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Inledning  

Det har nu gått över 100 år sedan det finska inbördeskriget tog slut. Det är en tragedi som 

kommit att sätta djupa spår i nationen Finland. Det är ett ämne som diskuterats under flera 

årtionden, trots det så har debatten kring kriget och dess orsaker diskuterats på ett sätt som idag 

kan uppfattas som enformigt och ur en synvinkel och inte ur flera perspektiv lika mycket som 

det gör idag.  

Det var ett krig som till stor del kom att drabba en hel befolkning. Det var många unga män 

som skickades ut för att strida i ett krig som ofta innebar döden. Kriget ledde till en stor splittring 

i samhället där familjer och vänner ibland hamnade på motsatta sidor i konflikten och där man 

stred mot varandra. 

Utvecklingen i Finland skilde sig från de övriga nordiska grannländerna vid samma tid. Detta 

kan förklaras av Finland var ett land som nyligen vunnit sin självständigt. Det fanns djupa 

sociala splittringar i samhället samtidigt som utländska makter spelade in och försökte 

upprätthålla makten i Finland.1 

Den här uppsatsen kommer att handla om personer som dog till följd av det finska 

inbördeskriget. Uppsatsen kommer gå in på djupet och analysera dödsorsakerna och 

bakgrunden till att så många människor dog. 

Det finns idag en mängd olika sorters arkivmaterial som tidigare inte fanns tillgängligt för 

allmänheten och det öppnar upp för helt nya möjligheter. Riksarkivet har upprättat en databas 

med samlat material som är tillgängligt för allmänheten och som ger en unik inblick i 

människors livsöden. Riksarkivets datoriserade databas kommer att användas för att helt 

slumpmässigt välja ut personer från Tammerfors och Jakobstad för att sedermera analysera 

deras öden.  2 

Materialet kommer att analyseras och det kommer att användas för att kartlägga de vanligaste 

dödsorsakerna och hur det påverkade staden Tammerfors och Jakobstad i Svenskfinland. 

Det finns befolkningsstatistik tillgängligt vilket kommer vara till hjälp för att kunna kartlägga 

befolkningsutvecklingen under och efter inbördeskriget.  

Finland kom att bli självständigt från Tsarryssland den 6 december 1917 glädjen kom att bli 

kortvarig då det kort därpå utbröt inbördeskrig. Finland kom efter självständigheten att upprätta 

en demokratisk vald borgerlig regering. Det kom att uppstå sociala problem i samhället efter 

tid och sprickan mellan borgerliga och socialister kom under början av 1918 att bli allt tydligare. 

Det fanns utbredd fattigdom och stora klassklyftor, meningarna kring hur landet skulle 

utvecklas gick isär 

Det finska inbördeskriget kom att pågå mellan 27 januari 1918 fram till den 15 maj. Den röda 

sidan utgjordes av socialdemokrater och den andra vita sidan utgjordes av den konservativa 

senaten. Den röda sidan kom att motta stöd från Ryssland medans den vita sidan kom att motta 

stöd från Tyskland och från frivilliga svenskar.3 

                                            
1 Tobias Berglund, Niklas Sennerteg, Det finska inbördeskriget, (2017) s14-17. 
2 Riksarkivet, krigsdödade 1914-1922, (2002) datoriserad databas, huvudsida. 
3 Meinander, Henrik, (2004), Finlands Historia, s200-215. 
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Kriget kom att bli kostsamt och över 30,000 människor kom att dö under kriget. Det var många 

som dog av regelrätta strider men de flesta dog till följd av annat.  Efter självständigheten kom 

befolkningen att minska drastiskt genom krig till följd av olika orsaker såsom strider och direkta 

krigshandlingar mellan röda och vita finländare. 

Den stora tragedin med det stora antalet döda kom att ha inverkan på samhället under mycket 

lång tid efter kriget och det kom att forma den unga nationalstaten Finland. Kriget kom att 

leda till ett folkligt trauma som kom att leda till meningsskiljaktigheter kring ansvar och skuld 

för kriget. Det fanns en stor splittring politisk splittring i samhället och det koma att leda till   

En stor misstro gentemot människor. 

 Efter kriget ville man helst inte prata om det man varit med om och man ville helst bara 

glömma vad som hade hänt under kriget. Det fanns en allmän utbredd syn på att det var de 

röda som var ansvariga för kriget och dess hemskheter. De senaste tre decennierna har man 

börjat prata mer öppet om kriget och bilden som kommit att framställas har blivit alltmer 

nyanserad och mer objektiv.  

Det var många som dog under och efter kriget i vita och röda fångläger och många kom även 

att dömas i krigsdomstolar och avrättas framförallt under tiden efter inbördeskriget då de vita 

hade segrat. Tillfångatagna fångar avrättades både på den röda och vita sidan och man räknar 

med att det även rörde sig om ett stort antal andra deltagande grupper såsom ryssar och tyskar 

som var involverade i kriget och som påverkades.4 

Det jag vill med den här uppsatsen är att lyfta fram personer som dog under det finska 

inbördeskriget och vilka sidor dem tillhörde och varför dem dog. Det är viktigt att människor 

får större vetskap kring hur människor dog och hur den här konflikten påverkade det finska 

samhället. 

Det var många som dog under inbördeskriget och många av deras öden är okända och det är 

viktigt att kunna lyfta fram några av dem personerna vars öde för de flesta varit okänt. Det 

finns en uppfattning bland många människor att krig är något som är orsaken till att många 

människor dör ofta i strider till följd av krigföring. 5 Detta är dock inte alltid fallet och det 

finns ofta ett efterspel som ibland kan leda till att fler människor dör än till följd av striderna 

och det är också något som den här uppsatsen kommer att lyfta fram.  

 

Syfte och Frågeställningar 

Huvudsyftet med den här uppsatsen är att analysera krigsdöda under 1918–1919 och 

orsakerna till att så många människor dog. Uppsatsen kommer att analysera de olika 

dödsorsakerna under det finska inbördeskriget. Det fanns många människor som dog och 

olika människors livsöden från bägge sidor kommer att analyseras. Det är intressant att 

undersöka de olika dödsorsakerna och att kartlägga vad det vanligaste dödsorsakerna var som 

resulterade till döden. Det är intressant att se på befolkningsstatistiken och att analysera 

                                            
4 Fellman, Ida, Korsström, Nikolina, (2008), Svenska YLE, ”Kampen mellan de vita och röda”s1-3. 
5Roselius, Aapo, I bödlarnas fotspår (2009) s126-129. 
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orsaker till dess förändringar under den här tiden både innan och efter år 1918.  Det var under 

denna tid då nationalstaten Finland föddes och handlingarna som begicks då kom att påverka 

och att ha en stor inverkan på samhällsutvecklingen i Finland. Åren 1918–1922 kom att 

påverka Finland och några städer kom att påverkas annorlunda än andra. Det är intressant att 

jämföra två olika städer och att studera hur de städerna och de människorna som bodde där 

påverkades till följd av kriget. 

