frågande om det inte hade blivit minst lika blodigt 

om de röda hade vunnit? Hade Finland gått samma väg som Sovjet?33 Ett liknande argument 

är att bakgrunden till inbördeskriget var de rödas fel. Revolutionen i Ryssland, de mord och 

strejker som de röda genomförde lade grunden till en bitterhet hos den vita sidan som senare 

eskalerade. Det var beklagligt men ansågs vara nödvändigt för att säkra Finlands framtid. 

Mannerheim och de andra visste redan på den tiden vad Lenin och hans gelikar gick för.34 

Andra argumenterade för att Ylikangas skulle vara tendensiös och bortse från vissa vittnesmål 

på den vita sidan. De österbottniska arbetarnas ställningstagande mot de röda i södra Finland 

har varit känsligt men det argumenterades för att de faktiskt hjälpte sin klass genom att kämpa 

mot de röda eftersom en röd seger hade inneburit träldom under Sovjet.35 Vissa debattörer 

nöjer sig med att konstatera att kriget var komplext och att det kan vara onödigt att riva upp 

gamla sår.36  

  I ett reportage om Vägen till Tammerfors i Vasabladet i början av maj 
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intervjuades Ylikangas och hans boks beskrevs som den första som objektivt tog upp 

händelserna kring 1918. Journalisten skrev att Ylikangas tog ifrån österbottningarna sin gamla 

hjältestatus. Detta väckte självfallet ilska och Ylikangas berättar i reportaget om hur 

österbottningarna, på grund av den vita propagandan, gick ut i kriget med tron att det var 

Ryssland de skulle slåss mot. När de väl kom till Tammerfors uppenbarade sig dock 

sanningen att de slogs mot sina landsmän. För den som var vilseledd borde traumat efter 

kriget varit mindre och lättare att bota men så var ej fallet eftersom österbottningarna hade 

målat upp en hjältebild av att de drog ut i krig och räddade landet från bolsjevismen. 

Ylikangas påpekade dock att i Österbotten var socialisterna allmänt fredliga och det var i 

södra Finland som oroligheterna uppstod. Han nämnde att småbönderna i regel röstade 

socialdemokratiskt och att den klassiska socialismen innehöll ideal som förbättrade det för 

många grupper som hade det svårt, till exempel den stora torparklassen och fabriksarbetarna. 

Ylikangas sade att det var ett misstag att direkt efter kriget mynta termen ”frihetskrig”, hade 

man istället talat om inbördeskrig redan från början hade det varit enklare att komma till rätta 

med traumat. Han tog upp den hetsiga debatten och alla de angrepp han fick utstå efter 

publiceringen. Framförallt i den finskspråkiga tidningen ”Ilkka”, med säte i Österbotten, hade 

han ”hunnit bli så utskälld som man bara kan bli i det offentliga ordet”. I intervjun sade 

Ylikangas att Österbotten är väldigt homogen och det är tradition att endast ha en åsikt i 

Sydösterbotten. Det var en åsikt han rubbade på och väckte på så sätt mycket ilska.37  

  Reportaget med Ylikangas väckte flera reaktioner. Bilduppslaget i reportaget 

visar en bild från bokens framsida där en jägare är i färd med att uträtta en arkebusering. En 

insändare påstod att hela scenen var arrangerad och därmed är det en propagandabild.38 En 

insändare av historikern Nils-Erik Nykvist problematiserade beskrivningen av boken som 

”den första objektiva” med invändningen att den har fått så pass mycket kritik att det är 

tveksamt om den kan kallas för objektiv. Ytterligare en invändning mot Ylikangas var 

beskrivningen av de vilseledda österbottningarna. Nykvist menade att både socialisterna och 

de vita i Österbotten genuint uppfattade kriget som ett krig emot ryssen fram till slaget om 

Tammerfors.39 En annan insändare riktade kraftig kritik mot reportaget och Ylikangas bok 

genom att hävda att den utgör en ensidig historiebeskrivning. Insändaren hävdade att 

Ylikangas ”vänsterradikalism har lett honom till att försöka slita hjälteglorian ifrån 

frihetskämparnas huvuden och rentvå de röda meningsfränderna.” Insändaren vände sig även 
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emot Ylikangas problematisering av termen ”frihetskrig” och skrev att det visst var det. Dels 

hade bolsjevikerna i Ryssland redan börjat med förföljelse och mord av oppositionella och 

40 000 ryssar befann sig på finskt territorium, inte av en slump utan med mål att införa 

kommunismen även i Finland. Utvecklingen i Ryssland förhindrade dock att de kunde 

genomföra det. Att Lenin hade givit Finland tillåtelse att förklara sig självständigt var inget av 

betydande vikt då samma utfästelse hade givits till Ukraina, Armenien och Georgien vilka 

senare kom att ockuperas. Insändaren poängterade också att Finlands inbördeskrig skiljer sig 

från Spaniens och USAs då dessa länder inte var ockuperade och ingen sida i krigen utgjorde 

grannlandets förlängda arm. Insändaren skrev att det inte heller var någon hemlighet att de 

inhemska röda var beredda att ta till våld för att uppnå kommunismens mål.40 Dock berör 

insändaren aldrig avrättningarna i krigets efterspel men den vände sig emot att 

frihetskämparna smutskastades.  

  Behovet av en uppgörelseprocess framstår inte som något självklart i debatten 

under år 1994. Vissa försvarade den redan etablerade bilden av kriget medan andra var mer 

välvilligt inställda till Ylikangas bok. I debatten framställdes det dock som om det bara fanns 

två val, antingen den vita sidans seger och dess efterspel eller att de röda hade vunnit och att 

Finland då hade uppgått i Sovjetunionen. Med en sådan förenklad bild var det svårt att se 

behovet av en uppgörelseprocess, som dessutom angrep självbilden av Österbotten. De vitas 

övergrepp må ha varit hemska men det var krig och det andra alternativet var mycket värre. 

Att släta över, glömma och vända blad framstår som naturligt med de begränsade valen och 

någon djupare uppgörelseprocess finns det inget behov av.  

  Även om insändarna kunde vara hetsiga och rentav anklagande bör det 

poängteras att inte alla var det. Intresset för historia framstår som stort i Finland och flera 

insändare och artiklar berör året 1918 utan att skapa debatt eller sympati för någon sida. Ett 

exempel på det är artiklar om jägarna som återkommer med mellanrum,41 ett annat är om 

böcker eller historiska personer.42 1995 var ett sådant år utan debatt men med ett par artiklar 

och böcker om händelser relaterade till år 1918.43 1996 blommade dock debatten upp igen, 

vilket inte är förvånande då Vägen till Tammerfors hade blivit översatt till svenska och 

språkbarriären inte längre utgjorde något hinder. Debatten började igen med att Herbert 
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Lindén skrev ett långt inlägg i Vasabladet. Han skrev att alla inbördeskrig är blodiga men 

ställer sig frågande till varför unga pojkar radade upp rödgardister och arkebuserade dem och 

varför Mannerheim inte gjorde något för att stoppa dödandet? Lindén lyfte fram propagandan 

som en tänkbar förklaring och citerade en osignerad ledare i Vasabladet från 21 januari 1918 

som lyder följande:  

   Dessa röda landsförrädare äro icke människor, de äro som vilda djur, som djävlar, vilka av en 

ond ande lössläppt för att förhärja ett blomstrande land och folk. Dessa gärningar äro himmelsskriande, deras 

brott så infernaliska, att det saknar sin like i världshistorien. (…) Vapnen måste tala, de måste med eld sopa 

landet rent från de röda banditerna och deras ryska smittohärdar, så rent att den röda hydran aldrig mera kan höja 

sitt huvud.
44   

Herbert Lindén var en återkommande skribent i Vasabladet men han fick ofta mothugg av 

folk som inte delade hans syn på händelserna år 1918. Lindéns presentation av Vägen till 

Tammerfors bemöttes av flera inlägg. Argumentet om att Vägen till Tammerfors ger en 

ensidig historiebeskrivning för att den inte tar upp de mord som de röda begick innan 

krigsutbrottet återkommer i olika varianter. Kärnan i den argumentationen var att det inte går 

att rycka ut enskilda händelser i historien utan att man måste se helheten långt tillbaka i 

historien, man bör ta hänsyn till hur förhållandet mellan Ryssland och Finland har formats de 

senaste 500 åren där ryska trupper flertalet gånger har härjat på finsk mark. Det påpekas även 

att det är onödigt att riva upp gamla sår eftersom det hade gått 80 år sedan kriget tog slut. 

Mannerheims agerande i kriget diskuterades också. Lindén ställde sig frågande till hur 

Mannerheim kunde låta det hända men det påpekades att Mannerheim flera gånger försökte 

hjälpa fångarna. Mannerheim hade dock inte den politiska makten så det blev inte som han 

önskade.45   

  En annan återkommande skribent var tidningen Kurirens chefredaktör Frejvid 

Weegar. Weegar var aktiv i ett replikskifte som sträckte sig ett par månader. Han började med 

att skriva en mycket lång insändare med en anklagande ton att ”fredsälskare” skapar krig i 

Vasabladet med jämna mellanrum. Han skriver att det nästan är som de gamla kommunistiska 

cellverksamheterna vaknat till liv igen och hänvisar till Alf Sund, som nämndes tidigare, och 

även till författaren Anna-Lisa Sahlström som var aktuell med en bok. Weegar gick i stark 

polemik mot Herbert Lindén och instämmer med de tidigare insändarna att det är ytterst 

viktigt att se hela bakgrunden. Han hänvisade till flera böcker bland annat de statligt 
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publicerade böckerna Finland 1917-1920. Lindén beskrevs som välvillig men naiv då han inte 

tycks förstå att om den röda sidan hade vunnit hade finlandssvenskarna blivit deporterade. 

