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I magisteravhandlingen undersöks pressrapporteringen i Finland och Estland om de finska 
frivilliga i estniska frihetskriget 1918-1920. Särskild fokus läggs vid frågan om hur manlighet 
och hjältemod uttrycks och uppfattas i denna rapportering. Det här studeras genom 
rapporteringen om rikssvensken Martin Ekström (1887-1954) och esten Hans Kalm (1889-
1981). De var befälhavare för de finska frivilliga och undersökningen fokuserar specifikt på hur 
deras insatser i denna konflikt behandlades i tidningspressen i Finland och Estland under åren 
1918-1939. 
Det undersökta materialet är tidningar och veckomagasin på finska och svenska samt estniska 
och tyska. De finns digitalt tillgängliga på nätet på Nationalbibliotekets och Rahvusraamatu-
kogus hemsidor. Tidningsmaterialet är sökbart. Tiden som studeras börjar med det estniska 
frihetskrigets inledning i november 1918 och slutar vid ingången till 1939. 
Pressmaterialet studeras både kvantitativt och kvalitativt. Kvantitativt studeras hur ofta, när och 
i vilken omfattning Hans Kalm och Martin Ekström förekom i tidningarna under åren 1918-
1939 med anknytning till det estniska frihetskriget i finländsk och estnisk press. 
Undersökningen visar att intresset för de finska frivilliga var större i Finland under hela 
perioden medan man i Estland började fokusera mer på dem först under det förändrade 
inrikespolitiska läget efter Konstantin Päts’ maktövertagande 1934. 
Undersökningen visar också att bilden av Ekström och Kalm varierade beroende på vilket språk 
en text publicerades, dvs. hur skribentens och tidningens språk påverkade hurudan bild de ville 
framställa av befälhavarna. 
På kvalitativ nivå studeras också vilken bild av manlighet och hjältemod som den finländska 
och den estniska pressen förmedlade i sin rapportering om Ekström och Kalm. Särskilt 
undersöks om och hur pressens bild av de två befälhavarna är förenlig med tidens hjälte- och 
manlighetsideal. Det under mellankrigstiden förhärskande manlighetsidealet i Finland och 
Estland härstammade från 1800-talets förnyade militärväsen med drag ur samhällsnormer, 
kristendom och senare patriotism. Syner på män och hjältar var väldigt lika varandra och 
behandlas därför ofta parallellt. Studien visar att det finns flera likheter mellan de rådande 
manlighetsidealen och skildringarna av Ekström och Kalm medan det samtidigt finns flera 
tydliga avvikelser. I enlighet med myten framställs de två männen som modiga, 
beundransväckande befälhavare som alltid är först i ledet, medan de till skillnad från mytens 
ideal också beskrivs som t.ex. besvärliga och själviska. 
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1. Inledning 
 

I Finland pågick under senhösten 1918 en debatt om grannlandet Estlands utsatta situation. 

Efter att ha förklarat sig självständiga i februari samma år hotades landets suveränitet nu av 

Ryssland, som efter första världskrigets vapenstillestånd den 11 november 1918 förklarat sin 

separatfred med Tyskland som ogiltig och krävde tillbaka de områden landet förlorat. Estland 

var nu i omedelbar fara för rysk annektering och den röda armén hade redan passerat den nyss 

överenskomna gränsen. Detta sågs av flera ledande personer i Finland som ett direkt hot också 

mot den egna självständigheten.1 

 Finland hade under våren 1918 upplevt ett uppslitande inbördeskrig som slutat 

med en seger för den borgerliga sidan (s.k. vita). Dessa upplevde konflikten som ett frihetskrig 

emot både Ryssland och bolsjevismen och skapade efter kriget narrativet att fienden varit just 

röda och oftast även ryssar, även om striderna de facto oftast utspelats endast finländare 

emellan. Framgången hade dock varit beroende av militärt understöd från Tyskland och efter 

kriget hade tyskarna därför stort inflytande i det finska samhället. Bland annat började armén 

byggas upp enligt tysk modell och stämningen var i regel både tyskvänlig och -orienterad bland 

de finska makthavarna.2 Efter den tyska kapitulationen i världskriget i november 1918 måste 

Finland dock avsäga sig den tyskvänliga linjen för att vinna västmakternas förtroende.3 

 På andra sidan Finska viken var känslorna gentemot tyskarna de motsatta. Sedan 

medeltiden hade en tysk minoritet, senare kallad balttyskar, positionerat sig i området, bland 

annat genom att äga en stor del av jorden och besitta de flesta elitposterna i samhället. Esterna 

förhöll sig kritiskt till denna tyska grupp alltsedan den nationella väckelsen i slutet av 1800-

talet och sökte samhällsreformer för att luckra upp det ojämna förhållandet. Efter den ryska 

separatfreden med Tyskland i början av 1918 hade ett maktvakuum uppstått i Estland, något 

som följdes av en tysk ockupation av landet fr.o.m. februari 1918 eftersom första världskriget 

fortfarande pågick. Denna ockupation hann ju som nämnts knappt avslutas förrän den 

efterföljdes av en rysk sådan i november samma år.4 

I december 1918 grundades Centralkommittén för Estlands undsättning i 

Helsingfors. Dess huvudsakliga uppgift var att bistå Estland med både vapen och manskap. 

Redan den 30 december 1918 skickades den första gruppen av frivilliga iväg över Finska viken. 

 
1 Zetterberg 2018, 215. 
2 Tikka 2006, 189. 
3 Ranki 2020, 82 och Ahlbäck 2010a, 108. 
4 Niinistö 2005, 88. 
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Trupp nummer två anlände till grannlandet några veckor senare och de finska frivilliga stred på 

Estlands sida hela våren 1919. Som befälhavare fungerade rikssvensken Martin Ekström 

(1887–1954) och den Estlandsfödde Hans Kalm (1889–1981) som båda deltagit i det finska 

inbördeskriget på den vita sidan.5 

Efter kriget i Estland och fram till andra världskrigets utbrott blev de finska 

frivilliga med sina befälhavare rikligt omskrivna i finländsk och estnisk press. Tonen var oftast 

positiv och både Ekström och Kalm framställdes vanligtvis som manliga krigshjältar – detta för 

att fylla ett specifikt behov i samhället. Denna magisteravhandling fokuserar på hur den 

finländska och den estniska pressen åren 1918–1939 rapporterade om och beskrev de två 

majorernas krigsinsatser och på så vis förevisar hurudan bild av dem som pressen målade upp. 

Denna föreställning jämförs sedan med det presenterade mellankrigstida soldat- och 

manlighetsidealet som rådde i Finland och Estland under samma period och slutligen förklaras 

vad denna bild tjänade för syfte i det rådande kulturella och politiska klimatet i båda länderna. 

 

1.1 Frågeställning och avgränsning 
 

Denna avhandling undersöker Ekströms och Kalms förekomster i finländsk och estnisk press 

genom ett flertal frågor som tangerar mängd, publiceringstid, innehåll och syfte. 

Tidsavgränsningen 1918–1939 gäller från skapandet av den första finska truppen till 

tjugoårsjubileet av de finska frivilligas insats i Estland då det ännu skrevs mycket reflektioner 

och minnestexter om kriget och Estland fortfarande var självständigt. Efter det andra 

världskriget ändrades det politiska läget så drastiskt i båda länderna att det inte längre var 

aktuellt att skriva starkt positiva texter om veteraner från det estniska frihetskriget. 

Hur ofta, när och hur mycket förekom det artiklar eller omnämnanden av Hans 

Kalm och Martin Ekström åren 1918–1939 med anknytning till det estniska frihetskriget? I 

vilka tidningar publicerades texterna, vilka var skribenterna och varför publicerades och skrev 

just de aktörerna dessa texter? Hurudan bild förmedlade den finländska och den estniska 

pressen av Ekström och Kalm till sina läsare och passade pressens bild av dem ihop med den 

tidens hjälte- och manlighetsideal eller inte? Vilka fenomen betonades i rapporterna beroende 

på vilket språk och vilket land texten publicerades i? 

Att studera Martin Ekström och Hans Kalm är intressant då de vid första 

anblicken beskrevs vara rätt lika men sist och slutligen inte var det. De var de enda befälhavarna 

 
5 Louhivuori 1935, 48. 



 6 

för de finska frivilligas styrkor i Estland samt var båda veteraner från det finska inbördeskriget 

även om ingen av dem var födda i Finland. Båda ansågs vara krigshjältar trots att deras 

gärningar under våren 1918 starkt skiljde sig från varandra. Medan Ekström gjorde sig ett rykte 

som våghalsig och djärv, kallades Kalms ledda trupp för ”djävlarna från Kuhmois” på grund av 

ett hänsynslöst dödande av verkliga och föreställda fiender.6 Detta motstridiga faktum gör det 

logiskt att ta i beaktande mansrollen i deras samtid och jämföra dem med den, eftersom den 

sannolikt i hög grad påverkat den uppmålade bilden av dem. Just tidningspressen från den här 

tiden kan därför ge en mycket intressant bild av de två officerarna då många tidningar i Estland 

fokuserade på andra saker än tidningar i Finland och vice versa. 

 

1.2 Källor och metod 
 

Pressmaterialet från båda länderna finns i digitala databaser på nätet, där artiklarna hittas med 

sökord på namnen och titlar. Jag har sökt med både finska, svenska och estniska termer medan 

de tyska träffarna hittas med samma sökord som de estniska t.ex. då överste på båda språken är 

”oberst”. Källorna upprätthålls av det finska Nationalbiblioteket och av den estniska 

motsvarigheten Rahvusraamatukogu i Tallinn. 

Källmaterialet täcker perioden mellan den 1 november 1918 och nyårsaftonen 

1939 för att rensa bort pressmaterial som endast berör det finska inbördeskriget. Avgränsningen 

berör hela mellankrigstiden för att undersöka beskrivningarna av Ekström och Kalm under en 

längre period. Den finländska och den estniska pressen från de aktuella åren är mina 

huvudkällor. Den svenska pressen är tyvärr inte tillgänglig över nätet och utesluts därför. 

Materialet består av allt från kortare notiser till nyheter och publicerade berättelser av 

varierande längd samt är hämtat från både dags- och kvällstidningar och veckomagasin. 

Källorna är inte opartiska men det har ingen betydelse då det varken är objektivitet eller 

sanningsenliga skildringar som eftersöks. Texterna är oftare skrivna på finska än svenska, 

medan artiklarna i Estland till största delen förekommer på estniska men även på tyska. Finlands 

klart större invånarantal samt större antal finskspråkiga under perioden är självklara delar av 

förklaringen till detta medan resten av orsakerna tas upp i ett senare kapitel.7 

 
6 Niinistö 2005, 113. 
7 Estlands invånarantal låg 1934 på runt 1,1 miljon medan Finland under mellankrigstiden hade över tre miljoner 
invånare. 3-miljonersstrecket passerades 1912 och 4-miljonersstrecket 1950. Ruusmann 1997, 7 och Tommila & 
Salokangas 1998, 106. 
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För att hitta material i den finländska pressen har jag använt mig av sökorden 

”Estland” respektive ”Viro” samt de två överstarnas namn med en militärgrad före, t.ex. ”majuri 

Kalm + Viro”. I den estniska pressen har jag inte lagt till landets namn i sökordet men har sökt 

material om Kalm på samma vis. För Ekströms del har det i den estniska pressen räckt med 

efternamnet. 

Antalet träffar i den finländska pressen åren 1918–1939 som tangerar Ekström är 

runt 1400 och Kalm 600, medan den estniska pressen ger cirka 140 respektive 110 träffar. De 

sammanlagda cirka 2300 träffarna består alltså av alla omnämnanden om Estland samt antingen 

Ekström eller Kalm (ytterst sällan båda två). Många av dem är mycket enkla samt finns det 

många dubbletter av artiklar och notiser samt till exempel reklamer för Kalms böcker om hans 

krigsinsatser. 

De omnämnanden som jag räknar som relevanta till denna avhandling består av 

de artiklar som berättar något om personerna genom exempelvis beskrivningar av 

karaktärsdrag, utseende eller gärningar, såsom t.ex. ”den hurtige major Ekström”.8 Hit räknas 

alltså inte de artiklar som berör någondera översten bara ytligt t.ex. bara vid namn. Av alla 

träffarna är lite under 300 sådana jag räknar som relevanta enligt beskrivningen ovan. Alla 

träffar, dvs. inte bara de relevanta, har jag sammanställt i diagram och analyserat enligt mängd 

och publiceringsår i relation till Ekströms och Kalms liv samt samhälleliga händelser. I 

diagramanalyserna berättar jag saker som t.ex. varför det skrivs mycket om båda två just år 

1929. 