Vad var det som gjorde att så många människor förlorade sina liv och vad var den vanligaste 

dödsorsaken? 

Hur kom inbördeskriget att påverka befolkningen i Tammerfors respektive Jakobstad och hur 

kom befolkningstillväxten att påverkas? 

Vad var det som hände året innan och åren efter inbördeskriget och hur såg 

befolkningstillväxten ut före och efter? 

 

Metod och Källmaterial 

Den här uppsatsen har till uppgift att undersöka krigsdödade. Befolkningsstatistiken under 

åren 1917-1922 ska undersökas för att kunna skapa en uppfattning kring hur 

befolkningstillväxten förändrades. Det handlar om att skapa en förståelse för 

befolkningsutvecklingen under den här tiden. 

Den här uppsatsens undersökning kommer att byggas på ett flertal olika arkivkällor. Den 

största tillgången måste ses som arkivmaterialet i det finska riksarkivet och även deras 

dokumentation om krigsdöda som finns insamlat och bevarat i en databas som heter 

”krigsdöda i Finland 1914–1922”. Det finska riksarkivet har lyckats samla uppgifter om ett 

stort antal människor under åren 1914–1922 och det är arkivmaterial som kan komma väl till 

användning. 

Databasen över krigsdöda kommer att analyseras och jag kommer även att titta noggrant på 

statistik för dödsanatal och befolkningsförändringar för tiden innan och efter inbördeskriget 

och statistiken kommer att analyseras och jämföras.  

Undersökningsdelen kommer att baseras på information från riksarkivets databas samt på 

information från den finska statistikcentralen. Den finska statistikcentralen är en databas för 

statlig statistik och dem har lokal och nationell befolkningsstatistik som behandlar de angivna 

åren. Befolkningsstatistik kommer att analyseras med hjälp av kalkyler och 

befolkningsstatistik från olika år kommer att jämföras.   

Statistik och arkivmaterial kommer att användas. Den finska staten har samlat in statistik och 

statistikcentralen är en statlig databas som innehåller stor del av Finlands officiella statistik 

vilket kan vara till stor nytta. De flesta källorna har tillkommit i nutid och det är information 

som funnits sedan tidigare och även ny information samlats in. Det finns insamlad statistik 

från riksarkivet och den statistiken visar döda i olika landskap och det är något jag kan 

använda mig av i mina analyser. 
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Det är viktigt att skapa sig förståelse för tiden innan inbördeskriget för att kunna förstå 

förändringen som skedde. Uppsatsen kommer att behandla en stor stad och sedan kommer en 

liten stad att studeras för att se om det finns något mönster och några likheter, men även 

olikheter som skiljer dem åt.  

Det finska riksarkivet har en databas som heter krigsdöda i Finland 1914-1922 och den 

behandlar krigsdöda mellan åren 1914–1922. Det finns sökfunktioner i databasen vilket är av 

stor nytta för undersökningen. Det är två städer som kommer stå i fokus i den här uppsatsen 

och det är städerna Tammerfors och Jakobstad. Genom att söka på en stad så är det möjligt att 

få upp information om personer som dött i de angivna städerna. Urvalet av döda kommer att 

vara helt slumpmässigt och det kommer enbart att grunda sig på stad för dödpunkten. Det är 

ett slumpmässigt urval och med tanke på det så finns det en risk för att informationen inte är 

fullt representativ över hur verkligheten verkligen föreligger. 

Avgränsning 

Det finns mycket information och dokumentation om det finska inbördeskriget och det är 

därför viktigt att avgränsa uppsatsens arbete till en specifik period som mellan åren 1917–

1922. Detta är för att inte arbetsbelastningen inte ska bli för stor och för att det ska kunna gå 

att göra en undersökning som ger ett bra resultat och som kan ge bra svar på 

frågeställningarna. 

Forskningsläget 

Det som är känt om forskningsläget är att det skrivits en hel del uppsatser som behandlar 

inbördeskriget och dess påverkan på det finska samhället. Det är uppsatser som utspelar sig 

under den här tidsperioden men det är ingen av dessa uppsatser som behandlar krigsdöda och   

befolkningsutvecklingen och det ämnet som behandlas i den här uppsatsen vilket gör att de inte 

är relevanta för den här uppsatsen.  

 Det finns en bok som behandlar det finska inbördeskriget och boken bär på titeln   Det finska 

inbördeskriget av Tobias Berglund och Niklas Sennerteg. Det är en ganska ny bok som 

behandlar ämnet samtidigt som den skildrar händelseförloppet och beskriver situationen i 

Finland under 1918. Boken tar även upp det här med krigsfångar och hur dem behandlades 

vilket gör den extra intressant. Fångarnas livsöden skildras och ofta rör det sig om tragiska 

skildringar från såväl den vita som den röda sidan speciellt i efterkrigets Finland. Tobias 

Berglund är forskare i modern politisk historia vid Uppsala universitet och har tidigare vart 

verksam i USA.  Niklas Sennerteg är journalist för Borås tidning och är även författare. Tobias 

Berglund har forskat i finskt material och hittat många olika sorters material och källor som 

tillsammans knyter ihop ett verk som är intressant och av stor betydelse. Det finska riksarkivet 

och krigsarkivet är viktiga källor som Berglund och Sennerteg använt sig av. Akademiska 

källor, dagböcker och vittnesskildringar utgör även det en stor del av Berglunds och Sennertegs 

använda material. Det är ofta förstahandskällor och material som reflekteras ur från olika 

perspektiv vilket gör deras undersökning objektiv och mycket trovärdig.  