Weegar uttryckte sig med mycket negativa känslor mot kommunismen men resonerade att 

grymheterna i krigets efterspel var beklagliga men om de röda hade vunnit hade det blivit 

värre. Upptrappningen till kriget var framförallt de röda och Rysslands fel och därför bör man 

inte skuldbelägga de vita alltför mycket.46 Som väntat fick Weegar svar på sin långa 

insändare. Lindén tyckte att han förenklade något i det grövsta när han problematiserade 

kriget till att handla om valet mellan kommunism och frihet. Lindén påpekade också att det 

inte går att försvara grymheterna från efterspelet.47 Weegar anklagades också i en annan 

insändare för att ensidigt föra fram den vitas sida version och bortse från den nya 

informationen som nyligen hade blivit aktuell under 90-talet, bland annat den om det som kan 

liknas vid etnisk rensning av ryssar.48 Weegar svarade med att han efterlyste mera fakta och 

mindre missionerande och hänvisade återigen till bokverket Finland 1917-1920.49 

  I en insändare under rubriken ”Inbördeskriget var komplext” riktades kraftig 

kritik mot Weegar. Weegars artikel beskrevs som konspiratorisk och tendensiös. Kampen om 

historieskrivningen och vad man bör lyfta fram som förklaring till händelserna blir aktuell då 

insändaren gick igenom de rödas självständighetsförklaring som dock blev ogiltig. Insändaren 

påpekade att man inte kan veta vad som hade hänt, huruvida Finland hade blivit en del av 

Sovjet eller om Finland hade blivit en lydstat till Tyskland ifall tyskarna hade vunnit första 

världskriget kan vi ej veta. Dock poängterade insändaren att de flesta finska socialdemokrater 

var inspirerade av Sverige, Tyskland och Österrike och inte av Sovjet även om det givetvis 

fanns radikala krafter inom rörelsen.50 Weegar fick medhåll från en insändare som återgav 

vad en fransk tidning skrev om frihetskriget 1918, nämligen att bolsjevismens brand spred sig 

från Ryssland till Finland. Insändaren ansåg att den franska tidningen sammanfattade, precis 

som Frejvid Weegar, det väsentliga bakom 1918 års tragedi.51 Replikskiftet i Vasabladet med 

Frejvid Weegar avslutades med ett svar från Herbert Lindén. Lindén skrev att han länge 

trodde på de vitas berättelse, han växte upp med den och fick lära sig den redan vid åtta års 

ålder. Det som fick han att ändra sig var samtal med gamla röda fångar från Ekenäs. Han 

frågade hur Weegar ser på dödandet i efterspelet eftersom Weegar inte har skrivit något om 
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det. Lindén frågade också i vilka kapitel han kunde läsa om det i den litteratur som Weegar 

rekommenderade. Vidare frågade sig Lindén om det var tillräckligt med de nästan åttio åren 

som hade passerat för att kunna diskutera hur det var möjligt att 25 000 röda dödades efter att 

de hade kapitulerat eller satts i fångläger? Med tanke på vilka kraftiga reaktioner Vägen till 

Tammerfors fick ansåg Lindén att tiden kanske ännu inte var mogen för den frågan. 

Avslutningsvis påpekade han att händelserna kring 1918 är viktigare att diskutera än vad de 

må förstå. Finland med en ungdomsarbetslöshet uppemot 20 % riskerade att återigen drabbas 

av samhällsoroligheter.52 

  C. G Mannerheim och hans roll i den vita terrorn återkom i debatten. 

Mannerheims kungörelse och dess betydelse diskuterades. Den 13/3-96 skrev en insändare att 

Mannerheims kungörelse innebar att de personer som utan arméns godkännande förstörde 

viktig infrastruktur omedelbart skulle skjutas. De som gjorde motstånd mot landets lagliga 

armé, samt de som påträffades med vapen som de inte hade tillstånd för skulle börja skjutas 

åtta dagar efter uppläsningen av kungörelsen. Mannerheim kungjorde också att han lovade att 

göra upp med de ryssar som deltog i kriget. Insändaren påpekade att professor Ylikangas inte 

var den första som ansåg att kungörelsen legitimerande våldet. Författaren Veijo Meri, som 

inte är någon Mannerheim kritiker, skrev att syftet med kungörelsen var att sprida skräck 

bland motståndarna och få folk att avstå från att ansluta sig till den röda sidan. Mannerheim 

insåg dock att terrorn var ett tveeggats svärd då det innebar att de röda inte hade något annat 

val än att fortsätta göra motstånd. Han uttryckte även ilska flera gånger när obeväpnade 

personer sköts ihjäl. Den vita terrorn hade börjat uppmärksammats ute i Europa och 

Mannerheim ville inte att Finland skulle framstå som ett ociviliserat land.53  

  I diskussionen om Mannerheims skuld jämförde historikern Nils-Erik Nykvist 

Herbert Lindén med ”hunden som skall mot månen” och med ”småkryp”. Detta tycktes glädja 

Lindén som skrev att han fick de titlarna på grund av att han frågade hur det var möjligt att 

närmare 8000 röda kunde dö i fånglägren? Eftersom Nykvist menade att de högsta befälen 

inte var medvetna om dödandet så undrade Lindén om han istället ville skylla allt på 

korpralerna? Lindén ansåg att Nykvist nästintill hade undvikit att beröra frågan om hur det var 

möjligt att så många röda dog.54   

  Man bör dock inte skylla fånglägerkatastrofen på Mannerheim ansåg Nykvist. 
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Han tog också upp den kungörelse som Mannerheim utfäste men med tillägget att det enligt 

den tidens krigslagar var tillåtet att skjuta sabotörerna och de som påträffades med illegala 

vapen. Även Nykvist skrev att syftet med kungörelsen var att avskräcka motståndarna men att 

det inte fungerade. Han tog även upp att det kan vara orimligt att tala om ”vit terror” och att 

det kanske är mer rimligt att tala om ”vit furor”, vitt raseri. De vitas mord började efter att, 

som flera andra har diskuterat tidigare, flera på den röda sidan hade mördat vita. Bland annat 

tog han upp två händelser där ryska soldater sköt ihjäl flertalet vita som hade kapitulerat. 

Händelser som denna ska ha legat till grund för ”vit furor”. Flera av avrättningarna som ägde 

rum efter kriget hade även de sin förklaring i de rödas agerande. Efter intagningen av 

Tammerfors sköt gömda, röda krypskyttar ihjäl flera vita soldater. Den vita sidan lovade då 

att för varje vit soldat som sköts ihjäl skulle tio stycken fångar avrättas. De röda 

krypskyttarnas aktivitet upphörde inte och såldes avrättades massvis av röda fångar. Nykvist 

skrev att Mannerheim blev upprörd när han fick reda på hur det låg till och ville behandla 

fångarna som krigsfångar och därmed släppa de efter att stridigheterna hade upphört. Det fick 

han dock inte stöd för och kontrollen över utvecklingen gled de högsta befälhavarna ur 

händerna. Skulden och den grymma behandlingen av de röda fångarna kan inte läggas på 

Mannerheim.55  

  Nykvist får svar på sin insändare. I replikskiftet ställer sig Herbert Lindén 

frågande över att Nykvist inte tar avstånd från dödandet av 10 000-tals röda. Lindén frågade 

om inte Nykvist försökte skydda officerarna och att han gör det lite väl enkelt för sig att skylla 

på att det hela inte var något som de högre befälen kunde kontrollera. Herbert Lindén menade 

att det var att likställa med en etnisk rensning, att det hela var planerat av officerarna.56 

Lindén fick svaret, igen, av en insändare att han gjorde det enkelt för sig som förbisåg den 

tidigare historien. Svaret på hans fråga om hur det var möjligt att så många röda kunde dödas i 

krigets efterspel måste sökas i den tidigare historien. Redan år 1714 satte ryssarna skräck i 

finländarna och hotade friheten och skräcken fanns kvar år 1918. Det tog inte slut år 1918 

heller utan ryssarna försökte än en gång beröva ett frihetsälskande folk sin frihet under andra 

världskriget.57 

  Frågan och diskussionen om Mannerheims skuld i dödandet av de röda fortsatte. 

Nykvist krävde saklighet av Lindén och hänvisade till att Mannerheim faktiskt bestraffade ett 

par officerare. Lindén i sin tur replikerade genom att påpeka Nykvist själv knappast hade 
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uppvisat någon saklighet. Enligt Lindén fanns det dock några positiva saker i Nykvist inlägg, 

nämligen att eftersom Mannerheim bestraffade ett par officerare så kände han faktiskt till 

händelserna som ägde rum. Bestraffningarna i sig var dock inte särskilt omfattande. En 

officerare blev inte befordrad, en fick lämna över befälet till en annan och en 

gruppchefsvakans blev inte tillsatt. Detta var den totala omfattningen av Mannerheims 

bestraffning. Lindén ställde sig frågande varför inte alla officerare blev bestraffade, var det 

enligt order och vem gav i så fall ordern? Lindén tyckte att Nykvist borde ha använt sin 

insändare till att redogöra för de rödas dödssiffra.58  

  1997 syns ingen debatt likt den tidigare och när året 1918 kommer på tal är det 

samband med andra händelser som inte väckte någon reaktion på debattsidorna.  

Den andra vågen år 1998-200 

Året 1998 markerar 80-års jubileet för Finlands status som en suverän stat. Flera inlägg och 

artiklar skrevs men debatten skilde sig från den som ägde rum 1994-1996. Resultatet från de 

tidigare årens hetsiga debatt kan nu börja urskiljas. 1998 går uppgörelseprocessen i en ny fas. 