De relevanta träffarna å sin sida använder jag i en kvalitativ analys där jag 

presenterar den finländska och den estniska pressens beskrivningar av Ekström och Kalm samt 

förklarar varför de ser ut som de gör.9 I den kvalitativa undersökningen analyserar jag hur 

beskrivningarna passar in med mellankrigstidens manlighets- och hjältebild, som utmålade ett 

modigt, framåt och militaristiskt mansideal. Det sistnämnda presenteras grundligt i ett 

bakgrundskapitel. Slutligen evaluerar jag vad pressen på olika språk väljer att fokusera på i sina 

rapporteringar och Ekström och Kalm samt varför. Som understöd till min analys använder jag 

mig av forskning som tangerar de aktuella ämnena. 

 

 

 

 
8 Dorpater Zeitung 18.1.1919. 
9 Ringström 2014, 115. 
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1.3 Tidigare forskning 
 

Martin Ekström och Hans Kalm beskrevs som manliga hjältar både före och efter sina 

deltaganden i kriget i Estland 1918–1920. Dessa skildringar var inte unika utan följde ett 

samhälleligt mönster gällande män där bl.a. vikten av offervilja för ett högre syfte betonades. 

Detta manliga ideal var mycket nära kopplat till en militär identitet där försvar och frihet 

länkades samman med nämnda offervillighet. 

Idag studeras detta manlighetsbetonade fenomen som en del av genusforskningen. 

En av de mest framstående forskarna inom denna genre var George L. Mosse, vars bok 

Nationalism and Sexuality: Middle-Class Morality and Sexual Norms in Modern Europe jag 

läst för denna avhandling. För en liknande men mer finsk synvinkel på saken har jag använt 

mig av Näkymätön sukupuoli. Mieheyden pitkä historia10, som likväl undersöker historiens 

skiftande syn på manlighet och diskuterar dess orsaker. Böckerna Masculinities in Politics and 

War. Gendering Modern History11 samt Kirjoituksia sankaruudesta12 hör till samma kategori 

även om deras fokus mer ligger på den militaristiska mans- och hjältebilden. Anders Ahlbäcks 

verk Manhood and the Making of the Military: Conscription, Military Service and Masculinity 

in Finland 1917–39 samt Soldiering and the Making of Finnish Manhood. Conscription and 

Masculinity in Interwar Finland 1918–1939 behandlar specifikt den finska mans- och 

hjältesynen under mellankrigstiden. För mig har Mosses bok varit en grundlig introduktion 

medan de övriga böckerna specificerat ämnet speciellt ur den finländska synvinkeln. 

För att få mer information om Ekström och Kalm har jag läst de två enda 

biografierna som utkommit om dem. Biografin Martin Ekström – orädd frivillig i fem krig 

skrevs år 1985 av svensken Sivert Wester och innehåller varierande källmaterial både ur press 

och arkiv men även intervjuer med personer som kände Ekström. År 2007 utkom biografin 

Hans Kalm: vapaussoturi ja vaihtoehtolääkäri av Jaakko Heinämäki, även den baserad på både 

intervjuer, pressmaterial och arkiv. 

Om själva kriget finns det varierande litteratur skriven på finska och estniska som 

jag använt mig av, till exempel en tudelad, utförlig beskrivning utgiven av Vabadussõja Ajaloo 

Komitee (ung. ’Frihetskrigets historiekommitté’) i Tallinn åren 1937–1939 vid namn Eesti 

Vabadussõda 1918–1920 1-2. Detta och liknande verk, dvs. publicerade före andra världskriget, 

är färgade av sin tid och inte objektiva eller neutrala. Till de efterkrigstida historieskrivningarna 

 
10 Redigerad av P. Markkola, A.-C. Östman och M. Lamberg 2014. 
11 Redigerad av S. Dudink, K. Hagemann och J. Tosh 2004. 
12 Redigerad av U.-M. Peltonen och I. Kemppainen 2010. 



 9 

hör bl.a. J. Mattila och J. Kemppis Viron vapaussota 1918–1920, A. Roselius och O. 

Silvennoinens Villi itä: Suomen heimosodat ja Itä-Euroopan murros 1918–1921, J. Niinistös 

Heimosotien historia 1918–1922 samt S. Zetterbergs Viro ja Suomi 1917–1920. 

Även om t.ex. Niinistös ovannämnda bok behandlar fler av frändefolkskrigen 

diskuterar T. Nygårds Suur-Suomi vai lähiheimolaisten auttaminen? Aatteellinen heimotyö 

itsenäisessä Suomessa bl.a. krigens uppsåt och andra orsaker. M. Ahtis Salaliiton ääriviivat. 

Oikeistoradikalismi ja hyökkäävä idänpolitiikka 1918–1919 behandlar samma ämne men ur en 

politisk synvinkel, vilket varit högaktuellt för denna avhandling. 

Aapo Roselius’ bok Isänmaallinen kevät: Vapaussotamyytin alkulähteillä och 

samlingsverket Rikki revitty maa: Suomen sisällissodan kokemukset ja perintö13 behandlar det 

finska samhället med ett starkt borgerligt inflytande efter inbördeskriget 1918. Den tyska 

influensen i Finland under 1918 avhandlas i M. Hentiläs och S. Hentiläs Saksalainen Suomi 

1918. S. Hentiläs Pitkät varjot. Muistamisen historia ja politiikka diskuterar eftermälet av det 

finska inbördeskriget genom ett minnesfokus. 

Information om det estniska samhället finns i Toivo U. Rauns Estonia and the 

Estonians och Ants Ruusmanns Eesti Vabariik 1920–1940. Finlands och Estlands 

mellankrigstider och samarbeten behandlas i boken Under blåsvarta färger: den estniska 

konstitutionella krisens verkningar i de finsk-estniska relationerna åren 1934–1938 av André 

Sahlström. De ovanstående böckerna har gett mig den information jag behöver för att utföra 

min undersökning. 

 

2. Bakgrund 

 

2.1. Kriget i Estland 1918–1920 
 

De sista åren av 1910-talet i Estland karakteriserades av kaos. Till skillnad från Finland, som 

inte hade allmän värnplikt i Rysslands tjänst, hade cirka 100 000 värnpliktiga ester deltagit i 

första världskriget i det ryska imperiets armé.14 Hemmafronten kännetecknades av en för 

epoken typisk politisk instabilitet som förvärrades vid det ryska imperiets kollaps år 1917. Trots 

att den provisoriska regeringen i S:t Petersburg godkände en provisorisk autonomi för Estland 

 
13 Med texter av bl.a. Marko Tikka och Tuomas Tepora 2018. 
14 Rosenthal 2009a och Mattila et Kemppi 2006, 9 samt Laur et al. 2002, 196. 
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redan i mars samma år fortsatte oroligheterna på grund av kriget och dess följder samt 

invånarnas skilda åsikter om landets framtid.15 

Genom sin nyvunna autonoma status hade Estland fått sina gränser bekräftade av 

Ryssland.16 Dessa gränser kränktes för första gången hösten 1917 då tyska trupper intog de 

södra delarna av landet. Efter den tyska separatfreden med Ryssland i Brest-Litovsk i mars 

1918, då Ryssland bl.a. avsade sig alla anspråk på Baltikum, fortsatte anfallet. I tomrummet 

efter den retirerande ryska armén förklarade sig Estland som en självständig republik den 24 

februari. Dock nådde tyska trupper huvudstaden Tallinn redan följande dag och en cirka åtta 

månader lång och sträng ockupation inleddes. Under det tyska styret undertrycktes alla estniska 

försök till motstånd på olika sätt: bland annat konfiskerades vapen av olika slag och 

folksamlingar förbjöds. Många balttyskar som understödde tanken på ett baltiskt hertigdöme 

mottog sina landsmän med glädje. En germanisering av samhället inleddes också.17 

De första estniska skyddskårerna, kallade Omakaitse (’självförsvar’), hade 

grundats redan under sommaren 1917 för att säkerställa ordningen, detta speciellt i städerna.18 

Trots att rörelsen förtyskades under den tyska ockupationen fortsatte en estnisk gren av den 

med underjordisk verksamhet. Omakaitse utvecklades till Eesti Kaitseliit (EK, ’Estlands 

försvarsförbund’) samma dag som den tyska ockupationen tog slut och vapenstilleståndet i 

världskriget infördes, det vill säga den 11 november 1918. EK fungerade som det första estniska 

motvärnet gentemot Lenins Ryssland, som samma månad påbörjade en offensiv för att återta 

de områden i Baltikum som landet förlorat genom separatfreden med Tyskland tidigare samma 

år.19 

Den estniska regeringen, ledd av premiär- och krigsminister Konstantin Päts, var 

totalt oförberedd på krig. De första ryska attackerna hejdades med hjälp av en del retirerande 

tyskar, grupper ur EK samt några tusen man som bildat Eesti Rahvavägi (ER, ’Estlands 

folkstyrka’), som var det klena resultatet av den estniska regeringens första försök till ett 

allmänt uppbåd. Regeringen hade svårt att skapa en riktig armé pga. brist på både mat, kläder, 

vapen och ammunition samt var befolkningens stridsvilja låg bland annat pga. det utdragna 

världskriget.20 Samtidigt organiserade sig de estniska bolsjevikerna i Eesti Töörahva Kommuun 

 
15 Vabadussõja Ajaloo Komitee 1937, 28. 
16 Mattila & Kemppi 2006, 9. 
17 Laur et al. 2002, 210–211. 
18 Vabadussõja Ajaloo Komitee 1937, 52. 
19 Vabadussõja Ajaloo Komitee 1937, 38. 
20 Laidoner 1935, 26. 
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(ETK, ’Estlands arbetarkommun’) och förberedde sig på ett maktövertagande med understöd 

av den Röda armén och regeringen i Petrograd. 21 

Minister Päts sände ut böner om hjälp till olika länder och av dem svarade bl.a. 

Storbritannien, USA och några nordiska stater. De första materiella bistånden anlände i 

december 1918 och följande år ankom finländska, svenska och danska frivilliga trupper.22 I 

samma tider hade den estniska armén både vuxit genom fler uppbåd och officiellt etablerats 

under översten Johan Laidoner medan grupper av frivilliga ester, mestadels härstammande från 

lokala avdelningar av EK, inlett gerillakrigsföring gentemot den Röda armén.23 

Den första officiella estniska offensiven för att återta områden som röda armén 

ockuperat påbörjades den 6 januari 1919. På grund av bland annat minskat understöd, 

krigströtthet och bristande motivation hade den ryska röda armén försvagats och retirerade 

därför kraftigt. Viktiga städer som Tartu och Narva intogs av esterna redan inom samma månad 

och gränsstaden Valga den första februari. En rysk motoffensiv inleddes dock snart men kunde 

i maj månad slutgiltigt slås tillbaka samtidigt som ett estniskt anfall in på rysk mark inleddes.24 

Målet var att skydda Estland både från den Röda armén samt den ryska borgerliga Vita armén 

som inte förhöll sig positivt till någon av de baltiska staternas självständigheter eftersom de 

bl.a. ville återupprätta det kejserliga Rysslands areal.25 I augusti samma år retirerade dock den 

estniska armén tillbaka från ryska områden för att kunna skydda det egna landets gränser. 

För att förstå krigets utveckling under sommaren 1919 måste det södra 

grannlandet Lettlands historia kort presenteras. Precis som i Estland var läget oroligt pga. mat- 

och varubrist samt balttyska, bolsjevistiska och ryska anspråk på lettiska områden efter landets 

självständighet den 18.11.1918. Premiärministern Kārlis Ulmanis bad slutligen om tyskt 

understöd i kampen mot bolsjevikerna, något som hörsammades av generalen Rüdiger von der 

Goltz, känd från bl.a. det finska inbördeskriget där han lett den tyska Östersjödivisionen. 