Berglund och Sennerteg har använt sig av vittnesmål från bland annat svenska frivilliga och det 

är något han valt att titta närmare på. Det förekom att svenska frivilliga deltog i avrättandet av 

krigsfångar och som deltog i systematiska övergrepp menar dem och hänvisar till bland annat 

ett handskrivet vittnesmål från personer som säger sig han varit vittne till avrättningar av fångar. 
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Adolf Hamilton vars namn förekommer flitigt var svensk frivillig och han kom att ha en hög 

ställning i Finland som chef för artilleriet. Berglund hänvisar till handskrivna brev där Adolf 

Hamilton gett order om att avrätta fångar. Berglund och Sennerteg har lyckats få tag på brev 

som skickades från Hamilton till fadern i Sverige och där utrycker han sympatier för avrättandet 

av röda fångar och skryter om sin inblandning i det.6 

 Berglund och Sennerteg anser att det begåtts övergrepp på bägge sidor under kriget och det är 

något han vill slå fast samtidigt som han anser att övergreppen från den vita sidan har varit 

större och mer omfattande än vad annan tidigare forskning kunnat uppvisa. Enligt Berglund så 

har det länge funnits kännedom om övergrepp både genom arkivmaterial och vittnesmål från 

överlevande som kunnat vittna om den vita sidans behandling av röda som lett till ett stort antal 

döda. Det är någonting som den finska staten länge försökt att förminska och tysta ner och 

genom tabu så har man länge bortsett från de rödas lidande anser dem. Det är en konflikt som 

hör till nordens blodigaste och trots det så är det en konflikt som varit bortglömd av Sverige 

och omvärlden.7 

Det finns en bok som heter I bödlarnas fotspår av Aapo Roselius och det är en bok som skildrar 

inbördeskriget och även dess grymheter begångna under inbördeskriget då den skildrar hur 

människor levde.  Den är intressant då författaren till den boken också varit med om att skapa 

riksarkivets arkiv över krigsdöda i Finland mellan åren 1918–1922. Roselius är författare och 

även specialiserad på finsk historia från 1910–1930 talet. Roselius har grundligt forskat kring 

1917 och tiden innan självständigheten och dess sociala spänningar som hölls på att byggas 

upp. Roselius menar att den vita sidan gjorde sig skyldig till terror. Den vita sidan använde sig 

flitigt av propaganda som man använda för att utmåla dem röda som mördare och som ett stort 

hot mot borgerligheten menar han vidare.8 

Henrik Meinander är en finsk historiker och professor vid Helsingfors universitet och han har 

skrivit flera historiska verk varav verket Finlands historia som är av intresse för den här 

uppsatsen. I boken skildras Finlands utveckling under 1900 talet och hur utvecklingen gick mot 

inbördeskrig.  Meinanders forskning tar upp det finska inbördeskriget och dess händelseförlopp. 

Verket ska vara ett historiskt verk som skildrar Finlands historia och därför så är den ganska så 

översiktlig. 

Meinander tar upp det här med motsättningarna i Finland mellan socialister och konservativa 

och han anser också att det finska inbördeskriget var en förlängning av det ryska inbördeskriget 

som hade uppstått av samma grunder. De röda inledde kriget och använde sig av systematisk 

terror på meningsmotståndare vilket resulterade i avrättningar på tusentals. De vita kom efter 

kriget att ta sin hämnd och många kom att avrättas, men även dö till följd av sjukdomar och 

svält. Den spanska sjukan härjade i Finland under inbördeskriget och det är något som 

Meinander menar bidrog till att dödsantalet steg kraftigt.9 

Bakgrund 

                                            
6 Berglund, Sennerteg, (2017), s34-36. 
7 Berglund, Sennerteg, (2017), s665-673 
8 Roselius, I bödlarnas fotspår, (2009), s35-37. 
9 Meinander, (2004), s199-201. 
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För att förstå bakgrunden och de bakomliggande orsakerna som slutligen kom att leda till krig 

och dess efterspel så är det viktigt att förstå det politiska läget och de dilemman som 

samhället präglades av vid den här tiden. Finland var under början av 1800 talet fattigt och 

klyftorna mellan rika och fattiga var relativt stora speciellt i storstäderna.  

Det kom att växa fram socialistiska rörelser som skulle representera de fattigare och som 

skulle arbeta för arbetarnas rättigheter. Det var många av dessa rörelser som hade nära 

kontakter med ryska kommunister och det oroade många människor i Finland. Det kom att 

grundas röda väpnade garden och även många skyddskårer som en motvikt till röda gardena 

vars syfte var att kunna försvara finska borgerliga intressen med hjälp av vapen. Det 

grundades redan under början av 1900 talet vita skyddskårer och anledningen var att 

kommunistiska grupper hade börjat få allt större inflyttande i Ryssland och det sågs av vissa 

som problematiskt. 

Skyddskårerna kom att öka i storlek med tiden och det kom att växa till en stor organisation 

med många olika undergrenar. Det fanns olika anledningar till att människor anslöt sig till 

skyddskårerna en del var antikommunister från borgerligheten medans andra var simpla 

bönder och arbetare som var rädd för socialistiska strömningar som dem ansåg kunde hota 

äganderätten.10 

 

Undersökning 

Forskningen är uppdelad i flera under rubriker vilket ska göra det lättare att framhäva 

forskningen och även för att läsaren lättare ska kunna få en god överblick över 

undersökningen. Det finns tre olika frågor som undersökningen ska undersöka. ”Vad var det 

som gjorde att så många förlorade sina liv och vad var den vanligaste dödsorsaken? ” Hur 

kom inbördeskriget att påverka befolkningen i Tammerfors respektive Jakobstad och hur kom 

befolkningstillväxten att påverkas? ”Vad var det som hände året innan och åren efter 

inbördeskriget och hur såg befolkningstillväxten ut före och efter? 

 Den första delen av undersökningen kommer att fokusera på det totala antalet döda under 

perioden 1914–1922 och stort fokus kommer att läggas på det finska inbördeskriget och med 

dess döda under den konflikten. 

I den andra fasen kommer sedan befolkningsstatistik i städerna Tammerfors och Jakobstad att 

mer detaljerat analyseras.  Medhjälp av statistik så kommer   förlusterna för respektive stad att 

granskas mer på djupet.  

Den sista delen av undersökningen går ut på att analysera krigsdödade och deras dödsorsaker. 

Tammerfors är den stad som först kommer att analyseras med döda på den vita respektive 

röda sidan. Jakobstad är den andra staden i den här uppsatsen vars krigsdödade kommer att 

analyseras. Den röda sidan respektive den vita sidan och deras dödsfall kommer att granskas 

och kartläggas.  

                                            
10 Niilo, Hersalo, Skyddskårernas historia, (1955), s51-56. 



 

7 
 

För att kunna genomföra undersökningen så kommer dödsorsakerna från slumpmässigt 

utvalda krigsdödade att analyseras i riksarkivets datoriserade databas. De i databasen angivna 

dödsorsakerna kommer att dokumenteras och användas till analys där dödsorsaker ventileras 

och analyseras.   

Det finns dödsstatistik i den datoriserade databasen som behandlar döda i större städer och 

statens statistikcentral har även uppgifter som rör befolkningsförändringar vilket är 

grundläggande för att kunna genomföra uppsatsens undersökning.  