Behovet och önskan att få veta vad som hände med alla röda och ryssar var påfallande. Flera 

av de processer som man använder inom transitologin och minneshanteringen för att skapa 

rättvisa kom på tal i debatten, framförallt minnesceremonier och den statligt sanktionerande 

sanningskommissionen. Den finska statens tillsättning av kommissionen, samt att alla partier i 

den finska riksdagen deltog i en minnesceremoni, är en den av det som Jeffrey K. Olick kallar 

för ”politics of regret”. Staten legitimerar den politiska konfrontationen med sin egen självbild 

genom att tiden är mogen för det, att förhållandet till Ryssland har förändrats och att samtliga 

partier, hela Finland gemensamt, är en del av uppgörelseprocessen.  

  I januari 1998 skrev Hufvudstadsbladet att statsministern Pavvo Lipponens 

regering ska påbörja en utredning om händelserna 1914-1922, särskilt om år 1918, med 

Heikki Ylikangas som projektledare. Utredningen ska enligt Lipponen kunna betraktas som 

en sanningskommission. Dock betonade han starkt att det inte handlar om att skuldbelägga 

någon utan om att ”få klarhet i sådant som det har tigits om i decennier.” Lipponen sade att 

debatten som uppstod efter publikationen av Vägen till Tammerfors visar på att alla såren inte 

är läkta och att det därför är viktigt att så många som möjligt av de försvunna får sina öden 

utredda.59  

  Den 24 januari var det ett stort uppslag i Vasabladet om när kriget kom till Vasa. 
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Eero Tiihonen, 79, intervjuades. Han var nyfödd när hans far avrättades. Faderns brott var att 

han var sekreterare i Jakobstads finska arbetarförening. Eero Tiihonen uttryckte en lättnad 

över att ödet med hans far och de andra rödas äntligen skulle utredas. Den utredning han 

talade om är projektet Krigsdöda i Finland som har börjat diskuteras. Vid tidpunkten för 

intervjun var det dock ännu inte officiellt lanserat. Historikern Lars Westerlund berättade att 

väldigt få av de anhöriga till de 9000 rödgardisterna vet vad som hände med deras anhöriga 

och att projektet ska kartlägga de döda. I artikeln stod det dock att vissa varnar för att 

forskarna riskerar att skärpa de dolda motsättningarna som fanns då. Westerlund menade dock 

på att det hade passerat så pass långtid sedan kriget och att de som själva var inblandade har 

dött vilket gör att riskerna för starka reaktioner kraftigt minskar. Han sade även att han tror att 

projektet kan få flera spinn-off effekter, bland annat till hans egen forskningshypotes om att 

Finlands frihetsförklaring kom till efter en uppgörelse mellan Tyskland och Ryssland. 

Artikeln avslutades med att konstatera att det var Heikki Ylikangas som tog initiativet till det i 

sin bok Vägen till Tammerfors och att statsministern utryckte sig positivt till det hela.60 I 

samma nummer finns även en helsida med en återberättelse från en av de vita 

skyddsgardisterna som var med när kriget kom till Vasa 1918.61    

   En annan artikel i samma nummer berör omständigheterna och problematiken 

med materialet i skyddskårernas arkiv, som är utspridda över hela Finland. Artikeln tar upp 

det juridiska problemet med källmaterial som har blivit hemlighetstämplat. Materialet kunde 

inte hemlighållas med stöd av lagen då skyddskårerna numer har uppgått i myndigheterna och 

eftersom den finska offentlighetsprincipen ger rätt till insyn i arkiven gäller inte 

hemlighetsstämpeln. Att hemlighålla material är dock problematiskt eftersom tillgången på så 

mycket information som möjligt är en vital del av uppgörelseprocessen.62  

  Några dagar innan åttioårsdagen för krigsutbrottet intervjuades historikern Jouni 

Eerola som var knuten till projektet Krigsdöda och hade till uppgift att räkna antalet offer. 

Eeorola sade att det stora antalet offer var en okänd fläck i Finlands historia. Han påpekade att 

massa människor hade försvunnit och att de inte visste vad som hade hänt med dem. 

Artikelförfattaren skrev att det var den här stora vita fläcken som gjorde att statsministern 

Lipponen talade om att tillsätta en sanningskommission enligt sydafrikansk modell. En annan 

vitfläck var de ryska krigsfångarna som ska ha transporterats över till Ryssland. Problemet var 

bara att det inte fanns någon järnväg mellan de orter där transporten skulle ha ägt rum vilket 
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innebar att de skulle behövt gått över 100 km när vintern var som värst. Vanligtvis var 

bokförningen mycket bra över fångarna men just här var det en storlucka konstaterade 

Eerolola. Eerolola påpekade också att det egentligen inte var några stridigheter med ryssarna. 

De ryssar som stred på den röda sidan spelade en marginell roll som mest. Många av 

officerarna i den vita armén hade varit officerare i tsarryssland. Mannerheim deklarerade på 

ryska till ryssarna att han inte kämpade mot dem. Historikern Lars Westerlund hade även 

konstaterat att de ryska officerarna fortsatte att bli befordrade i februari, vilket knappast hade 

hänt om de hade varit krigsfångar. På den röda sidan stred ryssarna i viss mån som soldater 

men främst var de instruktörer och rådgivare.63 

  På åttioårsdagen för krigsutbrottet skrev Hufvudstadsbladet ett stort uppslag om 

inbördeskrigets inledning i socken Kyrkslätt. De röda sköt ihjäl en 17-årig skolelev och 

Kyrkslätt blev sedan en krigsskådeplats där de båda sidorna drabbade samman. 

Hufvudstadsbladet skrev att 1918 är en blodig fläck i historien och redogjorde om både den 

röda och vita terrorn. Tidningen beskrev hur röda revolutionsdomstolar dömde vita till döden 

och hur den vita sidan sedan dödade röda med personlig hämnd som motiv. 

Hufvudstadsbladet skrev också att det rent formellt inte hade förekommit någon vitterror i 

Kyrkslätt men det började komma fram att det ägde rum även där. Det var i fånglägret Lahtis, 

placerat i Kyrkslätt, som den negativa behandlingen av de röda i fånglägren påbörjades.64  

  Under ett seminarium som de österbottniska socialdemokraterna anordnade i 

samband med 80-års jubileet uppmanade statsministern Paavo Lipponen utredarna att inte 

peka ut några skyldiga till inbördeskriget. Det fanns ett behov av att utreda händelserna men 

för den sakens skull behövde man inte peka ut några skyldiga.65 I Hufvudstadsbladet berättade 

Lipponen att han ville kartlägga alla försvinnanden som skedda under de oroliga åren 1914-

1922 och ta vara på de förslag som Ylikangas tidigare hade presenterat. I artikeln framgår det 

att det är nödvändigt att lansera ett projekt för att debatten efter Ylikangas bok visade på att 

alla såren efter inbördeskriget fortfarande inte hade läkt.66 Dagen efter svarade Ylikangas på 

frågor om projektet. Han berättade lite om hur upplägget för projektet såg ut och att han även 

förväntar sig att debatt om kriget 1918 kommer att uppstå på nytt. Han sade att det finns de 

som inte har något emot historieforskning i allmänhet förutom när det gäller 1918, då ska 

forskarna vara tysta. I princip välkomnade han debatten så länge det inte rörde sig om 
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svartmålning.67   

 Den återkommande Nils-Erik Nykvist skrev i Hufvudstadsbladet och vände sig 

emot bilden som tidigare presenterades att inga egentliga stridigheter mot ryssar inträffade. 

Han lyfte fram flera exempel, bland annat julaftonen år 1917 på Korsholm i Österbotten där 

ryssar drabbade samman med skyddskårerna. Flera skyddskårsgardister togs tillfånga och 

misshandlades, en blev dessutom mördad. Erövringen av de Österbottniska städerna var en 

ren kamp mellan ryssar och vita skyddskårer. I slagen om vissa av städerna hjälpte 

rödgardister ryssarna men det var fortfarande ryssarna som var huvudfienden för de vita. 

Stridigheterna under mars-april i det Karelska näset och Rautus var av storbetydelse för 

utgången av kriget och där stupade över 1000 ryssar och det innebar slutet för ryssarnas 

försök att hjälpa den röda sidan. Händelser som dessa visade med tydlighet att stridigheter 

mot ryssarna visst förekom. Nykvist adresserade även det som skrevs om Mannerheims 

utfästelse, att Mannerheim hade sagt till ryssarna att det inte var ryssarna som var fienden. 

Nykvist påpekade att det är ett vanligt knep i krigspropagandan att göra på det viset. Som 

exempel tar han upp att ryssarna adresserade de finska soldaterna under andra världskriget på 

samma sätt. Att de ryska officerarna behandlades väl var inte heller något konstigt då det var 

en europeisk sedvänja att behandla officerare gentlemannamässigt. Det gjorde Peter den store 

och till och med Nazityskland så att den finska armén följde sedvänjan från början var inget 

anmärkningsvärt enligt Nykvist. Med tanke på de felaktigheter som uppvisades ställer sig 

Nykvist frågande till om det verkligen är sanningen man är ute efter i den planerade 

sanningskommissionen.68    

  Nils-Erik Nykvist skrev även i Vasabladet att den svenska Österbotten spelade 

en huvudroll när självständigheten förverkligades och att det är något som har glömts bort 

eller medvetet förtigits. Han skrev om hur skyddskårerna drogs in i eldväxlingar redan innan 

krigsutbrottet. Inlägget avslutades med ett referat från en intervju han genomförde år 1971 

med en av de vita deltagarna. I intervjun berättade veteranen att de såg kriget som ett 

frihetskrig där husbonde och tjänstefolk drog ut sida vid sida i kampen mot Ryssland. De blev 

förvånade när de kom söderut och upptäckte att deras landsmän hade gjort uppror och 

gemensam sak med fienden. År 1918 blev därför mer än det året då 

självständighetsförklaringen förverkligades.69   

  Berättelsen om 1918 års krig som ett frihetskrig ifrågasätts starkt av en 
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insändare som ansåg att den bilden av kriget är alltigenom lögnaktig. Insändaren skrev att de 

finska arbetarna var för ett självständigt Finland och att de borgerliga först var emot 

självständigheten och bara för den när det passade bättre för de själva. De borgerliga fick stöd 

av Ryssland innan revolutionen och de borgerliga ville i början ha kvar Finlands autonoma 

ställning inom det ryska riket. Borgarna sökte dessutom stöd hos Tyskland och ville ha en 

tysk prins som monark. Därför var den socialistiska revolutionen nödvändig för Finlands 

frihet. Finlands arbetare hade alltid varit ärliga med att de ville ha frihet och inte ansluta sig 

till Ryssland, vilket man kan se i vänskaps- och brödaravtalet. Borgerligheten utnyttjade 

frihetskriget till att smutskasta och försökte upplösa medborgarfrihetsrörelsen. Arbetarnas 

förhållanden var mycket dåliga och revolutionen bör ses som en seger för arbetarna och något 

att vara stolta över. De slogs för allas bästa, det var först efter 1945 som friheten började gry 

för det vanliga folket.70     

  Vad kriget år 1918 skulle benämnas som var fortfarande en svår fråga år 1998. 