Frivilliga balttyskar och medlemmar ur von der Goltz’ Järndivision bildade militärförbandet 

Landeswehr som lyckat höll bolsjevikerna stången.26 Samtidigt organiserades dock en 

statskupp som fråntog Ulmanis makten och gav Lettland en protysk marionettregering ledd av 

pastorn Andrievs Niedra. Efter denna coup d’etat påbörjade de tyska styrkorna i juni 1919 en 

offensiv mot Estland med målet att skapa ett protyskt hertigdöme i Baltikum.27 Konflikten ledde 

 
21 Rosenthal 2009b samt Laur et al. 2002, 213. 
22 Laur et al. 2002, 214. 
23 Laur et al. 2002, 214 samt Rosenthal 2009b. 
24 Rosenthal 2009b samt Laur et al. 2002, 216. 
25 Kenez 1980, 58–83. 
26 Mattila & Kemppi 2006, 114. 
27 Õismaa 2020. 
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dock till en tysk förlust gentemot den estniska armén vilken åtföljdes av ett återinrättande av 

Ulmanis’ regering samt ett höjande av det estniska självförtroendet i och med segern mot de 

tidigare förtryckarna.28 

Under sensommaren 1919 gjordes, på ryskt initiativ, ett misslyckat försök att 

förhandla om fred mellan den estniska och den röda regeringen i Ryssland. Denna motgång 

ledde under hösten till en ny röd rysk offensiv mot Narva samtidigt som en rysk-tysk grupp 

under ledning av den ryske vite generalmajoren Pavel Bermondt-Avalov försökte ockupera 

Riga, men led nederlag mot estniska styrkor som kallats till staden av premiärminister Ulmanis. 

Striderna vid Narva var svåra och utdragna men avgjordes vid årsskiftet till Estlands fördel. 

Nya fredsförhandlingar hade samtidigt påbörjats i Tartu (Dorpat) och resulterade slutligen i 

den s.k. Dorpatfreden i februari 1920, då båda länderna erkände varandra och den gemensamma 

gränsen. Efter över 400 dagar av fientligheter var det estniska frihetskriget avslutat.29 

  

2.2. De finska frivilliga med Ekström och Kalm 
 

Hösten 1918 var en politiskt splittrad tid i Finland. Riksdagen och regeringen bestod till största 

delen av borgerliga partier, medan många ur landets arbetarbefolkning mist sitt medborgerliga 

förtroende eller på annat sätt led av krigets efterdyningar. Riksföreståndaren Svinhufvud talade 

varmt för inrättandet av en monarki, något som riksdagens republikaner inte förhöll sig positivt 

till. Det tyska inflytandet var starkt och under några månader var det t.o.m. aktuellt med en tysk 

prins som blivande kung över Finland. Tysklands förlust i världskriget avvecklade dock denna 

idé. Misstron mot både vänsterinriktad politik och det östra grannlandet var också stor.30 

På båda sidorna av den Finska viken rådde i början av december 1918 febril 

aktivitet angående frågan om sändningar av frivilliga trupper från Finland till Estland. Två 

ministrar ur den estniska regeringen, Jaan Poska och Jaan Tõnisson, hade bönfallit Finland om 

bistånd. Denna vädjan resulterade dock i endast materiellt understöd i form av förmånliga 

pengalån och vapen då regeringen i Finland bl.a. fortfarande ansåg det inrikespolitiska läget för 

ostabilt för avstående av militära trupper.31 Privat var det dock tillåtet att resa iväg och därför 

uppkom det väldigt fort och på helt frivillig basis rekryteringskontor runtom i landet genom 

den nya Centralkommittén för Estlands undsättning (CEU).32 Denne leddes av högersenatorn 

 
28 Laur et al. 2002, 217. 
29 Mattila & Kemppi 2006, 140. 
30 Hentilä & Hentilä 2016, 9–10. 
31 Roselius & Silvennoinen 2019, 85. 
32 Niinistö 2005, 88–90. (fi; Viron Avustamisen Päätoimikunta, ee; Eesti Abistamise Peatoimkond). 
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O. W. Louhivuori och alla politiska partier förutom socialdemokraterna var representerade. 

Kommittén höll till i det äktfinska försäkringsbolaget Salamas kontor i centrala Helsingfors.33  

 Den 23 december nådde CEU en överenskommelse med den estniska regeringen 

om att sända över cirka 2000 frivilliga finländare i två bataljoner att lyda under den estniska 

överbefälhavaren Johan Laidoner. Före årsskiftet hade den beräknade mängden frivilliga dock 

redan överstigits med råge. Förutom män som ville till fronten var det många syjuntor som med 

volontärkraft tillverkade kläder både till de finska och de estniska trupperna.34 Orsakerna till 

den stora uppslutningen var bl.a. broderfolkstanken, äventyrslust och s.k. ”rysshat”.35 

 Som överbefälhavare för de finska frivilliga valdes generalen Martin Wetzer, 

Mannerheims tidigare stabschef. Befälhavarna till hans två bataljoner ansågs behöva karisma, 

mod och brinnande iver och med de särdragen som bas utvaldes rikssvensken Martin Ekström 

och esten Hans Kalm, båda dekorerade veteraner från flera tidigare krig.36 

Ekström hade fötts i Dalarna år 1887. Efter en fattig uppväxt och modest period i 

den svenska armén blev han år 1911 medlem i det persiska gendarmeriet, ett svenskbaserat 

polisväsende i Persien (dagens Iran). Efter korta karriärer i även tyska och turkiska led anslöt 

han sig i februari 1918 till den Svenska brigaden, dvs. en gruppering av frivilliga rikssvenskar 

som deltog på den vita sidan i det finska inbördeskriget. Under sin tid i Finland blev han känd 

för våghalsiga och lyckade offensiver bl.a. vid fronten i Seppälä, Messuby och Tammerfors.37 

Kalm hade å sin sida påbörjat sin soldatbana mer blygsamt. Från att ha studerat 

jordbruk i hemlandet Estland där han fötts år 1889 hade den ryska värnplikten och första 

världskrigets utbrott fört honom till det militära. Efter strider bl.a. i Galizien och Baltikum 

flydde Kalm till Finland i december 1917 för att undkomma kaoset som uppstått i de ryska 

leden. I februari 1918 gick han med på den vita sidan i det finska inbördeskriget och gjorde sig 

berömd för å ena sidan sitt mod och orädda aktioner och å andra sidan upprepade disciplinbrott 

och nonchalerande av givna order.38  

 Ekströms frivilliggrupp på cirka 1100 man fick heta Ensimmäinen Suomalainen 

Vapaajoukko (’Första finska frikåren’, 1SVJ) och skickades i väg redan den 30 december 1918. 

Mottagandet i Tallinn var storslaget och kåren placerades vid fronten alldeles i början av januari 

1919. Kalms grupp kallad Pohjan Pojat (PP, ’Nordens söner’, taget efter hakkapeliternas 

 
33 Louhivuori 1935, 49. 
34 Zetterberg 2018, 188. 
35 Hovi & Joutsamo 1971, 154. (’ryssänviha’) 
36 Roselius & Silvennoinen 2019, 89. 
37 Wester 1985, 68, 72 och 76. 
38 Heinämäki 2007, 32–63 och Niinistö 2005, 112–115. 
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stridsrop) med ungefär 2300 medlemmar anlände cirka två veckor senare. 1SVJ fick order att 

söka sig österut medan PP skulle söderut. I praktiken innebar detta att de primära målen för 

1SVJ var Narva medan PP:s var Tartu och Võru. Dessa mål uppfylldes också genom 

riskbenägna aktioner baserade på överraskningsmoment och nästan dumdristig djärvhet av både 

Ekström och Kalm.39 

 Problem med de finska trupperna uppstod dock redan i början. På grund av att 

bataljonerna bestod av frivilliga var disciplinen mer nyckfull och förhållningssättet till kriget 

annorlunda och mer lättsinnigt än bland värnpliktiga. Medelåldern var dessutom endast ca 21 

år40 och bara lite över hälften hade hunnit få en militär utbildning före värvningen.41 Under 

permissioner i städerna var användandet av alkohol och prostituerade stort samt förhöll man sig 

i många fall högfärdigt gentemot esterna.42 Rent röveri, kallat ”pesorkaus” eller ”besorgaus” 

efter det tyska ordet besorgen (’att skaffa’) var också vanligt, speciellt bland Kalms män.43 Allt 

detta sågs naturligtvis inte med blida ögon av den estniska ledningen men i början valde man 

att se genom fingrarna då finländarna var till en oumbärlig hjälp inte minst på det mentala planet 

för de egna estniska trupperna.44 

 Aktiviteten i de finska bataljonerna upphörde redan i mars månad 1919. Orsaken 

till detta var bland annat att den estniska armén hunnit växa betydligt samt att Estland redan i 

februari blivit fritt från den Röda armén och de finska grupperna var därmed överflödiga. Efter 

att ha placerats i reserven uppstod en rastlöshet typisk för frivilligstyrkor där viljan att strida är 

stor. Disciplinbrott, röverier och deserteringar eskalerade.45 Ur Ekströms grupp åkte de flesta 

hem i mitten av mars medan vissa av Kalms män stannade ända till slutet av maj. Trots de 

snabba segrarna i början av året var avskedet i Tallinns hamn kyligt på grund av de senare 

tidernas besvär och problem.46 

 Sammanlagt deltog runt 3400 frivilliga i de två finska grupperna. Av dem dog ca 

10%, alltså lite under 400 män. Förlusterna var större för PP än för 1SVJ, vilket delvis kan 

förklaras genom att PP var över dubbelt så många.47 År 1919 begrovs många av de stupade från 

Helsingforstrakten i en massgrav i den gamla kyrkoparken i Helsingfors, bara ett stenkast från 

 
39 Roselius & Silvennoinen 2019, 135 samt Hovi & Joutsamo 1971, 114. 
40 Niinistö 2005, 92. 
41 Hovi & Joutsamo 1971, 164–165. 
42 Hovi & Joutsamo 1971, 174. 
43 Roselius & Silvennoinen 2019, 117. 
44 Kattai 1935, 383–384. 
45 Roselius & Silvennoinen 2019, 157–165. 
46 Roselius & Silvennoinen 2019, 196–197. 
47 Hovi & Joutsamo 1971, 114, 176–177. 
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de vita gravarna från 1918. En minnesstod restes på graven år 1923 och uppvaktas fortfarande 

varje år på Estlands självständighetsdag den 24 februari.48 

 

2.3. Finland och Estland 1918–1939: utveckling och tidningspress 
 

Finland och Estland döpte båda sina krig under perioden 1918–1920 till frihetskrig. Termen 

används än idag i Estland medan den i Finland inte längre anses neutral och i stället ofta ersatts 

av ordet inbördeskrig. I Estlands fall handlade konflikten i större mån verkligen om att frigöra 

sig från Ryssland och en tysk ockupation, medan striderna 1918 i Finland i de flesta fallen 

utspelade sig finländare emellan i en redan självständig nation utan större hot från utlandet. 

 Under mellankrigstiden militariserades det finländska samhället i större 

utsträckning än det estniska. Skyddskårsväsendet upprätthölls parallellt med den statliga 

finländska militären medan den estniska Omakaitse-organisationen avvecklades helt. De två 

krigen fortsatte dock att påverka de två ländernas politik och samhällen ända fram till andra 

världskriget och detta bl.a. genom uppkomsten av högerextrema rörelser, där, speciellt i 

Estlands fall, veteraner från frihetskriget utgjorde basen.49 Dessa organisationer, som t.ex. Eesti 

Vabadussõjalaste Liit (EVL, även kallad Vaps) i Estland och Lapporörelsen i Finland, hade 

även inflytande i inrikespolitiken som under 1930-talet i båda länderna utvecklades åt det mer 

borgerliga hållet. I Finland blev den tidigare riksföreståndaren och borgerlige politikern P.E. 