Antal döda under konflikten 

Riksarkivet innehåller information om närmare 40,000 personer som dog mellan 1914–1922 

och en majoritet av dem dog under finska inbördeskriget och dess efterspel. Det var många 

vita som stupade i kriget och totalt rörde det sig om 3414 vita som dog till följd av 

stridigheter. Det var 1424 personer som avrättades och mördades i läger av röda vilket är 

många men ändå klart färre än antal röda som mördades. Den enskilt största skillnaden mellan 

de två sidorna när det kommer till antalet döda handlar om hur många som dog i fångenskap 

då det i vita fångläger dog 11 622 fångar så dog det 4 vita i röda fångläger.11 

Det finska riksarkivet har uppgifter om över 35,000 personer som dog under åren 1914–1922. 

Enligt uppgifter från det finska statsrådet så var det totalt 36,600 personer som dog under det 

finska inbördeskriget varav de flesta dog i fångläger och ca 13 000 dog till följd av ren 

terror.12 Under 1912 låg Finlands befolkningstillväxt på 1.2% och 1917 låg den på 0.6%. 

Befolkningstillväxten kom att minska det dubbla. 1917 hade Finland en befolkning på 3.1 

miljoner människor.13 

Tammerfors Befolkningsutveckling 

Totalt var det 860 människor som dog i Tammerfors mellan åren 1914-1922 till följd av krig. 

Det inberäknar människor från den vita och den röda sidan samt civila och andra som inte var   

direkt iblandade men som ändå dog till följd konsekvenser som kriget skapade.14  

Jakobstads befolkning Under Inbördeskriget 

Jakobstad är en medelstor stad i Finland som ligger i Sverige-Finland och staden innehar 39 

000 invånare. Jakobstad är en relativt liten stad till skillnad mot Tammerfors som är en av 

nordens största städer och innehar 340,000 invånare. Det finska inbördeskriget kom även det 

att ha inverkan på befolkningen i Jakobstad och både på den röda och vita sidan kom män att 

stupa.  Jakobstad kom till en början att kontrolleras av de röda fram till att det vita styrkorna 

intog staden den 28 januari 1918.  Det förekom strider och det blev en kamp om styret över 

staden. Det fanns ryska styrkor i staden och dem kom att behandlas hårt efter att de vita 

intagit staden.15 

                                            
11 Databas, (2002), Statistik över antal döda, Huvudsida. 
12 Statsrådet, ”Från Storfurstendöme till välfärdssamhälle”, (2019). 
13Statens statistikcentral, ”Statistik över Befolkningsförändringar”,(2007). 
14Databas, ”Orterna med det största antalet krigsdöda”, (2002). 
15Jakobstads turisthemsida, Jakobstads historia, (2017). 
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Tammerfors 

Tammerfors vita i strid och fångenskap  

Torsten von essen var en 26 årig stridande för den vita sidan som deltog i striderna om 

Tammerfors. Von essen föddes i Jepua år 1892 och kom sedermera att bosätta sig i 

Helsingfors. Von essen deltog i striderna om Tammerfors och stupade den tredje april 191816.  

Juho Hjalmar Juhonpoika Finni var en 21 årig ung man som ursprungligen kom från Kauhava 

och var bokförd Vasa. Finni rekryterades av den vita skyddskåren och kom att ingå som 

soldat i de vita skyddskårerna. Han hade en högre ställning som officer och var gruppbefäl. 

Finni var innan kriget en bonde och han var ogift och hade inga barn. Den 3 april stupade 

Juho Finni i Tammerfors.17 

Arvo Ahola föddes den 13 maj 1897 i Nivala i Uleåborgs lön. Ahola var 20 år då han anslöt 

sig till den vita sidan och han rekryterades till en av de vita skyddskårerna. Det fanns ingen 

aristokratisk bakgrund snarare tvärtom, Ahola kom från en relativt enkel bakgrund och hade 

till yrket att vara bonde. Arvo Ahola var stridande soldat och han hade inga anmärkningar. 

Den fjärde april sårades Ahola under strider i Tammerfors så svårt att han senare avled till 

följd av sina skador.  Det som gör det hela extra intressant är att det finns extra uppgifter som 

berättar hur Ahola dog. Det var en kula som gick igenom vänstra bröstet och som senare 

orsakade döden. Det finns uppgifter om hur Ahola begravdes och det står att han begravdes i 

en vit hjältegrav. 18 

Kaarlo Ahola föddes den 4 juli 1892. Ahola var folkbokförd i Vasa och det var även där han 

bodde. Det är okänt hur han blev rekryterad och delaktig i kriget. Ahola var 25 år då han dog 

och han var ogift och utan någon familj som är känd. Det saknas uppgifter om vilken militär 

rang eller ställning Ahola hade det enda man vet är att han tillhörde den vita sidan och att han 

bar vapen under kriget. Den 5 april 1918 stupade Ahola i strid i Tammerfors. Det finns även 

information om begravningen och där står det att han begravdes i staden Etseri och i en av 

deras hjältegravar.19 

Arvo Ahoranta föddes 1890 i Orivesi och han var folkbokförd i staden Vasa. Det år som han 

kom att delta i kriget 1918 var han 28 år gammal. Det var den vita skyddskåren som lät värva 

Ahoranta till tjänstgöring. Det är okänt hur han rekryterades och vad som fick honom att gå 

med i skyddskåren. Ahoranta var gift och hade en fru men inga barn. Ahoranta arbetade som 

banktjänsteman och hade ett bra arbete till skillnad mot många andra som hade enklarare 

yrken. Ahoranta deltog i strider och han hade en högre ställning som kompanibefäl. Den 3 

april stupade Ahoranta i Tammerfors. Dödsorsaken anges vara skador som han åsamkat under 

strid. Det finns information om begravningen och att Arvo Ahoranta ska ha begravts på en 

kyrkogård i staden keuruu.20 

                                            
16Nr 6558, Identifikation från riksarkivets datoriserade databas, 2002. 
17Nr 24493, Identifikation från riksarkivets datoriserade databas, 2002. 
18Nr 23481, Identifikation från riksarkivets datoriserade databas, 2002.  
19Nr 25492, Identifikation från riksarkivets datoriserade databas, 2002. 
20Nr 24524, identifikation från riksarkivets datoriserade databas, (2002)  
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Emil Evert Ahlström föddes den tredje juni 1891 och han var 26 år då han stupade 1918. 

Ahlström var ogift och det finns inga uppgifter om att han skulle haft några barn eller nära 

anhöriga. Det var den vita skyddskåren som kom att rekrytera Ahlström som stridande i 

inbördeskriget. Evert Ahlström arbetade som fiskare och det var hans sätt att försörja sig på. 