En insändare ställde frågan om det var ett inbördeskrig, medborgarkrig eller något annat? 

Insändaren skrev att alla visste att den ryska revolutionen påverkade människorna i Finland 

och att alla ryska soldaterna inte lämnade Finland efter självständighetsförklaringen. 

Insändaren skrev att Väino Tanner, som var ledare för arbetarklassen och senare 

socialdemokratisk statsminister, skall ha yttrat order "låt oss först sköta frihetskriget, sen kan 

vi på fredlig väg skapa oss bättre villkor”. Han fick dock inte gehör för sina ord eftersom 

stridigheter mellan röda och skyddskårerna redan hade börjat. Insändaren skrev också att 

professor Ohto Manninen har visat med sin forskning i de ryska arkiven att det ryska 

högkvarterets order om att avväpna skyddskårerna ska tolkas som en krigsförklaring emot 

Finland. Fred slöts också med Sovjet i Dorpat 1920. Insändaren avslutade med att skriva att 

han tolkar kriget som om det började som ett frihetskrig men urartade i något som finnarna 

kallar för ”kapina” (uppror).71 

  En undersökning som publicerades i maj 1998 visade att det inte fanns någon 

enhetlig uppfattning i Finland om vilken benämning som var den mest korrekta. Enligt 

undersökningen kallade 26 procent av finländarna kriget för medborgarkrig, 22 procent 

kallade det för inbördeskrig och 21 procent använde den gamla benämningen frihetskrig. I 

undersökningen framkom det att det främst var unga under 25 år som använde sig av 

benämningen inbördeskrig medan de som använde sig av benämningen frihetskrig främst 

bestod av de som fyllt 65 eller mer. Totalt 15 procent ville se det som klasskamp medan sex 
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procent såg det som ett uppror av de röda. Undersökningen kritiserades dock för att bestå av 

ett för litet underlag då endast 500 personer hade intervjuas.72 

  Ett brett seminarium om inbördeskriget hölls 1998 i det gamla fånglägret i 

Ekenäs där flera politiker, kända personer och forskare, varav flera stycken som var aktiva i 

projektet Krigsdöda, deltog. En bok om livsödena för de 36 000 som stupat i kriget 

offentliggjordes under seminariet. Statsministern Lipponen talade om försoningsanda. 

Lipponen trodde att såren hade läkt men poängterade att det är bra att minnas, kanske särskilt 

för den yngre generationen som inte kände till vad som hade hänt år 1918. Lipponen höll tal 

vid gravmonumentet och slog fast att Europas första koncentrationsläger fanns i Finland 1918, 

där i Ekenäs fanns det värsta. Statsministern talade om att Finland som nation hade nått till en 

punkt där målet inte längre var att med bitterhet och hämndbegär gräva fram skyldiga. Den 

tiden var förbi. Ett enat land med överskridande broar och jämställdhet hade visat sin 

överlägsenhet. Lipponen hänvisade till utredningen som skulle kartlägga händelserna 1914-

1922 för att minska den tunga bördan. Han betonade att landet står på stadigare grund om man 

även känner till de svåra tiderna i landets historia. Ärkebiskopen John Vikström deltog också 

och talade precis som Lipponen om vikten av att gemensamt kunna minnas de tre månaderna 

från år 1918. Vikström sade att det var ett tecken på att samhället hade utvecklats att 

representanter för olika åsiktsriktningar kunde samlas och minnas de döda tillsammans. Under 

dagen hölls en paneldebatt där det diskuterades hur en liknande utveckling i framtiden kan 

förhindras. Utöver ärkebiskopen och representanter för de politiska partierna deltog även 

generallöjtnant Matti Kopra.73  

  Som en del av uppgörelsen med det förflutna har det stort symboliskt värde att 

den politiska makten, kyrkans högsta representant, samt militären befann sig på plats då dessa 

institutioner var med och skapade och länge upprätthöll statsmaktens gamla officiella bild av 

kriget 1918. Statsmakten visade på en vilja att belysa det mörka förflutna och att återupprätta 

hedern för de döda. Utifrån begreppet ”policy of regret” gav den vilja till försoning som 

Lipponen och Vikström uttryckte legitimitet till det rådande politiska skiktet då de valde att 

konfronteras med det belastande förflutna.  

  Under sommaren år 1998 fördes en diskussion i Hufvudstadsbladet om den lilla 

orten Hangö. Det började med att lektorn och skribenten Merete Mazzarella skrev en kolumn 

om hembygdskänsla. I förbifarten nämnde hon att Hangö ofta har fått förknippats med frihet 
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på grund av kriget år 1918. Det var i Hangö som den tyska Östersjödivisionen klev i land år 

1918 för att understöda de vita trupperna. Andra insändare var dock snabba med att påpeka att 

det inte bara var tyskar som landsteg utan även vita finländare som hade tryckts tillbaka av de 

röda och tvingats fly till Estland för att därifrån anslutit sig till de tyskar som landsteg i 

Hangö. Mazzarella påpekade dock att kollumen inte alls handlade om vare sig jägare eller 

inbördeskriget. Det hon ville ha sagt var att ens egna känslor till sin hembygd inte behöver 

resultera i att man föraktar någon annans.74 Detaljerna som beskrev kriget och de platser som 

förknippas med kriget var dock viktiga för en del vilket fick diskussionen att handla om något 

helt annat än vad som var meningen med kolumnen. 

  År 1999 uppstod en diskussion i Hufvudstadsbladet om professor Matti Klinges 

nya bok om Finlands ofärdsår.75 Klinges presenterade nya infallsvinklar på åren för 

förryskningen i Finland där Ryssland framställdes som välvillig mot Finland vilket gick emot 

den allmänna uppfattningen. Den debatten spillde även över i en diskussion om ofärdsårens 

påverkan på inbördeskriget. En del av kritiken mot Klinge var att Finland inte alls var så pass 

lojalt mot Ryssland som han ville framställa det som. En tolkning är också att förryskningen, 

som började med februarimanifestet år 1899, var starten på upptakten till inbördeskriget. En 

insändare frågade vad som hade hänt om tsaren hade spelat sina kort rätt? Hade Finland 

kunnat understödja tsaren senare i den ryska revolutionen och hade historien för Ryssland och 

Finland förändrats?76 En parallell till inbördeskriget är att frågan om förryskningen av Finland 

också har betraktas som ”hett stoff”, som Alexandra Ramsay skrev i Hufvudstadsbladet. De 

flesta i Finland hade fått lära sig att det var på ett visst sätt under de åren men när nya rön 

läggs fram borde man kunna kontrastera de mot vad man redan vet.77 

  En annan jämförelse som görs i Hufvudstadsbladet år 1999 är den mellan 

inbördeskriget år 1918 och klubbekriget år 1596-1597. Det var i samband med att Ylikangas 

bok Klubbekriget, Det blodiga bondekriget i Finland 1596-97 översattes och gavs ut på 

svenska. Klubbekriget beskrevs som Finlands första inbördeskrig som också präglades av ett 

blodigt efterspel med massavrättningar och hämndaktioner. En stor del av dödsfallen i 

klubbekriget uppkom efter själva upproret när den segrande sidan ville statuerar ett exempel. 
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”Man njöt av dödandet ’som man njuter av jakten på skogsvilt’.”78 Att dessa typer av 

jämförelse kunde släppas fram i tidningen utan att möta på motstånd är intressant utifrån 

uppgörelseprocessen eftersom jämförelserna visar på att den tidigare debatten och den nya 

forskningen hade börjat avspegla sig i samhällsdebatten och att det gick att dra lärdomar av 

det. 