Svinhufvud president år 1931 och Estlands dåvarande statschef Konstantin Päts’ statskupp år 

1934 gjorde i princip landet till en konservativ diktatur utan politiska partier eller val.50 

Antikommunism, misstro mot Sovjetunionen och nationell stolthet var stora samhälleliga 

fenomen i både Estland och Finland under hela mellankrigstiden. Estlands befolkningsmängd 

uppgick till ca 1,1 miljon51 medan Finlands var lite på tre miljoner, dvs. över dubbelt så stor.52 

De finska frivilligas deltagande i det estniska frihetskriget brukar kallas för en del 

av de finska Frändefolkskrigen (heimosodat). Från Finland gjordes expeditioner (utöver till 

Estland) bl.a. till Vitahavskarelen och Aunus. Målet med krigen var att skapa ett Storfinland 

och därmed ena de finska folkslagen i ett och samma land, något som många borgerliga i det 

finländska samhället understödde under mellankrigstiden. Frändefolkstanken med Estland – att 

finnar och ester räknas som nära släkt enligt bl.a. kultur och språk - var tillsammans med 

 
48 Iltalehti 28.5.1923. 
49 Silm 2011. 
50 Raun 1987, 119. 
51 År 1934. Ruusmann 1997, 7. 
52 Tommila & Salokangas 1998, 106. 
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bolsjevik- eller ryssfientlighet de starkaste orsakerna till den stora uppslutningen av frivilliga 

till de finska trupperna.53 

Trots denna frändefolkstanke och de snarlika politiska situationerna länderna 

emellan förekom det under mellankrigstiden dock inte några särskilt nära samarbeten på något 

plan. Detta berodde på att det officiella Finlands attityd gentemot grannlandet var reserverat 

och kyligt, något som finskhetsivrarna tillsammans med de estniska politikerna irriterade sig 

på. Inställningen berodde bland annat på Finlands försök till en skandinavisk orientering samt, 

enligt Päts i Postimees våren 1929, på finlandssvenskarnas alltför starka maktposition i 

utrikespolitiken. Å andra sidan, konstaterade Päts också i sin artikel, uttryckte det finska folket 

en stark solidaritet gentemot sitt grannland. Det finska deltagandet i det estniska frihetskriget 

samt det gemensamma hotet från öster sågs som starka enande faktorer.54 

 

Efter frihetskriget dominerades politiken i Estland av center- och högerpartier. Den krigstida 

krigsministern Konstantin Päts, som år 1934 genomförde en statskupp, var, liksom t.ex. Jaan 

Tõnisson, flera gånger riigivanem (riksäldste, motsvarande statsminister). Tõnisson hade som 

tidigare nämnts varit aktiv i frihetskriget och var även en av Päts’ närmaste medhjälpare vid 

maktövertagandet 1934. Förutom det hade han dock sedan 1896 arbetat för tidningen 

Postimees.55 Tõnisson hade under tiden 1918–1939 även kopplingar till tidningarna Tallinna 

Teataja och Waba Maa.  

 De tidningar som oftast nämner Ekström och Kalm eller överhuvudtaget minns 

frihetskriget ivrigast kan i de flesta fall bindas till en estnisk center- eller borgerlig politiker 

såsom i fallet Tõnisson. Ett ytterligare exempel är Karel Eenpalu (f. Einbund) som under början 

av 30-talet fungerade som riksäldste. Under mellankrigstiden hade han periodvis inflytande 

över bl.a. Postimees, Tallinna Teataja och Kaja.56 I det estniska samhället förekom också helt 

politiska tidningar, såsom Võitlus (frihetskrigarnas, EVL:s, partitidning) medan Päewaleht var 

den enda partineutrala tidningen.57 Under 1920-talet utkom också några socialdemokratiska 

tidningar (såsom Waba Maa före 1934), men de flesta kommunistiska sådana var förbjudna då 

de enligt myndigheterna uppviglade till revolution, något som inte var tillåtet.58 

 
53 Hovi & Joutsamo 1971, 154. 
54 Sahlström 2000, 33-34. 
55 Kurvits & Hennoste 2019, 42. 
56 Faure & Mensing 2012, 209. 
57 Kurvits & Hennoste 2019, 52. 
58 Kurvits & Hennoste 2019, 84. 
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Den balttyska minoriteten, som bestod av ca 1,5 % av befolkningen59, hade ett 

flertal egna, tyskspråkiga tidningar som utkom i de största städerna. I Estland gällde detta 

Tallinn, Tartu och Pärnu. Utgivningarna hade dock klart minskat sedan tiden före första 

världskriget, då de dåvarande ryska myndigheterna förbjudit tidningar på fiendelandet 

Tysklands språk att utkomma. Från och med 1918 fortsatte dock tidningar som Revaler Bote, 

Deutsche Zeitung samt Dorpater Zeitung att utkomma. De innehöll ofta nyheter tagna ur tyska 

tidningar samt förhöll sig positivt till det estniska.60 

I Finland var det inrikespolitiska läget likt grannlandets. Den ledande inriktningen 

var borgerlig även om det också fanns ett starkt socialdemokratiskt parti. Kommunisterna hade 

det dock svårt, under 1930-talet var partiet helt förbjudet och politiska fängelser för 

vänsterradikala fanns t. ex. i Tavastehus och Ekenäs. Schismer förekom både mellan och inom 

höger- och vänsterpartierna under hela mellankrigstiden. I början delades de borgerliga i 

monarkifrågan, senare mellan mer liberala och högerextrema partier. I vänsterkretsarna 

figurerade, grovt indelat, socialdemokrater och kommunister - de sistnämnda både innanför 

landets gränser eller i landsflykt i Ryssland. 

Även i Finland dominerades tidningspressen av de borgerligas språkrör. 

Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat och Uusi Suomi är bara några exempel på tidningar som 

härstammade ur ungfinska kretsar medan Suomen Sosialidemokraatti fungerade som 

Socialdemokraternas huvudsakliga tidning. Övriga vänstertidningar förekom men stod 

antingen för riksdagspartiet Socialdemokraternas världssyn eller de mer radikala och utstötta 

kommunisternas tankar. Bland de sistnämnda kan t.ex. Työväenjärjestöjen Tiedonantaja och 

Savon Kansa nämnas. 

Cirka 10 % av invånarna i Finland hörde under mellankrigstiden till den 

finlandssvenska språkminoriteten.61 Många av tidningarna, liksom Hufvudstadsbladet, var 

borgerliga medan bl.a. Arbetarbladet fanns för svensktalande socialdemokrater.62 Förutom 

dagspress utkom veckotidningar samt lokala och t.ex. föreningsbundna tidningar på svenska. 

Bortsett från tidningar med nyhetsfokus utkom också magasin med varierande 

innehåll på båda språken, men också här dominerade de borgerliga krafterna. Bland annat hade 

skyddskårsväsendet flera egna utgivningar i form av Hakkapeliitta, Vapaussodan Invaliidi och 

Lotta Svärd.  

 
59 År 1934. Ruusmann 1997, 7. 
60 Kurvits & Hennoste 2019, 24–25. 
61 Tommila & Salokangas 1998, 106–107. 
62 Tommila & Salokangas 1998, 143–149. 
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Många av tidningarna nämnda ovan var de ivrigaste att skriva om det estniska 

frihetskriget och de finska frivilligas kommendörer – den borgerliga kopplingen till skriverierna 

är stark. Center- och högertidningarna hade alltså ett ganska fritt spelrum i pressvärlden under 

mellankrigstiden. Gemensamt för de flesta estniska tidningarna som publicerade positiva texter 

om de finska frivilliga var att de antingen avvecklades helt eller omgjordes totalt då den 

sovjetiska ockupationen av Estland inleddes år 1940. Som finländska exempel kan nämnas alla 

skyddskårstidningar, som slutade utkomma i och med rörelsernas upplösningar år 1944. Andra 

världskriget samt den ryska ockupationen av Estland satte alltså tvärt stopp för alla slags 

minnesfester, -texter i pressen och liknande hågkomster av det estniska frihetskriget i båda 

länderna. 

 

2.4. Hjälte- och manlighetsidealet i mellankrigstidens Estland och Finland 
 

Det bombastiska språket om hjältemod och uppoffringar i många av tidningsartiklarna följer en 

trend som tog sin början vid franska revolutionen, dess efterföljande konflikter samt 

Napoleonkrigen runt sekelskiftet 1800.63 Som följd av krigen tog många av Europas länder i 

bruk värnplikt efter modell av det revolutionära Frankrikes nya armé.64 Detta gav bland annat i 

Preussen upphov till en samhällelig förändrad syn på väpnade konflikter. Från att ha berört 

endast ståndspersoner eller de lägsta skikten skulle nu även den vanlige undersåten vara beredd 

att försvara sitt fädernesland i krig.65 I Preussen fördes därför stora propaganda-kampanjer där 

man lyfte fram hjältedöden på slagfältet som någonting attraktivt för att berättiga 

nyordningen.66 Denna militaristiska mans- och hjältesyn spreds även till andra länder under 

1800-talet. I sig var idén dock ingenting nytt i Europa: redan romarna och grekerna hade under 

antiken skrivit hjälteberättelser och upphöjt liknande ideal.67 

Grundtanken var att förklara en stupad soldat som en odödlig hjälte, någonting 

som i verkligheten skulle uppfylla flera funktioner. Förutom att sorgen på så vis kunde 

underlättas för den stupades närstående fungerade idén som ett slags parallell till Jesus, som ju 

också offrade sitt liv för ett högre syfte.68 Genom döden på slagfältet uppnådde soldaten alltså 

 
63 Ahlbäck 2010a, 139. 
64 Hagemann 2004, 117. 
65 Ahlbäck 2010b, 49. 
66 Hagemann 2004, 119–121. 
67 Hagemann 2004, 117. 
68 Ahlbäck 2010a, 140. 
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evigt liv och via denna tanke skulle stridsmoralen öka. Det sistnämnda skulle också rent konkret 

ge ett uppsving i mobiliseringen och via det ge en bild av en mäktig preussisk stat.69 

 

I denna hjältetradition stod maskuliniteten som genus i fokus. Med genus avses socialt kön, 

dvs. något socialt och kulturellt konstruerat – i det här fallet hur samhällets normer formar synen 

på män och kvinnor och i denna studie specifikt män. I traditionen presenterades hjältar som 

det manliga idealet och skulle därmed vara något alla män skulle sträva efter att uppnå.70 

Manligheten kunde dock se ut på olika sätt, men måste alltid vara det som eftersträvades av 

andra män. För att kunna åstunda denna förebild räckte det dock inte att ens biologiska kön var 

manligt – maskuliniteten uppnådde man genom att uträtta saker, som ansågs beundransvärda 

av andra män och därmed definierade normerna för maskuliniteten. Detta fenomen kallas ofta 

hegemonisk maskulinitet.71 

Eftersom det som ansetts som manligt varierat genom tiderna är det skäl att 

beskriva bilden av den ideale mannen som den såg ut i varierande delar av speciellt västvärlden 

i cirka hundra år mellan 1800- och 1900-talets mitt. Denna förebild hade sitt ursprung i Preussen 

och kom därför att formas av drag ur det preussiska samhället även om den senare spriddes och 

anpassades till övriga länder. Anders Ahlbäck menar ”att vara en manlig medborgare 

utvecklades till att betyda närapå samma som att vara soldat” under denna period.72 

Förutom av de ovannämnda krigen formades den ideale mansbilden av bl.a. 

klassiska kristna värderingar samt det patriarkala samhället.73 Denna tids samhällen var starkt 

präglade av strikt sedlighet och senare nationalism. Inom det sedliga skulle mannen hålla 

kontroll över sin sexualitet och i stället använda sina förmågor för samhällets och nationens 

bästa.74 I och med detta försvann det sexuella ur den ideale mansbilden, även om t.ex. grekiska 

nakna statyer oftast fungerade som bas för monument designade inom denna tid. Enligt George 

L. Mosse ansågs en naken manskropp i stället vara ”en sexlös skönhet”.75 

Den ideale mannen skulle därmed inte vara sexuell på något vis, inneha 

självkontroll samt agera osjälviskt. Vänskap män emellan spelade en stor roll, något som fick 

en större betydelse i militära sammanhang, där kamratskap ofta symboliserade en stark 

 
69 Ahlbäck 2010a, 139–140 samt Hagemann 2004, 123. 
70 Hagemann 2004, 116. 
71 Gottzén 2014. 
72 Ahlbäck 2010b, 49. 
73 Hagemann 2004, 125. 
74 Mosse 1985, 13. 
75 Mosse 1985, 14. 
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gemenskap samt fungerade som en nostalgifaktor efter tiden i armén.76 Till skillnad från 

kvinnor ansågs män som innehavare av aktiva roller i samhället och var därmed de 

företagsamma.77  

Mycket av denna mansbild byggde upp samhällets grundvalar samtidigt som 

bilden av den ideale soldaten tog form. Att vilja dö för sitt land samt vara modig och lojal var 

soldatens versioner av den civile mannens altruistiska egenskaper. Denna offerbenägenhet samt 

heder och fromhet kom ur de kristna värderingarna och i och med nationalismens intåg skulle 

den ideale militären även vara patriotisk. För att slutligen klara sig på slagfältet, både fysiskt 

och psykiskt, måste mannen/soldaten även inneha styrka.78  

Armén hade alltså en betydande roll i utformningen av bilden av den ideale 

maskuliniteten. Detta gällde såväl mannens karaktärsdrag som hans gärningar, rättigheter och 

plikter. I denna roll stod mannen som samhällets beskyddare, försvarare samt offergivare – dvs. 

en hjälte.79 Den tysk-amerikanska forskaren Karen Hagemann beskriver fenomenet på följande 

sätt: ”Heroisk maskulinitet är därmed alltid den mest ideala maskuliniteten - väldigt eftertraktad 

men sällan uppnådd i ’heroiska tider’.”80 

Denna skapade mansbild tjänade flera syften. Genom dessa hjältekaraktärer 

gjordes försök att konstruera berättelser som utmålade krigshändelser i en mer positiv dager 

genom framhävning av både kamp och slutgiltig seger.81 Genom att de aktiva i saken, dvs. 

männen, samtidigt framställdes på ovanstående sätt blev de ett eftersträvat ideal som förde idén 

vidare. På så vis kunde de användas för att tjäna i de nationalistiska nationernas syften.82 

 

Just manligheten tog alltså en stor plats i denna tanke om försvar och hjältemod. Förebilderna 

ur historien innehöll inte endast Jesus, utan också t.ex. medeltida riddare.83 Värnpliktstiden 

beskrevs också som en manlighetsrit, en period då en pojke växte sig till man, även om unga 

gossar ansågs likställda om inte mer ärofyllda som soldater. Unga pojkar, som pga. sina ringa 

åldrar inte kallats av värnplikten utan frivilligt sökte sig ut i krig och riskerade sina unga liv, 

ansågs mer heroiska än om äldre män gjorde detsamma.84 Parallellen mellan en ung patriotisk 

 
76 Mosse 1985, 126-127. 
77 Mosse 1985, 16–17. 
78 Hagemann 2004, 125. 
79 Kivimäki 2014, 249-250. 
80 ”Heroic masculinity is thus always ideal-typical masculinity, much desired but rarely attained in ’heroic 
times’.”Hagemann 2004, 117. 
81 Mosse 1985, 115. 
82 Ahlbäck 2010a, 140–141. 
83 Mosse 1985, 13. 
84 Kemppainen 2010. 