Det är okänt vad han hade för ställning eller vilken rang han hade och förmodligen var han en 

vanlig soldat. Det var den tredje april som Ahlström kom att stupa i strid under strider runt 

Tammerfors.21 

 

Tammerfors röda i strid och fångenskap 

Lauri Nikolai Ahlgren var en soldat i det röda gardet och han var ursprungligen 

handelsresande som kom att delta i röda gardet strider. Ahlgren kom att bära vapen och blott 

23 år så kom han att stupa vid slaget om Tammerfors. 22 Eero Henrik Aho var soldat för det 

röda gardet och han var född i Tammerfors. Aho var en vanlig arbetskarl. Han bar vapen och 

han kom att stupa 1918 både dödsplats och tidpunkt är okänd.23 

Arvo Leander föddes i Åbo 1893 och han kom att delta i kriget på den röda sidan. Leander 

kom att strida som soldat i Tammerfors med det röda gardet. Han kom att hamna i fångläger 

mot slutet av kriget. Den 7 november avled Leander i ett fångläger i Tammerfors. Det står i 

dödsbeskrivningen vattenansamling vilket inte var ett ovanligt sjukdomstillstånd bland 

lägerfångar. Det var en sjukdom som ledde till att vätska samlade sig på platser i kroppen och 

sedan skapar svullenhet som kan leda till döden. Leander arbetade som dräng innan han anslöt 

sig till röda gardet. Det står att hans militära rang är okänd så förmodligen hade han ingen 

högre rang.24 

Kuusta Aalto var en fyrabarnsfar och rödgardist som kom att strida på den röda sidan. Kuusta 

Aalto var 31 år när han dog till följd av smittkoppor som han fick under kriget. Han avled den 

5 maj under kriget till följd av sin sjukdom. 25 

Lauri Ahde var en ung man född 1899 och han kom att delta i kriget på den röda sidan.  Ahde 

var 19 år och ogift då han anmälde sig till att tjänstgöra vid det röda gardet. Den försörjande 

sysselsättningen innan kriget hade varit   lantarbete. Den fjärde april 1918 dog Ahde i ett vitt 

fångläger i Tammerfors. Det omnämns bland dödsorsakerna flera olika dödssätt vilket gör det 

hela suspekt. I dödsbeskrivningen står det tre olika dödssätt vilket är undernäring, 

njurproblem och magkatarr som står som orsak. Det är svårt att avgöra vad fången dog av det 

kan ha varit en av dessa saker eller förmodligen en kombination som angivits.26  

Oiva Johannes Ahola var ännu en rödgardist som kom att avlida i de vitas fångläger. Ahola 

var ursprungligen en lantman som kom att delta i kriget som 20 åring i slaget vid Tammerfors. 

                                            
21Nr 25248, identifikation från riksarkivets datoriserade databas, (2002)  
22 Nr 16825, Identifikation från riksarkivets datoriserade databas, (2002. 
23 Nr 16528, identifikation från riksarkivets datoriserade databas, (2002).  
21 Nr 13963, identifikation från riksarkivets datoriserade databas, (2002).  
25 Nr 22656, identifikation från riksarkivets datoriserade databas, (2002). 
26 Nr 22626, identifikation från riksarkivets datoriserade databas (2002). 
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Aho kom att hamna i fångläger och den fjärde april avled han till följd av sjukdom. Det var 

vattenansamlingar i kroppen som angavs som dödsorsaken.27 

Klaus Heikki Frisk föddes den 16 januari 1890 och var 28 år då han deltog i kriget. Det finns 

uppgifter om att Frisk var gift och att familjenamnet var frisk. Frisk bodde i Pyhäjärvi och till 

yrket var han arbetskarl. Det var det röda gardet som rekryterade Frisk till deras organisation. 

Frisk tjänstgjorde som stridande och han hade soldat som ställning. Frisk kom efter kriget att 

hamna i fångläger och det var där han kom att avlida. Den 31 maj dog Frisk i ett fångläger i 

Tammerfors. Det står att dödsorsaken var undernäring och att fången svalt ihjäl.28 

Det var 5199 personer som kom att stupa på den röda sidan till följd av strider och det var 

personer som skadades av fiendekulor och avled. Statistiken innefattar även personer som 

avled i senare skeenden till följd av skottskador orsakade i strid. Det var väldigt många röda 

som under och efter kriget arkebuserades och man räknar med att 7370 personer på den röda 

sidan dog till följd av avrättningar och även mord begångna av personer på den vita sidan. De 

röda utsattes för mord i fångenskap även trots att det var förbjudet. Det var 11622 röda som 

dog i fångenskap och det visar att det var betydligt fler som dog i fångläger till följd av dåliga 

förhållanden än till följd av strider under själva kriget.29 

Det fanns dem som avrättades och fängslades på bägge sidor i början av kriget ibland på 

grund av lösa rykten och utan några som helst egentliga bevis och utan någon rättegång. Det 

finns människor i arkiven som man inte känner till bakgrunden till och som man inte kunnat 

kartlägga helt därför att det fattas material som kan bringa ljus kring deras liv och roll under 

kriget.  Det finns personer som dog under kriget till följd av olyckor och även till följd av 

annat som hade med kriget att göra men som inte är typiskt för krig och väpnade konflikter. 

Det var totalt 1265 personer som dog under kriget till följd av olika anledningar och det 

utesluter sådant såsom avrättningar, stupad i strid eller till följd av förhållanden i fångläger 

vilket annars var en vanlig orsak. 30 

Ivan Filippovits var ursprungligen ryss och hemmahörande i ST Petersburg i Ryssland. 

Filippovits arbetade i Finland som snickare och han var 32 gammal då han avrättades. Det är 

inte kartlagt vilken sida han tillhörde i kriget eller vad han hade gjort sig skyldig till. 

Filippovits avrättades den 14 april i Tammerfors.31 Det fanns många ryssar som bodde kvar i 

Finland efter självständigheten och det var många av dem som kom att ansluta sig till den 

ryska sidan. Det fanns även ryssar som reste för att delta i kriget och som ansåg att det finska 

inbördeskriget var en förlängning av det ryska inbördeskriget och att det bägge två krigen 

hade upprinnelse i klasskillnader och klasskamp. Det var många ryssar som anklagades för att 

tillhöra den röda sidan, ibland var anklagelserna befogade men inte alltid ibland rörde det sig 

om oskyldiga. 

Arvi Andersson var en oskyldig pojke som råkade ha otur att befinna sig på fel plats vid fel 

tidpunkt. Andersson var 14 år gammal då han den 4 april avled i Tammerfors till följd av en 

                                            
27 Nr 25328, identifikation från riksarkivets datoriserade databas (2002). 
28  Nr 9657, identifikation från riksarkivets datoriserade databas (2002). 
29 Databas, statistiska uppgifter över antal döda på den röda sidan, (2002) 
30 Databas, ”uppgifter över personer som dog av oklara anledningar”(2002). 
31 Nr 41087, identifikation från riksarkivets datoriserade databas, (2002). 
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granatattack. Då granaten detonerade så orsakade det granatsplitter vilket var dödsorsaken. 