  Historikern och museichefen Pekka Toivanen, som har forskat om 

inbördeskriget i Jakobstad, sade i en intervju att den samlade forskningen började komma så 

nära sanningen som det var möjligt. Han sade att det som vi tar förgivet idag inte behöver var 

sant imorgon. Synen på historien kan lätt förvrängas. Det som hände i Jakobstad under 

inbördeskriget kunde fortfarande uppfattas som känsligt. I Jakobstad fanns det fortfarande 

både medvetna och omedvetna skuldkänslor kvar under ytan. Det fanns inga vinnare eller 

förlorare i kriget och det är något som måste accepteras som en del av nationens 

mognadsprocess.79   

  Under år 2000 kritiserades Österrike för sin högerpopulism och att de inte har 

gjort upp med sin historia. En insändare kritiserade begreppet ”kollektiva minnet” för att vara 

diffust, ambivalent och farligt. Det är något som stater använder sig av för att hämta kraft ur 

det kulturhistoriska förflutna för att överleva, exempelvis de baltiska staterna. Insändaren 

skrev att begreppet ”kollektivt trauma” är ännu diffusare. Stater bör kunna genomföra en 

uppgörelse med sitt förflutna för att frigöra sig. Till exempel Tyskland har gjort det och 

insändaren skrev även att Finland har gjort det, redan i börja av 40-talet började Finland göra 

upp med klass- och inbördeskriget. Österrike har inte genomgått någon kollektiv terapi från 

sitt gamla naziförflutna, vilket syns i opinionen enligt insändaren. Insändaren ställde sig även 

frågande till hur pass väl Italien har gjort upp med sitt fascistiska arv eller för den delen 

Sverige och dess förhållande till sitt ideologiska förflutna.80  

  Åren 2000-2001 var lugna år i inbördeskrigsdebatten. En sak som dock började 

uppmärksammas var om det fanns en språklig dimension i avrättningarna, var det etnisk 

rensning i västra Nyland? Matematikläraren och lokalhistorikern Tauno Tukkinen ansåg att 

det fanns en språklig dimension i klasskampen. Den som pratade finska under kriget år 1918 

kunde lätt tas för rödgardist och skjutas. Ofta talade bödlarna svenska medan offren talade 
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finska. Dock var det enligt Tukkinen inte frågan om någon etnisk rensning eftersom både de 

finsktalande och svensktalande tillhörde samma folk och ras.81  

Den tredje vågen år 2000-2004 

  År 2002 publiceras projektet Krigsdöda sin databas på internet via riksarkivet 

vid Helsingfors. Databasen innehöll 35000 namn och då var den ännu inte helt komplett. 

Arbetet fortsatte men delar av databasen publicerades för att anhöriga skulle kunna 

komplettera och rätta sina uppgifter.82  

 Händelserna i Jakobstad diskuterades flitigt under år 2002. Jakobstad fyllde 350 

år, vilket uppmärksammades i Hufvudstadsbladet. Inbördeskriget avhandlades på två rader 

och det nämndes att sju stycken röda hade avrättas. Marjatta Cronvall som var barnbarn till en 

av de som avrättades vände sig emot den bilden och skrev att det var sex stycken röda, den 

sjunde - Johannes Jääskeläinen var vit. Jääskeläinens fru började efter kriget att utreda vad 

som hade hänt med hennes man. Han var landssekreterare i Vasa och var fennoman och 

därmed illa omtyckt i staden eftersom han försökte främja det finska språket i de 

svensktalande delarna av Finland. Under storstrejken flydde guvernören från Vasa och 

Jääskeläinen anslöt sig till de röda för att försöka lugna och kontrollera läget. Strejken 

avblåstes snabbt efter det. Han blev dock utpekad som röd för att han hade associerat sig med 

dem. Den verkliga anledningen till att han blev avrättad var på grund av språkpolitiken och 

hans språkval.83   

  Historikerns Lars Westerlund återkom i debatten. Han ansåg att Cronvall lade 

fram en fennomansk tolkning av arkebuseringen. Den person som var ansvarig för 

avrättningarna var jägaren major Malmberg. Enligt Westerlund var det otänkbart att 

Malmberg skulle ha låtit avrätta någon på grund av språkpolitiken då Malmberg själv hade en 

förmedlande hållning i språkfrågan och var till sin grundsocialisation finsk. Westerlund skrev 

att det inte fanns någon övertygande dokumentation som stödjer den tesen som Cronvall förde 

och att rättegången sannolik fördes på finska. Westerlund menade istället att den sannolika 

anledningen till att sju människor arkebuserades var på grund av jägarnas hybris som på flera 

andra ställen hade orsakat onödiga blodsdåd. När jägarna kom till Jakobstad möttes de ofta av 

fientlighet och behövde därför skaffa sig respekt hos folket. Avrättningarna var även en del av 

en maktdemonstration emot överbefälhavaren Mannerheim i den så kallade ”jägarkonflikten”. 

Mannerheim hade förbjudit tillsättandet av krigsrätter utanför högkvarteret. Genom att avrätta 
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en offentlig person visade jägarna att de inte behövde följa förbudet. Därför sköts sju 

människor ihjäl.84  

  Nils-Erik Nykvist återkom igen i både Vasabladet och Hufvudstadsbladet. Han 

påpekade att både Cronvall och Westerlund hade fel. I sin bok Talande stenar hade han redan 

tagit upp anledningen till Jääskeläinens död. Nykvist gjorde en noggrann redogörelse av 

domarnas juridiska kompetens i Jääskeläinens rättegång och beskriver därefter varför det gick 

som det gick. I Österbotten började man år 1918 efter marsrevolutionen att hårdhänt ta tag i 

de som uppfattades som tsarens gamla hantlangare. Det gällde kommunala ledare som ansågs 

ha ”tjänat tsaren intensivare än fosterlandet”.  De kommunala ledarna avsattes under 

medborgarmöten och det ställdes krav på att ”tsardömets stövelslickare” skulle skjutas. 

Nykvist tog upp några exempel på personer i Jakobstad som avrättades. Nykvist skrev att man 

ska se avrättningen av landssekreteraren Jääskeläinen, som ansågs som ryssvänlig, i det 

sammanhanget för att förstå varför han dödades.85 En insändare skrev att Nykvist syn på 

avrättningen är intressant men undrar varför han gjorde sig besväret med att beskriva 

domarnas juridiska kompetens om dödsdomen redan hade fallit i jägarnas ”soldatråd”?  

Insändaren undrade också varför juristerna satt med i en rättegång som gick stick i stäv mot 

överbefälhavarens direktiv? Insändaren skrev att om Nykvist förklaring stämmer så måste det 

gå att få fram information om vad Jääskeläinen gjorde för att bli stämplad som ryssvänlig och 

landsförrädare.86  

  Författarinnan Anna-Lisa Sahlström angrep Nils-Erik Nykvist för att ha diktat 

ihop anledningen till att Johannes Jääskeläinen avrättades. Hon skrev att det 80 år efter 

avrättningarna fortfarande inte fanns några dokument som klargjorde varför avrättningen ägde 

rum. Hon påpekade dock att det finns en folklig tradition som har förts vidare. Enligt den 

avrättades de sex röda för att de var aktiva i den finska arbetarföreningen och den sjunde, 

Jääskeläinen, avrättades för att han protesterade mot rättegången, rättegången som hölls mitt i 

natten efter att de ansvariga hade festat på svenskklubben. Sahlström tyckte dock inte heller 

att Cronvalls förklaring var trovärdig.87 Nils-Erik Nykvist ansåg att man ska se avrättningen 

av Jääskeläinen i ett större sammanhang. Hans avrättning var inget unikt utan det var vanligt 

att när det inträffade ett stort maktskifte så blev de som hade kopplingar till den gamla 

regimen offer för den nya. Nykvist jämförde med hur Norge och Danmark behandlade de som 
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hade samarbetat med tyskarna under andra världskriget i respektive land. Den eventuella 

språkfrågan eller jägarkonflikten måste ses som underordnade. Jääskeläinen ”tjänade tsaren 

ivrigare än fosterlandet” och en sådan kom senare att kallas för ”quisling”.88  

  Sahlström skrev igen några dagar senare i Vasabladet att Jääskeläinen blev 

avrättad på grund av att han protesterade mot rättegången. Hon hänvisade till Helsingfors 

krigsarkiv som har en redogörelse från major Lauri Malmberg som var den som utsåg och 

ledde krigsrätten. I redogörelsen står det att sju stycken huliganer blev dömda till döden och 

några dagar senare offentliggjordes domen. Det fanns dock inga specifika anklagelser i den, 

bara att Jääskeläinen var landsförrädare. Att han skulle ha varit med i en sammansvärjning 

och försökt spränga jägarnas artilleriskola är en efterhandskonstruktion enligt Sahlström. Det 

enda logiska är att han försökte invända mot rättegången och blev därför också avrättad.89 

  Cronvall anklagade Nykvist för att tycka att det är okej att människor blev 

arkebuserade under dunkla förhållanden. Hon skrev att Nykvist logik haltar för att 

Jääskeläinen blev utnämnd till landssekreterare år 1916 men hade han blivit det två år senare 

hade han inte varit en av ”tsarens män”. Enligt Cronvall var problemet med resonemanget om 

att Jääskeläinen blev avrättad för sin ryssvänlighet att alla andra tjänstemän som trädde i tjänst 

under samma tid då rimligen borde ha betraktas som ryssvänliga. Dock överlevde många av 

dem. Jägarrörelsen var länge en illegal undergroundrörelse som kom att förändras när de blev 

inkallade till kriget. Synen på jägarna var att de var hjältar på den vita sidan och därför 

betraktas deras legala status ofta utifrån ett retroaktivt perspektiv. Cronvall använde sig av 

Matti Lackmans jägarbok Soumen vai Saksan puolesta (2000) som tog upp språkfrågan. 