 21 

pojke som dör för sitt land på slagfältet och kristna offervärderingar – ”de som Gud älskar, dör 

först” – gick hand i hand i denna manlighetshyllande tradition. Kvinnan deltog sällan i denna 

hjältesaga utan var förpassad till en passiv roll som en oftast sörjande moder, syster eller 

fästmö.85 Denna inaktiva kvinnokaraktär fick dock ett par mothugg bland de finländska 

Estlandsfararna, där t.ex. en kvinna deltog som frivillig soldat vid fronten.86 

Kampanjernas budskap spreds i samhället genom t.ex. kyrkliga ceremonier, i 

litteratur, sånger samt festivaler som anordnades till minne av slag eller segrar.87 Denna kultur 

blev alltså väldigt synlig inte bara i Preussen utan senare i hela Europa. I till exempel Finland 

kan många av Bertel Gripenbergs verk nämnas som en del av denna tradition.88 Budskapet 

nådde alla klasser i samhället och det med olika medel. Mer välbärgade familjers söner lockades 

med äran och de fattigares med möjligheten att bli hågkommen genom det eviga minnet som 

döden i krig gav. Alla män kunde alltså delta och chansen att bli förärad evigt liv var lika stor 

för alla, någonting som var en eminent faktor i 1800-talets starka europeiska klassamhällen.89 

Fram till första världskrigets slut dominerade denna hjältedyrkan av manliga 

krigare i de flesta europeiska länderna. Minnesdagar, -fester, kransnedläggningar, statyer och 

monument fungerade tillsammans med musikaliska och litterära verk som traditionens 

huvudsakliga arvtagare och fortsatta förmedlare. Krig föreställdes som det ultimata 

mandomsprovet, något som gick hand i hand med nationalismens tankar som introducerades 

under 1800-talets andra hälft. Med dessa tankar i bagaget såg många det första världskrigets 

utbrott som någonting efterlängtat.90 Professorn i historia vid Berlins universitet, Friedrich 

Meinecke, gick t.o.m. så långt som att kalla döden för fosterlandet för ”en signal för en helig 

vår för hela Tyskland” vid tiden för krigsutbrottet 1914.91 

Det råa och totala världskriget 1914–1918 fick denna hjältemyt att förlora sin 

betydelse i många europeiska länder såsom exempelvis Storbritannien. I t.ex. Tyskland ledde 

nederlaget och senare nationalsocialismens uppgång ändå till en renässans för tankesättet, 

medan länder som inte deltagit lika aktivt i kriget - däribland Finland och Estland år 1917 – å 

andra sidan inte upplevde en lika stark avsägelse av fenomenet.92 Även om finnar och ester 

deltagit i första världskriget i det ryska imperiets armé så hade ingetdera landet upplevt krig i 

 
85 Hagemann 2004, 125 och Mosse 1985, 17. 
86 Aino ”Aimo” Mälkönen (1900–1920) var med i både 1SVJ och PP. Se t.ex. Helsingin Sanomat 4.5.2018. 
87 Ahlbäck 2010a, 139–140. 
88 Se t.ex. dikterna ”Paul Ljungberg” och ”Gustaf von Platen” i diktsamlingen Under fanan (1918). 
89 Hagemann 2004, 125. 
90 Hagemann 2004, 130. 
91 Meinecke 1914, 28. 
92 Mosse 1985, 114–115. 
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en större skala på över hundra år.93 De krig som Finland och Estland upplevde våren 1918 

respektive 1918–1920 sågs av segrarna som frihetskrig. Krigens utgångar hade varit positiva 

för dem själva och endast underströk vikten av de stupades offer, då de omkommit i kampen 

mot Ryssland och socialismen. Att de döda därmed avlidit i frihetens och ländernas nya 

självständigheters namn passade ju utomordentligt in i den gamla preussiska hjältemyten.94 

Denna tanke överlevde i Estland och Finland mycket på grund av de borgerligt 

styrda samhällena efter krigen samt ländernas färska självständigheter.95 Värt att nämnas är 

dock att denna mans- och hjältesyn inte bara förekom i borgerliga kretsar, utan även användes 

flitigt i socialistiska sammanhang såsom senare i Sovjetunionen. 

Konservatismen, militarismen och antibolsjevismen i dessa samhällsklimat 

passade både Ekström och Kalm väl. Trots att ingen av dem var direkt politiskt aktiv i vare sig 

Finland eller Estland kunde de ändå förmedla dessa budskap under mellankrigstiden bl.a. 

genom att understöda olika rörelser som stod för samma värderingar. Ekström var ju aktiv i 

skyddskårsväsendet och Kalm tillhörde den estniska frihetskrigsveteranrörelsen Vaps (Eesti 

Vabadussõjalaste Liit) medan han bodde i USA. 

I Estland och Finland bidrog krigen 1939–1945 till att denna idealiske hjälte- och 

mansbild förlorade det mesta av sin betydelse.96 Intressant nog överlevde alltså den 

krigsglorifierande offer- och hjältemyten inte många generationer som verkligen fått uppleva 

krig. 

 

3. Pressmaterialet, tidningarna och skribenterna 

 

3.1. Tidningsmaterialet om Ekström och Kalm 
 

Även om de två länderna fram till år 1939 aktivt mindes det estniska kriget i allmänhet förekom 

det stora skillnader i hågkomsterna av de två överstarna som lett de frivilliga finländarna. 

Mängden artiklar där de två majorerna ingick varierade stort från år till år och vissa tidningar 

var flitigare än andra att publicera minnes- och dylika texter om deras insatser i det estniska 

kriget. Även om de flesta artiklarna har anonyma upphovspersoner, säger de underskrifter som 

 
93 Hortlund 2021, 62. 
94 Kemppainen 2010. 
95 Ahlbäck 2004, 27. 
96 Kemppainen 2010. 
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finns en hel del om till exempel vilkas röster och därmed åskådningar som prioriterades i de två 

samhällena. 

 I detta kapitel går jag först igenom hur ofta, när och hur mycket artiklar o. dyl. det 

förekom om Kalm och Ekström i den finländska och estniska pressen åren 1918-1939 med 

anknytning till det estniska frihetskriget. Detta sker huvudsakligen med hjälp av diagram. 

Därefter räknar jag ut hur mycket av allting som skrevs på de fyra olika språken, varefter jag 

undersöker i vilka tidningar artiklarna publicerades i samt vilka skribenterna var. I samband 

med det ser jag på varför skriverierna publicerades samt varför just de aktörerna skapade dessa 

texter. 

 

För att visualisera förekomsten av för denna undersökning aktuella träffar i pressmaterialet 

följer två diagram. De förevisar alla träffar i den finländska respektive den estniska pressen som 

nämner Ekström och/eller Kalm samt kriget i Estland. Eftersom ett mer avgränsat urval skulle 

vara väldigt tidskrävande har jag valt att ta med alla träffarna, dvs. även dubbletter och 

bokreklamer, i diagrammen men å andra sidan har sökorden i sig gjort en del färdiga urval. För 

att inte få med mycket allmänna nyheter och hågkomster om endast det finska inbördeskriget 

lade jag till ”Estland” eller ”Viro” på alla sökord i det finländska materialet. Sökorden bestod 

av de hela namnen eller så efternamnen med en militär grad framför sig, såsom ”major 

Ekström” eller ”kolonel Kalm”. Denna regel gällde för både det estniska och det finländska 

materialet, medan det i den estniska pressen räckte med att endast söka på Ekströms efternamn 

då det ju är ett ovanligt namn i Estland. 

I den estniska pressen ser man i diagrammet nedan tydligt att Hans Kalms 

popularitet och aktualitet gått i vågor under perioden 1918–1939. Till skillnad från Ekström har 

Kalm sin absoluta topp medan det estniska frihetskriget ännu pågick, dvs. år 1919. De följande 

högsta punkterna nås vid tioårsjubileet år 1929, år 1931 samt 1934, året för Päts’ 

maktövertagande. Toppen i början av trettiotalet orsakades av grundandet av en 

dotterorganisation till EVL i New York, där Kalm då befann sig och blev medlem i. Kalms 

närvaro i den estniska pressen under Päts’ regim är väldigt tydlig bland annat via de 

födelsedagsnotiser som dyker upp inför alla Kalms bemärkelsedagar fr.o.m. just år 1934 fram 

till 1939. En annan orsak till de många träffarna just 1934 är också att Kalm besökte de gamla 

krigsskådeplatserna under det årets sommar.97 

 
97 Se t.ex. Lõuna-Eesti, 25.7.1934. 
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Under perioden 1922–1928 är träffarna få för de två överstarna. Kalms ringa 

omnämnanden under den tiden består dessutom till största delen av reklam för hans bok Pohjan 

Poikain retki som behandlar just hans truppers deltagande i det estniska frihetskriget. Verket 

hade utkommit redan 1921 men marknadsfördes i Estland först några år senare. Även här kan 

man dock antaga att det stora glappet i slutet av 1920-talet delvis berodde på att Kalm under 

denna tid vistades i USA. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 1. Förekomsten av artiklar och notiser som nämner Ekström och Kalm i estnisk 
tidningspress 1.11.1918–31.12.1939. Sammanlagt rör det sig om 256 förekomster. 
 

Ekströms popularitet skiljer sig en del från Kalms i den estniska pressen. Från en mer jämn start 

går träffarna radikalt upp i slutändan av tidsperioden och den absoluta toppen är tjugoårsjubileet 

1939. Ekström är också ofta nämnd under krigsåret 1919 samt vid tioårsjubileet 1929, men även 

runt tiden för Päts’ revolution år 1934. Samma år orsakade också hans flytt till Sverige och 

partiledarskap i det Nationalsocialistiska Blocket en del rubriker. Under 1930-talet förekommer 

han också rätt så ofta eftersom han åren 1930, 1936 samt 1939 besökte landet och de gamla 

krigsskådeplatserna samt år 1937 fyllde femtio år.98 

 Diagrammet visar alla de träffar som berör just Hans Kalm (114) eller Martin 

Ekström (142) på något vis. Reklamer, enkla omnämnanden och liknande är medräknade. De 

träffar som är relevanta för denna undersökning, dvs. berättar något om personerna genom t.ex. 

beskrivningar av egenskaper eller gärningar, är naturligtvis färre än så. Båda männen når då 

 
98 Se t.ex. Päewaleht 11.6.1930, Põhja kodu 18.9.1936 och Uus Eesti 10.12.1937. 
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upp till cirka femtio väsentliga omnämnanden där det dock ingår några kopior av samma 

artiklar i olika tidningar. Det sistnämnda gäller speciellt födelsedagsnoteringar. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 2. Förekomsten av artiklar och notiser som nämner Ekström och Kalm i finsk tidningspress 
1.11.1918–31.12.1939. Sammanlagt rör det sig om 2045 förekomster. 
 