Det är okänt vem eller vilken sida som orsakade det och som låg bakom bombningen.32 

Oskar Autio var en man på 43 år som sattes i fångläger efter inbördeskriget. Han var 

hantverkare innan kriget och det är okänt vilken roll han hade under kriget. Autio avled den 7 

juni i ett fångläger i Tammerfors. Dödsorsaken är angiven som undernäring vilket troligen 

beror på den brist på mat som fanns i lägren och att fången svalt.33 

Det förekom att män i väldigt ung ålder deltog i stridigheterna och flera av dem fängslades 

och sattes i läger efter kriget. Lauri Elonen var 16 år när han hamnade i fångläger. Elonen var 

född i kommunen Karun och han var bokförd i staden Åbo. Det finns inga uppgifter om att 

fången burit eller haft någon militär rang. Det finns inga uppgifter om att Elonen ska ha begått 

någon handling som befogar fängslandet. Den 6 juli avled fången till följd av undernäring och 

svält i ett fångläger i Tammerfors.34   

 

Jakobstad 

Jakobstad och den vita sidan 

Mats Alfred Henrik Gustafsson var född den 11 augusti 1893 och han var 24 då han deltog 

som stridande i kriget på den vita sidan. Det var den vita skyddskåren som rekryterade 

Gustafsson till deras sida. Gustafsson arbetade som snickare i det civila och han arbetade med 

byggandet av hus. Det finns uppgifter om att Gustafsson hade ställning som gruppbefäl i det 

militära. Han var bokförd i Vasa län. Den 28 januari 1918 stupade Gustafsson i Jakobstad. 

Det finns anteckningar om att han skulle blivit begraven på Luoto kyrkogård.35 

Heikki Kaaponpoika Murtomäki var gift och 31 år gammal då dog. Murtomäki föddes i 

Lappland och var folkbokförd i Vasa län. Det var den vita armén som Murtomäki anslöt sig 

till efter att på eget initiativ låtit sig värvas. Murtomäki var till yrket arbetskarl och det är 

okänt vad han gjorde i den vita armén då det inte finns några uppgifter om militär rang eller 

att han skulle ha burit vapen. Den 26 juli 1918 sårades Murtomäki i Jakobstad så svårt att han 

senare avled till följd av skadorna.36 

Jaako Pihlajaniemi föddes i staden kauhajoki den 8 september år 1900. Han tillhör en av de 

yngre deltagarna i kriget och han vara bara 17 när han dog. Pihlajaniemi var en torparson och 

han var en person som arbetade hårt. Det var den vita armén som han tillhörde och kom att 

strida för. Pihlajaniemi var soldat och han kom att strida i Jakobstad mot det röda gardet. Den 

24 april stupade Pihlajaniemi i strider om Jakobstad. Det finns ingen information om 

begravningen, men förmodligen begravdes i en privat grav eller hjältegrav likt många andra 

som stupade för den vita sidan.37 

                                            
32 Nr 20173, identifikation från riksarkivets datoriserade databas, (2002)  
33 Nr 36330, identifikation från riksarkivets datoriserade databas, (2002) 
34 Nr 36805, identifikation från riksarkivets datoriserade databas, (2002) 
35 Nr 25370, identifikation från riksarkivets datoriserade databas, (2002) 
36 Nr 28451, identifikation från riksarkivets datoriserade databas, (2002) 
37 Nr 24457, Identifikation från riksarkivets datoriserade databas, (2002) 
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Jakobstad och den röda sidan 

Hannes Wirtanen var ogift och 29 år då han deltog i kriget. Wirtanen hade en bakgrund som 

skilde sig lite från andra rödgardister då han i det civila arbetade på ett bageri som bagare. 

Vasa län var det län där Wirtanen var bokförd. Det finns inga som helst uppgifter om att han 

hade burit vapen eller hade någon som helst ställning inom det militära. Den 7 februari 

arresterades Wirtanen och orsaken till det är okänd.  Dödssättet sticker ut och skiljer även det 

från många andra dödsfall. Den 9 mars mördades Wirtanen i byn Bennäs i Jakobstad. Det 

finns inga uppgifter om varför han mördats och vad anledningen kan ha varit. Kanske hade 

den tidigare arresteringen hade något med saken att göra eller kanske han blev mördat av sina 

kamrater av någon okänd anledning. 38 

Petter Tiihonen var en 38 år gammal trebarnsfar som även var gift då han dog. Tiihonen var 

likt många andra rödgardister arbetare och han arbetade som murare i det civila. Han var född 

den 15 september 1879 i staden Kuopio i östra Finland. Det finns inga uppgifter om vilken 

funktion han fyllde under kriget. Det är möjligt att han skötte enklare uppgifter som inte 

handlade om krigföring. Den andra mars arresterades Tiihonen i Jakobstad och samma dag så 

avrättades han. Det finns ett angivet motiv och det skulle vara förräderi vilket talar för att det 

var det röda gardet som avrättade honom. Det som är intressant med det hela är att det finns 

tre angivna dödsorsaker halshuggning, död till följd av skottskada, och skjuten till döds. Det 

är oklart varför det finns angivet flera dödsorsaker kanske berodde det på att det fanns flera 

dödsorsaker och att kombinationen av dessa leda till en dödlig utgång.39 

Pavel Nobrikov var ursprungligen ryss och han tillhörde den ryska armén. Det finns lite 

information om Nobrikov och både civilstånd samt ålder är okänt. Det är okänt vilken sida 

han sympatiserade med men med tanke på att han tillhörde den ryska armén så skulle han 

uppfattas som röd. Det står att dödsorsaken var att han blev dödad och förmodligen så blev 

han avrättad. Dödsdatumet var den 28 januari 1918 och platsen var Jakobstad.40 

Sergej Levakov var ursprungligen ryss hemmahörande i Ryssland. Levakov tillhörde den 

ryska armén och han tjänstgjorde i Finland. Det finns inga uppgifter om ålder, civilstånd eller 

vilken rysk stad han ursprungligen kom ifrån. Levakov hade en ställning som soldat och det 

okänt om han deltog i några strider och på vilken sida. Den 28 januari dödades han i 

Jakobstad och det saknas uppgifter om varför han dödades och vad som var anledningen.41 