Stämningen i Österbotten var svekomansk. Svenska jorden-frågan, kantontankar, Östsvensk 

Tidskrift och att det fanns planer på att återförena Österbotten med Sverige var alla tecken på 

det. I en sådan miljö kunde inte en fennoman som Jääskeläinen tolereras.90  

 Lars Westerlund framhöll igen att det vare sig fanns brev, dokument eller några 

hågkomster som stödjer Cronvalls argumentation om språkfrågans betydelse för 

arkebuseringen. När kriget utbröt togs i princip all civilförvaltning över av skyddskårens 

kretsstab. Westerlund hänvisade till Jakobstad kretsstabs dagbok där alla inkomna muntliga 

och skriftliga meddelanden, samt telegram och beslut antecknades. Dagboken visar att 

kretsstaben inte deltog i vare sig sammansättningen av rätten eller rättegången i sig. Enligt 

Westerlund verkade det som om Cronvall gärna ville att Jääskeläinens offer skulle ha haft 

                                                           
88 Nykvist, Nils-Erik. Jääskeläinen – En av många. Vasabladet. 2002-07-20 
89 Sahlström, Anna-Lisa. De sju. Vasabladet. 2002-04-25 
90 Cronvall, Marjatta. Segraren skriver historien. Hufvudstadsbladet. 2002-04-29 



38 
 

något högre syfte, att han skulle ha offrat sig för någon ädel sak. Westerlund håller dock med 

om att det fanns språkpolitiska motsättningar i Jakobstad men att det inte var grunden till 

arkebuseringen. Anledningen var, som han skrev tidigare, att det var ett sätt för jägarna att 

demonstrera och visa missnöje mot en överbefälhavare som de misstrodde.91    

  Samtidigt som debatten om Jakobstad och Jääskeläinens öde pågick för fullt 

uppmärksammade Tauno Tukkinen, som forskat i inbördeskriget på lokal nivå, de vitas 

straffexpeditioner. Straffexpeditionerna ”rensade”, vilket i praktiken betydde dödade, röda i 

Nyland och södra Tavastland, vilka var de områdena som Tukkinen hade undersökt. Han 

räknade med att minst 200 röda hade dödats. De röda som ställdes inför krigsrätten hade 

ingen försvarsadvokat och utfallet i rättegången berodde på uttalanden från skyddskåristerna 

samt på den stämning som rådde vid krigsrätten.92 

  Lauri Jääskeläinen, sonson till Johannes Jääskeläinen och kusin till Marjatta 

Cronvall, skrev i en insändare att han har följt debatten sporadiskt men tycker att metoden för 

vilka historiska bevis som framförts är dåliga. Han ansåg att Lars Westerlund hade förlitat sig 

alldeles för mycket på officiella dokument. Lauri påpekade att det var en vanlig metod förut 

men efter andra världskriget har historieforskningen börjat betrakta icke-officiella källor så 

som brev, dagböcker, interjuver med mera som adekvat källmaterial. Marjatta Cronvall har 

gjort egna efterforskningar som baserar sig på den typen av källmaterial. Lauri Jääskeläinen 

uppmanade Lars Westerlund och andra historiker att ta icke-officiellt material på allvar.93  

  Nykvist skrev att Sahlström anslöt sig till förnekarna och tvivlarna, de som inga 

sakskäl biter på, oftast på grund av ideologisk övertygelse. Att Jääskeläinen skulle ha varit 

tsarvänlig råder det ingen tvekan om enligt Nykvist. Han hänvisade till den gamla 

polismästaren Armas Somero i Vasa som ska ha sagt följande i ett samtal om Jääskeläinen: 

”det nästan är ofattbart att en finländare kan göra sina landsmän så mycket ont”. Nykvist 

frågade vem ska man tro, Somero eller Sahlström?94 Sahlström replikerade dock att Nykvist 

bevisföring var svindlande och att man kunde tro att han skämtade som hänvisade till ett 

privat samtal som bevis för sin tes.95 

  Debatten om Johannes Jääskeläinen fortsatte dock. Lars Westerlund 

sammanfattade de olika förklaringarna som hade presenterats. Han hade redan avvisat 

språkpolitiken som förklaring som ofredställande men nu redogjorde han även varför Nils-
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Erik Nykvist förklaring var felaktig. Jääskeläinens tjänsteutövning som landssekreterare hade 

redan varit föremål för en utredning år 1917 och det fanns inget där som antydde på att han 

skulle ha varit en av tsarens män. Ingen rättegång påbörjades heller. Därför var det enligt 

Westerlund osannolikt att han skulle ha blivit avrättad på grund av sina kopplingar till 

Ryssland.96  

  Marjatta Cronvall höll fast vid sin förklaring om att det var språkpolitiken som 

var den bakomliggande orsaken. Hon skrev att språket var strömmen som började under 

revolutionsåret och slutade med blod och lögner ett år senare. Riksdagsmannen Otto Elfving 

hade sagt år 1919 att han var den enda från den finspråkiga arbetarledningen som inte dödades 

i Jakobstad. Anledningen var att hans hemspråk var svenska. Det fanns enligt honom en kamp 

mellan språken i Österbotten och språk är politik. Arkebuseringarna var politiska. Enligt 

Cronvall kunde man se i Vasabladet år 1917 den ilska som riktades mot Jääskeläinen på grund 

av språkpolitiken. Det var därför han stämplades som röd och blev arkebuserad. En stämpel 

som var mycket svår att få bort.97   

  Westerlund konstaterade att avrättningen av Johannes Jääskeläinen sannolikt var 

traumatiskt för hans familj. Att Marjatta Cronvall därför ville ge honom upprättelse var 

försåtligt. Westerlund tyckte dock att det verkade som hon inte bara var ute efter 

rehabilitering utan även efter att göra Johannes Jääskeläinen till martyr för den fennomanska 

rörelsen. I strävan efter det skapade hon en bild av en aggressiv och anti-finsk svensk elit i 

Jakobstad som inte fanns. Vare sig arbetarrörelsen eller borgerligheten var anti-svensk eller 

anti-finsk. Arbetarrörelsens krav var att få språkliga rättigheter och jämlikhet och av taktiska 

skäl samarbetade de med den svenskspråkiga arbetarklassen. På grund av det undertrycktes de 

fennomanska profileringarna. Det fanns inte heller någon fennomansk borgerlighet då de 

sociala skikten, exempelvis konstnärer och skriftställare, som bar upp finskhetsrörelsen till 

stor del saknades i Jakobstad. Den svenska eliten var därför inte fientligt inställd mot 

finskhetsrörelsen. Både den svenska och finska borgerligheten organiserade sig gemensamt 

mot de politiska motståndarna i arbetarrörelsen i Jakobstad. Johannes Jääskeläinen var ingen 

fennomansk martyr enligt Westerlund.98 

  Hufvudstadsbladet försökte med Lars Westerlund konstaterade att avrättningen 

av Jääskeläinen var traumatiskt sätta punkt för debatten om avrättningen i Jakobstad. Det 

tyckte Anna-Lisa Sahlström var fel, det fanns inte någon anledning att sluta där. Hon radade 
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upp de olika förklaringar som har lagts fram. Hennes egen, som byggde på tradition och 

sägen, Cronvalls som utgår från språkpolitiken, Westerlunds teori om maktdemonstrationen 

mot Mannerheim och slutligen Nykvist tes om att avrättningen skedde på grund av att 

Jääskeläinen var lojal mot sin arbetsgivare. Hon skrev att Nykvist menade att ett mord mer 

eller mindre inte spelar någon roll så länge som rätt tro håller i bilan. Hon tyckte att det var 

beklagligt att Hufvudstadsbladet satte punkt för debatten där, det kan därmed uppfattas som 

om att mord motiveras med att mord begås. Sahlström skrev att Westerlund i sin iver att 

omkullkasta Cronvalls argumentation beträdde betänkliga stigar. Westerlund skrev att 

Jääskeläinen borde ha fått 500 mark i lön för sitt jobb som renskrivare men att han bara fick 

100 mark. Sahlström avslutade med att fråga om det i så fall verkligen rörde sig om en 

maktkamp mellan jägarna och Mannerheim och inte en sockersäck som ledde till avrättningen 

av Jääskeläinen?99 Med det sattes det punkt för diskussionen om Jääskeläinen och Jakobstad. 

  År 2003 och 2004 var fattiga på inbördeskrigsdebatt. Projektet Krigsdödas 

databas med namnen på de som dog i kriget avslutades i juni 2003. Offren i kriget var fler än 

vad man tidigare hade trott och skrevs upp till 37 000.100 Den facklitteräre författaren Tauno 

Tukkien kom senare fram till att ännu fler röda dog än vad projektet Krigsdöda visade. 

Krigsdöda redogjorde för 27 000 döda röda men Tukkien hade med hjälp av statistiska 

metoder kommit fram till att antalet döda röda var 29 800. Han har även kartlagt antalet röda 

som försvann eller dödförklarades till följd av inbördeskriget och kom fram till att det kan 

vara upp emot 5000. Enligt Krigsdöda var det endast 240.101  

  Ylikangas fick 2003 i uppdrag att räta ut de frågetecken kring de 3000 

krigsfångar som Finland lämnade ut till Tyskland under andra världskriget. En insändare 

skrev att professor Heikki Ylikangas var väl vald. Hans integritet kunde inte ifrågasättas 

eftersom han redan hade hanterat ett annat känsligt ämne, nämligen inbördeskriget.102 

Att Ylikangas som åren 1993-1994 fick, enligt honom själv, löpa gatlopp i media ansågs tio år 

efteråt ha så pass stor integritet att hans arbete inte kunde ifrågasätta visar på hur synen på det 

finska inbördeskriget år 1918 hade förändrats.  