Till skillnad från det estniska diagrammet visar diagrammet över förekomsten i finländsk press 

att Kalms popularitet till en början var hög och sedan jämn men låg för resten av perioden i den 

finländska pressen. De absoluta topparna är krigsåret 1919 och året efter Kalms andra 

självbiografiska bok kommit ut (1922) samt jubileumsåret 1939. Det ringa intresset under 1920-

talet följs av en liten uppgång under mitten av 1930-talet som kan förklaras med att Kalm 

återkom till Finland 1934 efter flera år utomlands i bl.a. USA. Ett allmänt vaknat intresse för 

de finska frivilligas deltagande i det estniska kriget fanns också tack vare 15-årsjubileet samma 

år.99  

Ekström å andra sidan är rikligt representerad i jämförelse med Kalm. Även här 

är 1919 ett toppår som följs av de två jubileumsåren 1929 och 1939 samt 1933–1934 då Ekström 

flyttade tillbaka till Sverige och blev partiledare för det Nationalsocialistiska blocket. Även här 

spelade femtonårsjubileet 1934 samt Ekströms femtioårsdag 1937 viktiga roller. 

 
99 Se t.ex. Uusi Suomi 19.7.1934. 
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Alla omnämnanden i den finländska pressen är medräknade, dvs. har inte t.ex. 

reklamer eller dubbletter lämnats bort. Träffar rörande Kalm blir då 617 medan hela 1428 kan 

kopplas till Ekström. De träffar som är relevanta för den kvalitativa undersökningen i nästa 

kapitel blir dock 69 för Kalm och 117 för Ekström. 

Fig 3. Förekomsten av artiklar och notiser som nämner Ekström och Kalm i Estlands och 
Finlands tidningspress 1.11.1918–31.12.1939. Sammanlagt rör det sig om 2301 förekomster. 

 

Allt som allt är träffarna rörande Ekström 1570 av 2301 och utgör då ca 68 % av allt material 

medan Kalm står för 731 av 2301 träffar och därmed ca 32 %. Rikssvensken är alltså starkt 

dominerande med sina cirka två tredjedelar. Cirka 89 % eller 2043 av de sammanlagt 2301 

träffarna är ur det finländska materialet, där 62 % består av träffar rörande Ekström och 27 % 

berör Kalm. I det finländska materialet räknas träffarna alltså i hundratal, medan det estniska 

använder sig av tiotal. Att Finland under den undersökta perioden hade över dubbelt fler 

invånare än Estland (ca 1,1 miljon och över 3 miljoner) är en av flera förklaringar till fenomenet. 

Det estniska materialet om Ekström står för 6% och Kalms för 5 % av alla träffar vilket betyder 

ca 11% eller 166 av alla 2301 träffar. De estniska träffarna är därmed rejält färre än de 

finländska. Detta påverkar dock inte denna undersökning märkbart, då de relevanta träffarna, 

dvs. de som berättar någonting om någondera översten, inte varierar lika stort som antalet träffar 

allt som allt. Det estniska materialet ger som sagt cirka femtio relevanta träffar per man medan 

det finska materialet får fram 69 för Kalm respektive 117 för Ekström.  

Av det finländska materialet om Ekström är ca 40 % på finska medan ca 60 % är 

på svenska, så fördelningen mellan språken är väldigt jämn. Kalms andel i det finländska 

Sammanlagda träffar över Ekström & Kalm i estnisk och 
finländsk press 1.11.1918-31.12.1939. 

Ekström EE Kalm EE Kalm FI Ekström FI
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materialet är däremot tydligt delat då ca 85 % av det är på finska och bara ca 15 % på svenska. 

I den svenskspråkiga pressen ser man därmed ett tydligt ignorerande ställningstagande. 

Ekströms andel i det estniska materialet är ca 56 %. Cirka 82 % av detta är på 

estniska medan de resterande ca 18 % är på tyska. Kalms del av det estniska materialet är då ca 

44 % och hela ca 94 % av det är på estniska medan endast ca 6 % är på tyska. Även här ser man 

alltså hur Kalm ignoreras, den här gången på tyska. Ekström dominerar på alla planen och gör 

det tydligast på svenska och tyska, även om de tyskspråkiga träffarna är få. 

De absoluta toppåren för Ekström och Kalm i båda länderna skedde krigsåret 

1919 samt tjugoårsjubileumsåret 1939. Följande toppår är femtonårsjubiléet 1934 och det 

föregående året 1933. Förutom jubiléet orsakade Ekström och Kalm rubriker av andra orsaker 

under samma tid, bl.a. för att Kalm återkom till Finland efter många år utomlands och Ekström 

blev nazistpolitiker i Sverige. Språkligt sett får Ekström tydligast mest fokus på svenska och 

tyska medan förhållandet mellan de två överstarna på finska respektive estniska är mer 

jämbördigt, även om Ekström dominerar där också.  

 

3.2 Skribenterna och deras bakgrund 
 

Bilden av finländarna som esternas räddare samt som bolsjevikernas och ryssarnas skräck 

utmålades ivrigt både över trupperna och deras ledare Ekström och Kalm. Oftast stod artiklarna 

utan kända författare eller endast med initialer, men när en skribent nämns kan hen, oftast han, 

utan undantag kopplas till antingen finskhetsrörelsen i Finland och/eller borgerlig politik i 

någotdera landet. Skillnader länderna emellan angående användningen av signaturer, 

pseudonymer och underskrifter med riktiga namn är dock tydliga. 

I den estniska pressen är de relevanta träffarna mycket sällan underskrivna 

överhuvudtaget. Namn och signaturer, dvs. exempelvis initialer, används endast vid enstaka 

tillfällen åtminstone i artiklarna och notiserna som nämner endast Kalm, där endast två 

signaturer och sju namn förekommer. I Ekströms fall hittas åtta namn och en signatur. Förutom 

två neutrala texter förhåller sig skribenterna enbart positivt till både Kalm och Ekström. Tre av 

de sammanlagt femton namnen är okända personer, men bland de kända återfinns ett flertal 

med tydliga kopplingar till de finska frivilligas styrkor eller de organiserande krafterna bakom 

dem. 

Hjalmar Frisell, en tidigare medlem i Svenska brigaden i det finska inbördes-

kriget, skrev om kriget i Estland samt om Ekström i en artikel i Svenska Dagbladet i mars 1919. 

Texten publicerades delvis och kommenterades i Päewaleht av signaturen ”Estur” där den 
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avslutades med orden ”sympatin gentemot det gamla moderlandet är stark” syftandes på en 

estnisk tacksamhet gentemot Sverige, eftersom Ekström var rikssvensk.100 De övriga exemplen 

på personer som skrivit om antingen Ekström eller Kalm i den estniska pressen är antingen 

finländare (6) eller ester (också 6). Ekström nämns av en rikssvensk (Frisell), tre ester samt fyra 

finnar. Kalm å sin sida nämns av vardera tre estniska och finländska personer.  

Bland de finländska skribenterna återfinns ett flertal som hörde till finskhets-

rörelsen, däribland Lauri Kettunen, som var professor i finska och en av grundarna till CEU, 

Armas O. Väisänen, en musiketnolog intresserad av det finsk-ugriska samt Martti Pihkala, en 

finsk aktivist och anhängare till Storfinlandsdrömmen. De två sistnämnda följde med som 

korrespondenter under flera av frändefolkskrigen.101 De estniska författarna bestod till stor del 

av militärer, såsom konteramiralen Johan Pitka, överbefälhavaren Johan Laidoner samt den 

menige Edvard Groschmidt. En av de finska skribenterna, Johannes Tamminen, kan också 

kopplas till armén via dennes jägarbakgrund samt medlemskap i Pohjan Pojat. 

Precis som i Estland är få relevanta texter i den finländska pressen undertecknade. 

Dock förekommer både pseudonymer, signaturer och namn mer flitigt och nyanserat. I Kalms 

fall finns det t.o.m. tre negativt inställda skribenter, däribland en estnisk fänrik som klagar på 

Kalms svaga förmåga att hålla sina trupper i schack.102 Samma brister framhävs av den finska 

socialdemokraten Vihtori Huhta (under pseudonymen H. Käpälämäki) i tidningen Kansan Sana 

sommaren 1919.103 Ekström å sin sida får inga negativa kommentarer överhuvudtaget förutom 

i en icke undertecknad artikel i Arbetarbladet år 1933 angående ryktet om att han ska bli 

nationalsocialistisk ledare.104 

Sammanlagt förekommer 16 namn, en pseudonym och elva signaturer bland de 

relevanta träffarna angående Ekström och Kalm i den finländska pressen. Tre av namnen, Martti 

Pihkala, Lauri Kettunen och A. O. Väisänen, förekommer också i det estniska materialet. Det 

finländska materialet är betydligt mer enformigt än det estniska, då det förekommer endast en 

rikssvensk, två estniska medan resten är finländska skribenter. Av de tretton finländska 

författarna skriver dessutom alla utom två på finska. Det finskspråkiga fokuset dominerar alltså 

både i Finland och Estland. Till skillnad från det estniska materialet är dock en av skribenterna 

en kvinna. 

 
100 ”Sümpatii wana emamaa wastu on tugew…” Päewaleht 18.3.1919. 
101 Roselius & Silvennoinen 2019, 57 och Keskisuomalainen 28.12.1918. 
102 Riihimäen Sanomat 26.07.1919. 
103 Kansan Sana 3.06.1919. 
104 Arbetarbladet 15.12.1933. 



 29 

Förutom en okänd och de tre redan tidigare nämnda herrarna representeras 

skribenterna till största delen av personer med kopplingar till Storfinlandstanken och 

finskhetsrörelsen. Arkitekten Elias Paalanen, som deltagit i det finska inbördeskriget på den 

vita sidan, förlagsarbetaren och översättaren Werner Anttila samt författaren och 

radikalhögerpolitikern Vilho Helanen kopplas hit. Den sistnämnde var även med i Pohjan Pojat, 

precis som skribenterna Matti Parviainen, Erkki Hannula och Charles Takiainen. Två 

journalister, Karl Tiander och Eduard Laaman, skrev för borgerliga tidningar som 

Hufvudstadsbladet och Waba Maa efter 1934. 

Som den enda rikssvensken återfinns Ragnar Hyltén-Cavallius, en svensk 

skådespelare och manusförfattare, som recenserade boken ”En av de svenske i främmande 

land” som berättar om Ekström äventyrliga liv. I recensionen fokuserar Hyltén-Cavallius dock 

mest på att svartmåla rikssvenskarnas ”tilltagande krämarlynne” och ”dästa självbelåtenhet” 

men däremot hyllar ”germanernas ädlaste gåvor” i form av ”hjärnans och handens ledande 

förmåga” som han lite klumpigt i slutet tillskriver Ekström.105 

Signaturerna som används är i de flesta fallen betydelselösa, såsom t.ex. ”Ärrä 

II”, ”Ursula” och ”Den ensamme”, även om den förstnämnde avslutade sin artikel med orden 

”Vi ska alltid minnas, att vårt mål ska vara ett Storfinland!”.106 Två undantag finns dock i 

namnen ”Herrn till höger” – som ju både kan och ska tolkas politiskt – samt signaturen 

”Tirfing”, som skrivit en lång text som hyllar Ekström. 107 Tirfing är i den nordiska mytologin 

världens vackraste svärd som dräper en man var gång man drar det ur skidan. Att texten 

beskriver forna tiders svenska hjältar och att Ekström nu är en av dem är därför ingen slump. 

 

4.  Ekström och Kalm: tillskrivna egenskaper 

 

4.1 Gemensamma hjälte- och manlighetsdrag 
 

Förutom enkla omnämnanden och korta notiser som nämner Ekström och Kalm utan djupare 

mening förekommer det en hel del mer beskrivande och episka texter vars innehåll inte är 

partiska eller neutrala. Skildringar från fronten som inte är regelrätta rapporter utan går i en mer 

förskönad stil är rikligt dramatiserade samt har tillskrivit olika egenskaper och roller till 

 
105 Svenska tidningen 31.12.1919. 
106 ”Muistakaamme aina, että päämäärämme tulee olla Suur-Suomi!” Hakku: pioneeripataljoonan asevelvollisten 
lehti nr 1 20.1.1929. 
107 Veckans krönika nr 5, 1.2.1919. 
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personerna som nämns. De här versionerna av krigshändelserna uppkom förståeligt i efterhand 

och har flera saker gemensamt. Bland annat är de positivt inställda till de två männen, språket 

är rikligt nyanserat samt följer de en stil nära det skönlitterära – vissa texter är t.o.m. så livligt 

skrivna att de påminner om sagor eller andra påhittade, otroliga berättelser såsom legender.108 

Det här kapitlet kommer att undersöka närmare hur lika Ekström och Kalm porträtteras i dessa 

historier samt hur de rollerna passar in i dåtidens syn på män och hjältar. 