Diskussion och Slutsats 

I början av den här uppsatsen ställde jag tre frågor som förtjänade ett bra svar. Den första 

frågan handlade om hur själva befolkningstillväxten kom att påverkas till följd av 

inbördeskriget och dess efterföljande händelser och frågan löd ”Vad var det som hände året 

innan och åren efter inbördeskriget och hur såg befolkningstillväxten ut före och efter” Det 

har efter den här uppsatsens undersökning visat sig att befolkningstillväxten kom att minska 

till följd av kriget och till följd av att så många människor dog under åren 1918–1919. Det var 

en stor befolkningsminskning mellan 1918–1919 och det var en drastisk sådan i Finland av 

                                            
38 Nr 33997, Identifikation från riksarkivets datoriserade databas, (2002) 
39 Nr 24705, Identifikation från riksarkivets datoriserade databas, (2002 
40 Nr 41693, Identifikation från riksarkivets datoriserade databas, (2002) 
41 Nr 41689, Identifikation från riksarkivets datoriserade databas, (2002) 



 

13 
 

tidigare sällan skådat slag.  Aapo Roselius menar det att året 1917 till skillnad mot 1918-1919 

var ett glädjens år med både befolkningsökning och en hög konjunktur i Finland.42   

Den andra frågan handlade om vad det var som gjorde att så många människor förlorade sina 

liv och vad som var den vanligaste dödsorsaken.  Det var många som stupade under kriget, 

men som också dog till följd av en mängd olika anledningar varav svält och fångenskap som 

hörde till den vanligaste anledningen som det har framkommit i den här undersökningen. Det 

var vanligt att krigsfångar dog till följd av sjukdomar som spreds i fånglägren och många av 

dem röda dog till följd av detta som det framgår i undersökningen av döda. 

Det var många som förlorade sina liv både på den vita och röda sidan och dödsorsakerna 

kunde till stor del variera vilket framgår av de undersökta handlingarna från riksarkivets 

databas. Tobias Berggren och Niklas Sennerteg har i sitt verk Finska inbördeskriget hävdat att 

det var en våldsvåg som härjade i Finland under 1918. Det spreds propaganda från bägge 

sidor och som var överdriven och som ledde till större splittringar. Dem menar vidare att de 

röda uppskattningsvis begick 703 mord mellan januari och sista februari innan det övergick 

till att avgöra varje ärende i rätten. Den vita terrorn var ohygglig och även den röda terrorn 

även om den bara utgjorde en bråkdel av de vitas omfattning. Berggren och Sennerteg menar 

att bägge sidor begick lika allvarliga brott men att de vitas brott var mer omfattande och mer 

hänsynslösa. 43 

Aapo Roselius är av den uppfattningen att det förekom oförrätter under det pågående 

inbördeskriget, men att de flesta grymheter kom att inträffa i krigets slutskede och efter kriget. 

Massgravar och arkebuseringar avslöjades några månader efter kriget men trots det så fanns 

det en ovilja att ställa människor till svars menar Roselius i sin bok I bödlarnas fotspår.44 

1918 och 1940 anges som de två åren i Finlands historia då antalet föda var mindre än antalet 

döda. Under andra världskriget kom nästa stora befolkningsminskning och den kom att hålla i 

sig till efter kriget då en befolkningsexplosion kom och födelsetalen drastiskt gick upp.45  

Henrik Meinander menar det att en stor bidragande orsak till att så många dog under 

inbördeskriget var de sanitära olägenheter som rådde i läger under och efter kriget. Meinander 

framhäver det i sitt verk Finlands Historia att bristen på mat och undernäring som en 

anledning till att människor dog.  Han är inne på att människor levde under svåra förhållanden 

och att dödligheten var till följd av detta.46 

Hur kom inbördeskriget att påverka befolkningen i Tammerfors respektive Jakobstad och hur 

kom befolkningstillväxten att påverkas? Med hjälp av den analyserade befolkningsstatistiken 

så har det framkommit att Befolkningstillväxten kom att minska tillfälligt i Tammerfors till 

följd av kriget, men den kom dock att öka igen åren efter. Det säger en hel del om hur 

människor levde och hur dem hade det. Åren under inbördeskriget ledde till trauman och 

problem som den här avhandlingen inte behandlar, dock så verkar det som att människor 

                                            
42 Roselius, (2009), s18-19. 
43 Berglund, Sennerteg, (2017), s291-294. 
44Roselius, (2009), s48-50. 
45 Statistikcentralen, ”Antalet födda mindre än antalet döda i år 2016”, (2017). 
46 Meinander, (2004) s201-203. 
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fortsatte   med sitt vardagliga liv och efter kriget och under 1920 talet föddes det fler barn än 

tidigare vilket statistiken framhäver. 

Det har framkommit i undersökningen att Jakobstad kanske inte varit så skonat från dödsfall 

som man kunnat tro för en småstad. Jakobstad var en förhållandevis liten stad i jämförelse 

med Tammerfors, men trots det så dog många under kriget även i små städer som Jakobstad. 

Dödssätten och dess grymheter begångna i de två städerna skiljer sig inte nämnvärt från 

varandra och det går också utifrån det här resultatet att dra slutsatsen att inbördeskriget inte 

endast var kopplat till vissa geografiska områden som storstäder utan att det var mer utbrett 

och att det påverkade hela nationen vilket undersökningen framvisar. 

Finsk statistik från statistikcentralen visar att inbördeskriget hade en viss inverkan och då 

befolkningen minskade. Kriget hade inverkan på befolkningstillväxten men det som den här 

uppsatsen redogör för så var det bara tillfälligt. Efter kriget verkar människor ha haft en vilja 

och en önskan att saker skulle återgå till det som tidigare varit normalt innan kriget. Det var 

många som dog till följd av kriget men flestparten av dem jag forskat kring dog inte på grund 

av att dem stupade utan dem dog på grund av krigets efterspel och till följd av upprättandet 

och bruket av fångläger.  

Jag har gått igenom arkiv och databaser över döda i Finland under åren 1918-1922 och jag har 

kollat upp över 80 personer varav ett tjugotal figurerar i den här uppsatsen. Det som är 

intressant är att de stupade på den vita sida utgör en väldigt liten del av de döda i förhållanden 

till den röda efter min undersökning. Det är inget förvånande i sig då det är allmänt känt att 

den röda sidan skördade flest offer och döda under kriget. Det som utmärker sig och som 

sticker ut är de olika dödssätten för respektive sida. Då jag undersökt vita döda så har jag inte 

lyckats hitta en enda som dog till följd av fångenskap eller avrättning. Den absolut vanligaste 

dödsorsaken var att man stupade i krig. När jag gick igenom döda på den röda sidan så var 

död till följd av fångenskap den allra vanligaste dödsorsaken. Det fanns även många röda som 

avrättades eller som stupade i kriget. Yrkena skiljer sig också ut sett till de olika parterna. På 

de rödas sida vara alla de jag undersökte antingen bönder eller arbetskarlar och dem kom från 

relativt enkla förhållanden. Det är på den vita sidan man ser lite större variation mellan 

yrkesgrupper, det förekom även där bönder och arbetskarlar men det fanns också dem som 

hade det lite bättre bemedlat såsom banktjänstemän osv. Detta är en slutsats angående yrkena 

som är baserat på undersökningen som gjorts och den och behöver inte vara representativ för 

hur det verkligen är. 