  Uppslagsverket Finland gavs ut i ny utgåva 2004. Enligt huvudredaktören som 

arbetade med uppslagsverket hörde flera av sig angående uppslagsverkets val att kalla kriget 

år 1918 för inbördeskrig. Särskilt aktiva var en organisation som kallade sig för Frihetskrigets 

                                                           
99 Sahlström, Anna-Lisa. Mördad för en sockersäck? Vasabladet. 2002-07-25 
100 Fnb. Offren inbördeskriget fler än man trott. Hufvudstadsbladet. 2003-09-15 
101 Fnb. Inbördeskriget krävde fler offer. Hufvudstadsbladet. 2004-03-07 
102 Arhippainen, Max. Räta ut alla frågetecken. Hufvudstadsbladet. 2003-11-12 
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traditionsstiftelse. De ville att inbördeskriget skulle publiceras under sökordet frihetskriget 

och enligt redaktören handlade det om ren krigshets. Redaktören fick ta emot flera brev och 

nattliga telefonsamtal från stiftelsens medlemmar som försökte utöva påtryckningar.103 

Frihetskrigets traditionsstiftelse menade dock på att deras skrivelser inte alls handlade om 

någon krigshets och de beklagade om någon av deras medlemmar på privat initiativ hade ringt 

nattliga samtal till redaktören.104 Diskussionen om uppslagsverket och dess innehåll 

avslutades med att en kulturskribent på Hufvudstadsbladet skrev att Finland hade förändrats 

under de 20 år som uppslagsverket hade givits ut. Ökad kunskap och vilja till att se komplexa 

problem på nya sätt hade vidgat horisonten. Kulturskribenten tyckte dock att uppslagsverket 

skönmålade inbördeskriget då texten inte hade uppdaterats i samband med att nya uppgifter 

om antalet döda på de båda sidorna hade framkommit.105  

  I maj 2004 blev projektet Krigsdöda slutfört. Totalt har 39550 namn på döda 

samlats in. Resultatet visar att över 10 000 fler dog än vad forskningen från 70-talet visade. 

Heinikki Ylikangas berättade att tack vare projektet har forskningen om kriget kommit till en 

helt ny nivå. De döda har fått en bakgrund och har fått tillbaka sina medborgliga rättigheter 

samt att forskningen håller på att lösa det trauma som har lämnades efter inbördeskriget. Han 

betonade vikten av att det var statsrådet som satte i gång projektet. Det var ett viktigt steg för 

försoningsprocessen och projektets stora databas bidrar nu till att forskning om inbördeskriget 

nu kan bedrivas utan att präglas av starka känslor.106 

 

 

 

 

 

 

                                                           
103 Hällsten, Annika. Krigshets i nytt uppslagsverk. Hufvudstadsbladet. 2004-11-02; Gestrin-Hagner. Hundratals 
experter bakom uppslagsverk om Finland. Vasabladet. 2004-11-03 
104 Grönvall, Claes Johan. Ingen krigshets om uppslagsverk. Hufvudstadsbladet. 2004-11-16 
105 Björnsson, Anders. Finland har förnyats på 20 år. Hufvudstadsbladet. 2004-12-01 
106 Stenbäck, Henrik. Krigsoffren har fått namn. Vasabladet. 2004-05-27 
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Slutsatser och diskussion 

Hur såg då debattörerna på behovet att göra upp med det förflutna? Vissa tyckte det var 

onödigt att riva upp gamla sår eller såg inte behovet av uppgörelsen eftersom Finland redan 

hade tagit itu med sin historia. Några sanningskommissioner eller rättsprocesser hade inte 

genomförts men däremot hade en viss konfrontation med det förflutna redan skett. Som 

Peltonens forskning visade hade Finland gått igenom flera olika faser för att processa sorgen 

och minnet av de döda. Ylikangas var inte den första som beskrev kriget år 1918 som ett 

inbördeskrigs utan redan under 70-talet började minnesmärken för de röda resas och under 80-

talet började den akademiska forskningen uppmärksamma kriget på allvar. Innan dess hade 

det dessutom kommit ut flertalet böcker på ämnet. Den politiska konfrontationen med det 

belastande förflutna hade redan påbörjats. Presidenten och Överbefälhavaren, som båda var 

representanter för de institutioner som utförde övergreppen på de röda, deltog i avtäckningen 

av minnesmärket vid Ekenäs år 1988 och en biskop välsignade massgraven där 1993. 

Minnesmärkena och uppmärksamheten kan mycket väl tolkas som en början till gottgörelse 

från den finska staten. Utifrån synsättet att den finska statsmakten redan hade börjat göra upp 

med sin historia är det inte konstigt att vissa fann det onödigt att riva upp gamla sår.  

  Trots att Ylikangas inte var den första att skriva kritiskt om inbördeskriget år 

1918 så utmanades ändå den gamla generella bilden av kriget rejält av Vägen till Tammerfors. 

Boken ansågs av vissa som kontroversiell och Ylikangas blev hyllad men fick även kraftig 

kritik riktad mot sig och debatten som följde i dess fotspår var hätsk. Boken beskrevs av vissa 

som osaklig på grund av att den inte har med hela bakgrunden, samt att den är tendensiös. 

Boken blev så pass kritiserad att det var tveksamt om den kunde kallas för objektiv. Ylikangas 

fick själv ta emot anklagelser om att det var hans radikala vänsteråsikter som gjorde att han 

ville smutskasta den vita sidan och borgerligheten. De Vita med sitt fäste i Vasa, där jägarna 

landsteg, har haft och kanske fortfarande till viss del har bilden av sig själva som de som 

räddade Finland från det ryska hotet, bolsjevismen och att det var tack vare deras insatser som 

Finland inte blev en Sovjetstat. Yliknangas bok riskerade inte bara att revidera bilden på av 

kriget som ett frihetskrig utan även kraftigt revidera synen på de vitas bedrifter så som 

flertalet uppfattade att Ylikangas gjorde när han berövade Österbottningarna sin gamla 

hjältestatus. Ylikangas uppfattades som om han var inne och trampade på människors 

identiteter.  

  I de tidningar som har varit föremål för denna undersökning gick det inte att 

urskilja någon medveten vilja från de flesta av debattörerna att föra det finska samhället bort 
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från det gamla vita ideologiska arvet, så som Adornos definierar uppgörelseprocessen. Utifrån 

de analysbegrepp som presenterades under metod- och källmaterial framkom det i debatten att 

det fanns en vilja att ursäkta, försvara och tona ner övergreppen. Andra såg på övergreppen 

som nödvändiga och därmed accepterade de eftersom alternativet hade varit värre. Dessa 

argument baserade sig på Finlands förhållande till Ryssland och det senare tillkomna 

Sovjetunionen. Ryssland hotade Finland och hade inte de vita agerat kraftigt mot de röda hade 

Finland sugits upp i Sovjetunionen. Den ryska revolutionen spred sig till Finland som vid 

revolutionsutbrottet tillhörde Ryssland och upptakten till inbördeskriget var de rödas fel. 

Revolutionen, strejkerna och även mord på vita var de röda ansvariga för och det skapade en 

bitterhet hos de vita som sedan eskalerade. Den vita sidan vann sedan ett försvarskrig emot 

det röda Ryssland. Bakgrunden till kriget var komplicerad och det är rimligt att en klar 

majoritet i Finland är glada över att landet inte anslöts till Sovjetunionen. Utifrån ett sådant 

ställningstagande blev klassperspektivet på konflikten nedtonat. De vita arbetarna, som stred 

mot de röda arbetarna, hjälpte i själva verket sin klass eftersom de troligtvis hade hamnat i 

träldom i Sovjetunionen om de röda hade segrat. De som accepterade, tonade ner eller 

försvarade övergreppen legitimerade ofta sin position med ett ideologiskt historiebruk. Svart-

vita analyser var vanliga. De som försvarade Ylikangas och ställde sig frågande till hur så 

pass många röda kunde dö, exempelvis Herbert Lindén, blev kallad för välvillig men naiv. De 

förstod inte att de kriget i grunden var de rödas fel och alternativet för de vita och Finland var 

att antingen försvara sig eller uppgå i Sovjetunionen.  

  Det moraliska historiebruket användes ofta av de som såg positivt på Vägen till 

Tammerfors. Kärnan i deras argumentation var hur det var möjligt att så pass många röda dog 

efter krigsslutet? De använde sig av det moraliska historiebruket för att driva fram erkännande 

av den historiska oförrätt som fånglägren och avrättningarna utgjorde. 

  Omständigheterna för Finlands självständighet och demokratiska utveckling var 

väldigt speciella. Det är inte orimligt att anta, som den vita sidans försvarare ofta gjorde, att 

Finland hade sugits upp i Sovjetunionen om den revolutionära röda sidan hade segrat. Den 

vita sidan å andra sidan samarbetade med Tyskland under första världskriget och hade 

Tyskland segrat hade Finland sannolikt blivit en del av den nyordning i öst som Tyskland 

eftersträvade. Finland kunde ha fått en tysk furste som regent. Exakt hur utvecklingen hade 

sett ut om historien hade tagit andra svängar kan vi aldrig veta men det är inte orimligt att anta 

att vägen till demokratin för Finland tycks ha varit beroende av att den vita sidan vann i 

inbördeskriget och att Tyskland förlorade i första världskriget. 

  Detta visste självklart inte de som deltog i inbördeskriget, inte heller visste de år 
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1918 hur Ryssland skulle utvecklas. Debatten saknar till stor del det hermeneutiska 

perspektivet där deltagarna försöker sätta sig in i källmaterialet och hur situationen såg ut för 

människorna år 1918. Detta är ej förvånande då det oftast är lekmän som deltar i 

diskussionerna och de ser på händelserna år 1918 utifrån 1990-talets perspektiv i efterspelet 

av det kalla kriget. Man kan dock ställa sig frågan om det är rimligt att se på år 1918 utifrån 

det som skedde flera decennier efteråt? 

   Året 1998 markerade 80-års jubileet för Finlands status som en suverän stat. 

Flera inlägg och artiklar skrevs men debatten skilde sig från den som ägde rum år 1994-1996. 

Resultatet från de tidigare årens hetsiga debatt kan nu börja urskiljas. Statsministern Lipponen 

konstaterade att den tidigare hätska debatten efter publikationen av Vägen till Tammerfors 

visade på att alla såren inte hade läkt. År 1998 går uppgörelseprocessen in i en ny fas. 