Fenomenet syns redan vid årsskiftet 1918–1919 i många av texterna som ska 

fungera i introducerande syfte av Ekström och Kalm för tidningsläsarna. Följande exempel 

mötte Tallinna Teatajas läsare samma dag som Ekströms grupp skulle anlända till den estniska 

huvudstaden, dvs. dagen före nyårsafton 1918. 

 

I mängden av överlägsna hjältar i vår frihetskamp finns de män, major Ekström 

och överstelöjtnant Kalm, som under Ert hemlands frikårer stått vid fronten, män, 

som frivilligt och med de egna männens obegränsade förtroende samt utan 

egenkärlek, fick de största tacken och den största berömmelsen å den militära 

ledningens befälhavares vägnar, inte bara för den egna tapperheten och det egna 

kuraget utan även för utförandet av de allra skickligaste militära strategiska 

operationerna.109 

 

Enligt artikeln hade medlemmar i CEU hade författat texten två dagar tidigare. Brevets 

huvudsakliga mening var att presentera Ekström och Kalm i en heroisk dager genom att referera 

till deras tidigare krigsgärningar i det finska inbördeskriget. Därmed skulle de förmedla hopp 

och lugn till läsaren, som via detta skulle förstå att det var två erfarna militärer som Finland 

skickat över och inte vilka vanliga soldater som helst. Texten beskriver tydligt att det handlar 

om både män och hjältar och fungerar därför som ett praktexempel på hur hjältemyten tog sig 

i uttryck tillsammans med den dåvarande mansbilden. 

Varken Martin Ekström eller Hans Kalm var unga eller oerfarna gossar på väg 

mot sina elddop när de besteg estnisk mark för att kriga mot bolsjevikerna vintern 1918–1919. 

De hade alltså redan genomgått två saker som enligt hjältemyten placerade dem i männens och 

 
108 Det var inte ovanligt i berättelser som handlade om krig. Kivimäki 2014, 246. 
109 ”Meie wabadusewõitluse ülewamate kangelaste hulgas on ta need mehed, major Ekström, ning 
alampolkovnik Kalm, kes Teie kodumaale sõitwatele wabasalkadele etteotsa on asunud, mehed, kes omal ajal 
oma meeste piiramata usalduse ja armastuse enesele wõitsid ning ülema sõjawäe juhatuse poolt kõige suuremat 
kiitust ning kuulsust mitte ainult oma wapruse ja mehisuse, waid ühtlasi kõige osawamate sõjewäeliste 
strateegiliste operatsioonide pärast osaks said.” Tallinna Teataja 30.12.1918. 
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inte pojkarnas skaror: värnplikten samt eldprov vid fronten.110 De två krigsveteranerna i 

trettioårsåldern hade deltagit i flera olika konflikter både i Europa och i Asien, eller som en 

artikel undertecknad A. O. Väisänen beskrev dem i ett brev publicerat i Eesti Maarahva Liidu 

häälekandja den 28.12.1918: ”Vårt eget frihetskrigs ivrigaste deltagare och hjälte, major 

Ekström, samt överstelöjtnant Kalm – den sistnämnde en man av estnisk sort, krönt med 

obegränsad tilltro och heder av sitt militärkompani…”111 Även här kan Väisänens text placeras 

i ett introducerande sammanhang där läsaren ska få en positiv bild av de två krigarna samt 

lugnas av faktumet att de hade krigserfarenhet. 

Den största rollen som Kalm och Ekström spelar i dessa historier är hjälten. 

Förutom att i direkta ordalag beskrivas som hjältar förekommer det otaliga exempel på 

beskrivningar där någondera mannen tillskrivs adjektiv eller personlighetsdrag alternativt utför 

gärningar som syftar på den dåtida uppfattningen om hurudan en hjälte är och borde vara. Detta 

gällde för båda ländernas press under mellankrigstiden. Samtidigt som de på olika sätt förklaras 

vara hjältar uppfyller de vissa roller i den manliga förebilden för övriga män och soldater.112 

Hans Kalm beskrivs som ”Pohjan Pojats egen tappra ledare”113 och 

födelsegratulationer skickades bl.a. till ”den här modige soldaten, den kunnige och orädde 

ledaren”114 medan Ekström bl.a. kallas för ”en framstående officer, aktiv, tapper, överraskande 

osårbar”.115 Här tillskrivs de mod och tapperhet, vilka är en av de äldsta grundstenarna i 

beskrivningar av män som hjältar.116 Tillsammans med beskrivningen ovan samt Svenska 

pressens version av samma fenomen, ”Martin Ekström lät icke gräset gro under fötterne…”117, 

visar tillsammans med Aamulehtis beskrivning av Kalm som ”skarp och företagsam”118 att 

männen även tillskrevs en stark initiativförmåga som var nära kopplade till situationer som 

krävde mod. Initiativförmågan och modet skulle tillsammans utmåla bilden av en man som inte 

fruktade varken farliga situationer eller smärta.119 

Berättelsen nedan publicerades i Päewaleht redan i januari 1919 och berättar om 

landstigningen vid byn Udria nära Narva, där Ekströms grupp stred tillsammans med ester. En 

 
110 Kivimäki 2014, 249. 
111 ”Meie enese wabadussõja tulisemad eestwõtjad ja kangelased, major Ekström, ning alampolkovnik Kalm – 
wiimane Eesti tõugu mees, piiramata usalduse ja austusega oma sõjaseltsiliste poolt kroonitud ...” Eesti Maarahva 
Liidu häälekandja, 28.12.1918. 
112 Hagemann 2004, 116-117. 
113 ”’Pohja pojad’ oma wapra päälik”, Lõuna-Eesti 27.4.1927. 
114 ”tälle urhoolliselle sotilaalle, taitavalle ja pelkäämättömälle päällikölle.” Ajan Suunta 21.4.1939. 
115 Vasabladet 5.12.1937. 
116 Hagemann 2004, 124. 
117 Svenska Pressen 2.8.1933. 
118 ”rivakka ja aloitekykyinen”, Aamulehti 24.6.1922. 
119 Nevala-Nurmi 2014, 227. 
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estnisk soldat berättade följande om striderna: ”En av våra kulsprutor fungerar inte. Major 

Ekström skyndar sig genom kulregnet hit, reparerar kulsprutan och börjar skjuta mot fienden. 

Vapnet fungerar så att glädjen sprider sig.”120 Från samma landstigning berättar en artikel i Åbo 

Underrättelser från mars 1919: ”Bränningarna brusa omkring en, granaterna slå ned, isflaken 

klirra, men i land kommer man och som den förste står en liten man på estländsk jord – Ekström. 

Allt är anlagt på överrumpling, djärvhet, snabbhet.”121 Samma historia förekommer i en estnisk 

artikel då Ekström återbesöker samma plats år 1930122 och beskriver både hjältemod, tapperhet 

och initiativförmåga utan att nämna just de orden. 

Kalm å andra sidan förekommer på liknande sätt i följande berättelse, publicerad 

i Estland inför tioårsminnet år 1929: ”I den andra halvan av januari år 1919 anlände Kalm med 

sitt eget regemente till den södra fronten och slogs med Kuperjanovs partisaner i de hårdaste 

striderna kring Paju herrgård, som slutade med staden Valgas frigörelse. Därefter hjälpte Kalm 

med att avvärja fiender från våra södra områden och frigjorde den 20 februari staden 

Marienburg.”123 I mitten av 1930-talet skrev tidningen Waba Maa minst lika fantastiskt om den 

estniske militären och hans grupp: ”Till ekot av Björneborgarnas marsch rusade era ’Pohjan 

Pojat’ för 17 år sedan över Tallinn, Tartu och Valga ända till Marienburg, utan att den 

övermäktige fienden kunde hindra er väg. ’Framåt!’ ropade Hans Kalm och ni stormade som 

leoparder alltid dit var elden var som hetast.”124 

Ovanstående citat understryker att Ekström och Kalm förutom att vara modiga 

ofta beskrivs som att vara först i ledet samt att de befinner sig där var striderna pågår som värst, 

något som i sin tur kan kopplas till både initiativförmågan samt en uppoffringsvillighet, en 

egenskap som framhävs redan i tidiga beskrivningar av hjältemyten.125 Ekström beskrivs i en 

femtioårsnotis som ”den orädde sig själv aldrig sparande ledaren”126 medan Kalm sades ”alltid 

vela spara sina män.”127 Att gå främst ut i det okända, med risk för sitt liv för att spara sina 

underlydande, passar också in som underkategorier under temat mod.128 De två majorerna 

 
120 ”Üks meie kuulipritsidest ei tööta. Major Ekström ruttab tule all sinna, parandab kuulipritsi ära ja hakkab 
waenlasete tuld andma. Masin töötab, et lust tuulda.” Päewaleht 25.1.1919. 
121 Åbo Underrättelser 30.3.1919. 
122 Põhja Eesti: Narwa ja Alutaguse häälekandja, 12.6.1930. 
123 ”Jaanuaris 1919. a. teisel poolel asus Kalm oma rügemendiga lõuna-wäerinnale ja lõi koos Kuperjanowi 
partisanidega ägedamaid lahinguid Paju mõisa juures, mis lõppes Walga linna wabastamisega. Edasi aitas Kalm 
waenlast meie lõunapiiridest wälja tõrjuda ja wabastas 20. weebruaril Maarienburi linna.” Maa 9.4.1929. 
124 ”Porilaste marssi helidel ründasite teie ’Põhja Pojad’, 17 aastat tagasi üle Tallinna, Tartu ja Walga kuni 
Marienburgini, ilma et üliwõimne waenlane oleks suutnud teie teekonda takistada. ’Edasi!’ hüüdis Hans Kalm ja 
teie kui leopardid tormasite ikka sinna, kus tuli põletawam.” Waba Maa 5.6.1936. 
125 Hagemann 2004, 124. 
126 Jakobstads tidning 4.12.1937. 
127 ”Hän tahtoo aina säästää miehiä…” Uusi Suomi 12.2.1919. 
128 Nevala-Nurmi 2014, 227. 
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beskrivs alltså som orädda, dvs. indirekt modiga, samt villiga att försaka sig själva till förmån 

för andra då de tillskrivs ovanstående påståenden. 

Förutom mod var bra ledarskap någonting som tidningarna också satte värde på 

och som dessutom kan ses som en del av initiativförmågan. Tidningen Hakku för 

ingenjörstruppernas värnpliktiga bedömde de två männens förmågor i slutet av 1920-talet på 

följande vis: 

 

Esterna var lyckligt lottade även i den saken, att de bekräftade regementen fick 

befälhavare, som upplevt verklig finsk attackerar-anda, två av vårt frihetskrigs 

särskilt utmärkta officerare, överste Kalm och Ekström. Faktumet att ingen av 

dem var finländsk störde inte truppernas verksamhet just tack vare att deras namn 

var kända för alla som deltagit i frihetskriget. […] 

Mer passande högsta ledare för de finska frikårerna kunde inte ha valts. 