Det går att se ett samband mellan dödsorsak och mellan stridande sida. Den vanligaste 

dödsorsaken var till följd av läger bland de vita medans den vanligaste dödsorsaken bland vita 

var att man stupade i krig. Det som är intressant är att fångar av den röda sidan oftast avled till 

följd av sjukdomar eller undernäring och inte till följd av dödligt våld. De mänskliga 

förhållandena kan inte ha varit bra och sjukdomar spreds lätt mellan fångar. Jag har forskat 

kring döda i städerna Tammerfors och Jakobstad och jag har kunnat hitta liknelser, men också 

en del skillnader. Dödsorsakerna följde det tidigare mönstret och bland de vita var svält i 

fångenskap den vanligaste dödsorsaken medans det var vanligare bland vita att stupa i strid. 

Det fanns en stor skillnad och det var att det fanns ett stort antal avrättningar begångna av den 

vita sidan i Jakobstad på grupper såsom ryssar som avrättades trots att man inte riktigt vilken 

sida dem tillhörde. Jag har undersökt döda i Tammerfors och där har jag även hittat statistik 

över hur många som dog, den informationen har inte gått att få fram om Jakobstad och det är 



 

15 
 

alltså svårt att säga exakt hur befolkningsutvecklingen påverkades där av kriget annat än att 

många dog. 

Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen är att analysera dödsfall under det finska inbördeskriget 1918 

och vad de vanligaste dödsorsakerna var bland dem som omkom under konflikten. De 

undersöka städerna är Tammerfors och Jakobstad. Döda från bägge stridande sidor kommer 

att framhävas och jämföras med varandra. Jämförelsen visar att bägge sidor led förluster och 

att det bland den vita sidan fanns en överrepresentation av döda i strid medans bland de röda 

fanns en överrepresentation av döda i fångläger. Statistik från statistikcentralen framhäver 

detta och det belyser även befolkningsutvecklingen i dessa städer. Befolkningen minskade i 

hela landet och 1918 var ett år då fler dog än föddes under den här tidsperioden. Tydligt i 

undersökningen blir efter att ha undersökt olika dödssätt i riksarkivets databas att det var 

många människor dog till följd av sjukdomar och svält som ofta spred sig i fångläger.  

Slutsatsen är att både Tammerfors likväl som Jakobstad led av befolkningstapp under året 

1918 men att befolkningstillväxten sedan återhämtade sig. Det framkommer även i min 

uppsats att fånglägren under kriget skördade flest liv och det berodde inte på våld eller 

avrättningar av fångarna utan snarare handlade det om förhållandena som fångarna levde 

under. Det var många röda som dog i fångläger och till följd av de dåliga förhållanden som 

rådde där och riksarkivets material över döda visar att det var en stor del av dem röda som 

dog av tidigare nämnda orsaker. Det var många vita som dog dock så skilde sig deras 

dödsorsaker från dem röda och det var skottskador och dödsorsaker som förknippas med 

regelrätta strider som var den största anledningen till deras död vilket framgår av handlingarna 

från det finska riksarkivets databas. 
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Arvo Jaako Maananpoika Ahola, född 13 maj 1897 i Nivala, död fjärde april 1918 i 

Tammerfors. 

Arvo Albert Ahoranta, född fjärde januari 1890 i Orivesi, död 3 april 1918 i Tammerfors. 

Arvi Heikki Andersson, född 31 mars 1901, födelseort okänd, död den fjärde april 1918 i 

Tammerfors.  

Aalto Kustaa Nikolai, född 9 maj 1918 i Alastaro, Död 4 april 1918 i Tammerfors. 

 

Aalto Arvo Leander, född 6 september 1893, födelseplats okänd,  död 11 augusti 1917 i 

Tammerfors. 

 

Antonov Ivan Filippovitš, födelsedatum okänt, nationalitet ryss, folkbokförd i st petersburg. 

Död 19 april 1918, Tammerfors. 

 

Emil Evert Ahlström, född tredje juli 1891, födelseort okänd, död tredje april 1918 i 

Tammerfors. 

 

Eero Henrik Aho, född 24 januari 1901 i Tammerfors, dödstidpunkt och dödsplats okänd. 

 

Hannes Wirtanen, född 1889, födelsedatum och plats okänd, död 9 mars 1918 i Jakobstad. 

 

Heikki Kaaponpoika Murtomäki, född 12 december 1887 i Lapua, död 27 september 1919 i 

Jakobstad.  

 

Juho Hjalmar Juhonpoika Finni, född 8 november 1896 i Kauhava, död 3 april 1918 i 

Tammerfors. 

Jaakko Wiljami Jaakonpoika Pihlajaniemi, född 8 september 1900 i Kauhajoki, död 27 april 

1918, Jakobstad. 

 

Lauri Elonen, födelsedatum och födelseort okänd, ålder 16, död 6 juli 1918 i Tammerfors. 

 

Lauri Nikolai Ahlgren, född 24 januari 1895 i Tammerfors, död tredje april 1918 i 

Tammerfors. 

 

Lauri Aristarkus Ahde, född 1899 datum okänd, död 6 april 1918 i Tammerfors. 

 

Matts Alfred Henrik Gustafsson Fagernäs, född 11 augusti 1893 i Luoto, död 28 januari 1918 

i Jakobstad. 

 

Kaarlo Viktor Ahola, född fjärde augusti 1892, födelseort okänd, död 5 april 1918 i 

Tammerfors. 

 

Petter Tiihonen, född 15 september 1879 i Kuopio, död den andra mars 1918 i Jakobstad.  

 

Pavel Nobrikov, ålder, födelsedatum och ort okänd, död 28 januari 1918 i Jakobstad. 

 

Oiva Johannes Ahola, född 21 december 1897, födelseplats okänd, död 8 juli 1918 i 

Tammerfors. 
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Oskar Autio 43 år gammal, födelsedatum och ort okänd, död 6 juli 1918 i Tammerfors. 

 

Sergej Levakov, ålder och födelsedatum okänt, död 28 januari 1918 i Jakobstad. 

 

Torsten Harald Edvard Von Essen, född 13 januari 1892 i Jepua, Död 13 april 1918 i 

Tammerfors. 
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