Behovet och önskan att få veta vad som hände med alla röda och ryssar var påfallande och det 

existentiella historiebruket aktiverades på nytt och det fanns en tydlig vilja att faktiskt försöka 

förstå och förklara vad som hade hänt. Arbetet med sorgen och vikten av att minnas 

uppmärksammades i tidningarna. I samband med 80-års jubileet skrev tidningarna mycket om 

kriget och om de anhörigas lättnad att det äntligen skulle redas ut vad som hänt med deras 

släktingar. 

  Statsministern Lipponen berättade, och upprepade det flera gånger i olika 

sammanhang, att det fanns ett behov av en sanningskommission för att utreda vad som hade 

hänt. Han betonade dock att det inte var för att straffa utan för att läka såren och ena landet. 

Utifrån analysbegreppen är det tydligt att Lipponen uttryckte en stark vilja och strävan efter 

att förstå och förklara vad som hade hänt. Kunskap om vad som hade hänt skulle minska den 

tunga bördan från inbördeskriget. Tidsperspektivet var viktigt för uppgörelsen och lanseringen 

av sanningskommissionen. Lars Westerlund betonade att det hade gått så länge sedan 

inbördeskriget år 1918 att risken för kraftiga reaktioner inte var särskilt stor. 

 Flera av de processer som man använder inom transitologin och 

minneshanteringen för att skapa rättvisa kom på tal i debatten, framförallt minnesceremonier 

och den statligt sanktionerande sanningskommissionen som kan att utmynna i projektet 

Krigsdöda. Som en del av uppgörelsen med det förflutna hade det stort symboliskt värde att 

den politiska makten, kyrkans högsta representant, samt militären befann sig på plats då dessa 

institutioner var med och skapade och länge upprätthöll den gamla officiella bilden av kriget 

år 1918. Lipponen slog även fast att Europas första koncentrationsläger fanns i Finland och 

betonade vikten av att minnas övergreppen. Statsmakten visade på en vilja att belysa det 

mörka förflutna och att återupprätta hedern för de döda. Staten legitimerade den politiska 
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konfrontationen med sin egen självbild genom att tiden var mogen för det, att förhållandet till 

Ryssland hade förändrats och att samtliga partier, hela Finland gemensamt, är en del av 

uppgörelseprocessen.  

  Synen på Ylikangas och Vägen till Tammerfors hade förändrats kraftigt. Från att 

ha blivit rejält utskälld i vissa tidningar till att nu samtliga partier i finska riksdagen tillsatte en 

utredning om kriget år 1918, baserat på de förslag som Ylikangas presenterade i sin bok, 

visade på att Ylikangas beskrivning av kriget och dess efterspel var den korrekta.  

  Det var dock fortfartfarande inte självklart att kriget skulle benämnas som ett 

inbördeskrig. Debatten förändrade dock karaktär från att ha handlat om Finlands förhållande 

till Sovjetunionen och vad som hade hänt om de röda hade vunnit till hur de som deltog i 

kriget själva såg på det. Från och med år 1998 kom debatten att präglas mer av källmaterial 

från de berörda åren än av hänvisningar till Sovjet, som för all del kan betraktas som 

anakronistiska. Detaljerna i historien framträder som viktigare. Historikern Nils-Erik Nykvist 

ifrågasatte till exempel sanningskommissionen utifrån att hans uppfattning att det hade 

presenterats massvis med felaktigheter i tidningarna vilket fick honom att undra om det 

verkligen var sanningen man var ute efter. Fortfarande rådde det dock oenigheter om kriget 

var ett frihetskrig, medborgarkrig, inbördeskrig eller eventuellt en kombination av det hela.    

    En annan intressant effekt var att debatten om inbördeskriget även påverkade 

andra diskussioner om historien. Debatten om inbördeskriget visade på att det vi tar för 

sanning idag inte behöver vara sant imorgon och bara för att man har lärt sig att något är på ett 

särskilt sätt betyder inte det att det är en absolut sanning. Man bör kunna ändra sin uppfattning 

om ny information offentliggörs.  

  Mannerheim återkom flera gånger i debatten. Vad var hans roll i övergreppen? 

Det framgick aldrig tydligt i debatten hur Mannerheim såg på avrättandet av de röda fångarna. 

Mannerheim försvinner till stor del från debatten och hans roll diskuterades aldrig ordentligt. 

När han nämns i diskussionen om Jääskeläinen är det ingen som håller han ansvarig för de 

vitas övergrepp. Kanske det var just Lipponens vädjan om att inte söka efter skyldiga som 

Mannerheims roll slutade att diskuteras? Det ska dock påpekas att det har kommit ut flera 

böcker om Mannerheim under 2000-talet som har väckt debatt i Finland. Exempelvis Juhani 

Suomis bok Mannerheim – viimeinen kortti? (Mannerheim – vårt sista kort?) där han målar 

upp en bild av den gamle nationalhjälten som feg, snål, fåfäng, obeslutsam och sjuk.107 

  Under 2000-talet har statsmaktens legitimerande av konfrontationen med det 

                                                           
107 Brunn, Staffan. ”Mannerheim snål, feg och obeslutsam”. Hufvudstadsbladet. 2013-05-09 
http://hbl.fi/nyheter/2013-09-05/495706/suomi-slar-hal-pa-myten-om-mannerheim (hämtad 2015-08-18) 
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förflutna börjat sätta sina spår. Projektet Krigsdöda fortlöper och uppgifter om antalet döda 

publiceras med jämna mellanrum. Det visade sig att det var många fler än vad den tidigare 

forskningen visade. Ylikangas betonade hur pass viktigt Krigsdöda var för att lösa upp 

traumat. De döda hade börjat få upprättelse och anhöriga kunde känna lättnad över att veta 

vad som hade hänt med dem. Den debatt som fanns i första vågen och som nästan helt 

försvann i andra vågen var nu helt borta. Frågan om Finlands förhållande till Ryssland och 

vad som hade hänt om de röda hade vunnit diskuterades inte längre, inte heller om det var ett 

frihetskrig eller inbördeskrig. Termen inbördeskrig hade blivit etablerad i debatten. Den långa 

debatten om Jääskeläinen var intressant. Idag mer än tio år senare vet vi fortfarande inte 

varför han avrättades. Marjatta Cronvall skrev en bok om fallet, Seitsemäs mies (Den sjunde 

mannen), som publicerades av hennes dotter efter hennes död. Marjatta drev samma tes att det 

framförallt var på grund av språket som Jääskeläinen dödades och boken fick samma kritik 

som i tidningsdebatten.108 

  Innebar färdigställandet av projektet Krigsdöda att uppgörelseprocessen och 

debatten tog slut? Svaret är nej. Som författaren Bjarne Stenquist fick erfara år 2009 uppstår 

debatt på nytt även långt in på 2000-talet. Varje ny publikation i ämnet tycks väcka debatten 

igen. Trots det skiljer sig ändå debatten från 1990-talet mot den som nu sker på 2000-talet. 

Frågan om det var ett inbördeskrig eller frihetskrig är inte lika känslig längre. År 1994 var 

fortfarande några av de inblandade från kriget vid liv, år 2004 hade alla gamla veteraner dött. 

Därmed hade historieskrivningen övergått från att vara skriven i blod till att skrivas i bläck.109  
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109 Stenquist, 2009 s. 191.  
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Sammanfattning 

Den här uppsatsen försöker undersöka hur uppgörelseprocessen med det finska inbördeskriget 

år 1918 går till i Finlands svenskspråkiga press under perioden 1994-2004. Uppsatsen utgår 

från det teoretiska begreppet ”uppgörelse med det förflutna” som utgår från filosofen 

Andornos definition som en medveten förändring bort från ett icke längre ideologiskt arv eller 

praktisk politisk kvarleva. Undersökningen tittar även på vad tidningarna skriver om de 

metoder som den finska statsmakten använder sig av för att skapa rättvisa och legitimera 

konfrontationen men det förflutna. Debatten och synen på behovet av en uppgörelse kom att 

förändras i Finland när professor Heikki Ylikangas gav ut boken Vägen till Tammerfors.   

  När boken kom blev den både hyllad och fick mycket kritik. Debatten i 

tidningarna, framförallt i Vasabladet, var väldigt hätsk. Boken utmanade den gamla bilden av 

de vita i Finland som hjältar och ifrågasatte kraftigt hur så många från den röda sidan kunde 

dö efter krigsslutet. Boken blev särskilt kritiserad i Österbotten för det var där de vita hade sitt 

säte och österbottningarna hade länge haft en hjältestatus som Ylikangas tog ifrån dem. 

Många tyckte inte heller det fanns ett behov att göra upp med det förflutna. Antingen 

försvarades de vitas agerande för att om de röda hade vunnit hade Finland uppgått i 

Sovjetunionen eller så såg man inte behovet eftersom det skulle riva upp gamla sår igen. 

Dessutom fanns det redan forskning och litteratur om ämnet. 

  Debatten och synen på uppgörelsen kom dock att förändras efter ett par år. Den 

hätska debatten i tidningarna gjorde att statsministern Lipponen tillsatte en 

sanningskommission år 1998 för att reda ut och kartlägga alla dödsfall. Lipponen uppmanade 

till försoning och vädjade till folket att inte leta efter skyldiga. Sanningskommissionen blev 

till projektet Krigsdöda i Finland 1914-1922 och det kom att visa sig att många fler röda hade 

dött än vad man tidigare hade trott. Från slutet av 1990-talet och in på 2000-talet kom synen 

på kriget att övergå från att ses som ett frihetskrig till att bli accepterat som ett inbördeskrig. 

Inbördeskriget år 1918 kom dock att dyka upp i debatten regelbundet men debatten gick från 

att vara moraliserande och svart-vit till att mera handla om specifika händelser eller historiska 

detaljer.  
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