Situationen i Estland var verkligen allvarlig och krävde modiga, snabba och 

beslutsamma – så här under fredstid tänkta som kanske dumdristiga - åtgärder, 

och detta kunde dessa män leverera.129 

 

Samma artikel förkunnade även att Kalm var en ”utomordentlig inspiratör för trupperna samt 

ledare i strid”.130 Tidningen Kokkola påstod också att Kalm var så populär att ”14-15-åriga 

pojkar hotade att utan lov resa med [PP]”.131 Ekström å sin sida utmålades i Veckans krönika 

att ”…var[a] ett föredöme i rådighet och personligt hjältemod, väckande hos soldaterna 

orubbligt förtroende och en hänförelse, som icke torde kommit mången befälhavare till del.”132 

I en intervju med en fältväbeln B. Pacius, som varit i Ekströms grupp men sårats nära Narva, 

berättar soldaten för reportern, att Ekström är ”en fan till karl” samt ”skriv lugnt att Ekström är 

avgudad, för det är sant.”133 I den ursprungliga artikeln var ordet ”avgudad” särskilt betonat 

 
129 ”Eestejä onnisti siinäkin suhteessa, että näitten vahvistettujen rykmenttien komentjaksi saatiin oikean 
suomalaisen hyökkäyshengen elänyttäneet miehet, kaksi meidän vapaussodassamme erikoisesti kunnostautunutta 
upseeria, everstit Kalm ja Ekström. Se että näistä kumpikaan sattumalta ei ollut suomalainen ei millään tavoin 
haitannut joukkojen toimintaa juuri sentakia, että heidän nimensä tunsi jokainen vapaussotan osaaottanut. […] Sen 
onnistuneemmin olisi tuskin voitu valita suomalaisen apuretkikunnan korkeimpia rintamapäälliköitä. Tilanne oli 
Eestissä todellakin hyvin vakava ja edellytti rohkeata, nopeata, päättäväistä – ehkäpä rauhanaikaiselta kannalta 
arvostellen huimapäistäkin toimintaa, ja sellaiseen ollivat juuri nämät miehet omiaan.” Hakku: 
pioneeripataljoonan asevelvollisten lehti, nr 1 20.1.1929. 
130 ”…loistava joukkojen innostuttaja sekä johtaja taistelussa.” Hakku: pioneeripataljoonan asevelvollisten lehti, 
nr 1 20.1.1929. 
131 ”14–15-vuotiaat pojat uhkailevat luvatta lähteä retkelle.” Kokkola 18.1.1919. 
132 Veckans krönika nr 5 1.2.1919. 
133 Hufvudstadsbladet 11.2.1919. 
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med mellanslag mellan bokstäverna. Att det goda ledarskapet kunde uppvigla en sådan lojalitet 

hos sina underlydande var alltså också hett eftertraktat men passar samtidigt som hand i handske 

in i teorin om den hegemoniska hjältemyten, där manligheten är det som andra män strävar efter 

att uppnå.134 

På gränsen till komiska exempel på detta finns i texter skrivna av någon gammal 

vapenbroder till Kalm eller Ekström. ”Instinktivt slår mina hälar ihop sig såsom i dagarna före 

Valga” skriver en namnlös kamrat till Kalm vid ett möte år 1934.135 Åbo Underrättelser nämner 

en ofta citerad anekdot om Ekström, en episod som även förekommer i Schillers bok: 

”Och det var samme man, som Härmäpojkarna hade ett par karakteristiska ord om. Man sporde 

dem om de höllo på monarki eller republik. Häh! Man förklarade skillnaden och fick till svar: 

nog kunde man hålla på monarki bara Ekström blir kung!”136 En sådan beskriven överdriven 

lojalitet skulle idag endast framkalla roade leenden eller förvirring. 

Allt detta till trots framhävde många tidningar även de två militärernas ringa 

åldrar. Ekström beskrevs vara ”på den tiden en ung, cirka 30-årig officer”137  samt ”trots sin 

ungdom en beprövad krigare”138 medan en artikel i tidningen Maailma skriver att 

”Överstelöjtnant Kalm är än en ung man…”139 Ungdom är ju inte alltid ett uppnåeligt 

karaktärsdrag men betonas ändå i de flesta hjältehistorierna från mellankrigstiden.140 

Förutom ovanstående egenskaper tilldelades de två männen även andra positiva 

attribut utan raka kopplingar till just hjälterollen. De här mer moderna särdragen kan oftast ses 

som beskrivningar endast av dåtidens efterlängtade mansroll – i de flesta fallen handlade det 

om att beskriva Ekström och Kalm på olika positiva sätt i en annan roll än som officerare. 

Många av de här karaktärsdragen kan ses som sektioner under de ovannämnda bra ledarskap 

och lojalitetsframkallande men ur en civil synvinkel. Då Ekström t.ex. beskrivs som 

”vänsäll”141, ”hurtig”142 och ”öppen”143 medan Kalm är ”hjärtlig”144, ”fantastisk”145 och 

 
134 Hagemann 2004, 116. 
135 ”(Vaistomaisesti iskytyvät kantapääni yhteen kuin ennen Valkin päivinä).” Uusi Suomi 19.7.1934. 
136 Åbo Underrättelser 30.3.1919. 
137 “[Kolonel Ekström] oli tookord noor, umbes 30-aastane ohwitser.” Ugala 1.1.1929. 
138 Åbo Underrättelser 7.1.1919. 
139 Maailma nr 1 1.1.1919. 
140 Ahlbäck 2010a, 111. 
141 Vasabladet 5.12.1937. 
142 ”schneidig” Dorpater Zeitung 18.1.1919. 
143 Skyddskåristen nr 22 1.11.1937. 
144 ”herttainen” Maailma nr 1 1.1.1919. 
145 ”wahwa” Tallinna Teataja 18.10.1919. 



 35 

”rättfram”146 får läsaren en positiv bild av hurudana de två är också utanför militära 

sammanhang. Många av de här karaktärsdragen kan också kopplas till kristna värderingar. 

Även om Kalm och Ekström gemensamt tillskrevs mångt om mycket traditionellt 

manliga egenskaper, finns det i pressmaterialet i båda länderna också exempel på deras mer 

mjuka sidor. Till exempel kallade Werner Anttila (finsk översättare och förlagsarbetare) Kalm 

för ”anspråkslös”147 i en introducerande text inför dennes avfärd till Estland i januari 1919. 

Ekström å sin sida tillskrivs samma adjektiv tillsammans med ”blid och stillsam”148 samt sades 

ha ett ”sympatiskt väsen”.149 Kalm beskrivs ändå sällan som blygsam, något som framkommer 

i följande kapitel. 

  

Martin Ekström och Hans Kalm tillskrivs en stor mängd gemensamma personlighetsdrag samt 

attribueras liknande lojalitetsväckande i sin omgivning. Pressmaterialet drar också liknande 

ärofyllda och nationalistiska paralleller mellan de två. Den rådande mans- och samtidigt 

hjältemyten har satt tydliga spår i beskrivningarna av de två militärernas karaktärsdrag och även 

om de rekryterades till uppgiften som ledare för de finska frivilliga via samma kriterier är det 

svårt att tänka sig att de i verkligheten faktiskt varit så lika i sinne och agerande. 

  

4.2 Andra roller och skillnader 
 

Varken i den estniska eller den finländska pressen kommer det fram vad Martin Ekström och 

Hans Kalm tyckte om varandra. Samarbetet dem emellan kan åtminstone i tidningarna inte ses 

som särskilt nära eller varmt, då det inte nämns att de två ens skulle träffas annanstans än 

alldeles i slutet av 1918 och eventuellt under någon minnesfest för Estlandsfarare många år 

senare. Trots att båda frivilligt sökt sig till befälhavarposterna och sedan stred på liknande sätt 

– ”de jagade djärvt rakt fram”150 – kan man av tidningsmaterialet ändå dra slutsatsen att de hade 

väldigt olika personligheter. 

 Då kapitlet ovan diskuterat Ekströms och Kalms tillskrivna gemensamma drag 

behandlar följande sidor deras olikheter och eventuella negativa eller normbrytande roller. 

 

 
146 ”rehti” Rintamamies 2.1.1935. 
147 ”vaatimaton” Maailma nr 1 1.1.1919. 
148 Åbo Underrättelser 24.12.1919. 
149 Åbo Underrättelser 6.12.1937. 
150 ”Otse hulljulgetena tormasid nad…” Päewaleht 30.12.1938. 
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Hans Kalm var en synlig figur i både det estniska och det finländska samhället hela 

mellankrigstiden med undantag av åren han bodde utomlands (1923–1934). Efter det finska 

inbördeskriget utgav Kalm boken Kalmin pataljoona Suomen vapaussodassa (1919) där han 

berättade om sina erfarenheter från fronten. I Ekströms fall försökte en journalist i en intervju i 

mars 1919 förgäves få denne att berätta något om sina gärningar i krigen men fick helt enkelt 

konstatera att Ekström är ”anspråkslös och förtegen, i allt som gäller honom själv”.151 

Vidare hördes Kalm ofta i pressen redan medan det estniska frihetskriget ännu 

pågick då han ivrigt kommenterade krigets olika skeden och rykten i båda ländernas press. År 

1921 utkom Kalm med boken Pohjan poikain retki, som berättar om gruppens förehavanden i 

Estland. Martin Ekström å sin sida var ett ofta förekommande namn särskilt i den finlands-

svenska pressen under samma tid men förekom mycket sällan som intervjuobjekt eller med 

egna kommentarer. Som motpol till detta kan Karl Schillers bok En av de svenske i främmande 

land (1919) nämnas. Schiller var Ekströms ”krigskamrat” och skrev en bok om ”en del av hans 

[Ekströms] tusende äventyr […] i Persien, i Finland, i Estland…”.152 Verket innehåller dock 

många allmänna ”legender” som berättats tidigare i bl.a. just finländsk press, så det är inte sagt 

att Ekström själv bidragit med så mycket historier till den. Veckans krönika beskrev träffande 

rikssvenskens inställning med orden: ”Sagolika låta bedrifterna vars konturer han någon gång 

låtit sina vänner få del av. Hälst berättar han nämligen ingenting.”153 

Traditionen fortsatte på samma vis även efter kriget. Kalm både syntes och hördes 

i både den finländska och den estniska pressen, medan Ekström ogärna förekom i det offentliga 

överhuvudtaget. Adjektiv som anspråkslös154 och förtegen155 används ofta om den senare 

medan samma beskrivelser sällan eller aldrig nämns i samband med Kalm. Att Kalms bataljon 

i det finska inbördeskriget uppkallades efter honom samt att Kalm själv valde både namnet 

”Pohjan Pojat” och isbjörnshuvudet som dess symbol till sin trupp i det estniska kriget berättar 

också sitt. Ekström nöjde ju sig med de officiella titlarna på de trupper han ledde och skapade 

aldrig någon logotyp för sin frikår i Estland. Kalm framställs på det här viset som en högljudd 

person med mycket åsikter som han gärna framför och drar sig inte för att verka besvärlig. 

Ekström i sin tur porträtteras som en tystlåten och tillbakadragen typ, nöjd med vad man än ger 

honom. Medan Kalm här tillskrivs aggressivitet och framåtanda är Ekström däremot liksom 

 
151 Åbo Underrättelser 30.3.1919. 
152 Åbo Underrättelser 24.12.1919. 
153 Veckans krönika nr 5 1.2.1919. 
154 Åbo Underrättelser 24.12.1919. 
155 Åbo Underrättelser 30.3.1919. 
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kristet from – båda attributen tillhörde den rådande mansbilden men skapade därmed två män 

som var manliga på olika sätt.156 

 

Skillnader fanns också i de två männens bakomliggande orsaker till krigandet. Båda hade 

anmält sig som frivilliga till det estniska kriget, men där slutar också likheterna. Ekström kunde 

inte ha några patriotiska motiv – han var ju rikssvensk och talade varken finska eller estniska. 

Däremot fann han tydligt ett kall i den klassiska kampen mellan det goda och det onda – ur sin 

egen synvinkel sett där de onda var kriminella eller bolsjeviker. Denna tidlösa kamp var väldigt 

vanlig att lyfta fram i liknande berättelser under mellankrigstiden.157 ”Ty Martin Ekströms rätta 

element är krutröken, har varit det redan under många år och skall så förbli. Han älskar kriget, 

striden” förkunnade signaturen ”Tirfing” i Veckans krönika redan i början av februari 1919.  I 

en sällsynt intervju i Åbo Underrättelser samma vår påstår ”Den ensamme” att Ekström 

förklarat sin iver med orden ”Jag hjälper gärna för ordning och rättvisa, för frihet och 

kommande lugn.”158  

Hans Kalms motiv är å andra sidan mer nationalistiska. Både finsk- och 

estniskspråkig press förkunnade under våren 1919, att ”…en finländsk publik [kan] vara av den 

allmänna uppfattningen att Kalm i egenskap av estländare skulle försvara sina landsmän”. 

Liknande tankar ger beskrivningen av det tal som Kalm höll vid Pohjan Pojats ankomst till 

Tallinn i januari 1919 där han förklarar gruppens val av symbol: ”Isbjörnen är Nordsjöns och 

dess stränders herre, och precis så vill ’Pohjan Pojat’ strida för den saken, att de finska folken 

kan leva i frihet på sina egna boplatser och att Finland samt Estland fria och hand i hand utan 

hinder kan arbeta tillsammans.”159 Detta tal avslöjar också att Kalm kände till och antagligen 

också understödde tanken på ett Storfinland, något som vidare kan förklara hans popularitet i 

den finskspråkiga pressen i Finland. Under sommaren 1919 beskrivs Kalm också vara ”känd 

för sin positiva inställning till det finska”.160 Som tidigare nämnts blev den idealiske mansbilden 

under senare hälften av 1800-talet även patriotisk och passar på så vis väl in på Kalm här.161  

 
156 Nevala-Nurmi 2014, 228. 
157 Nevala-Nurmi 2014, 231. 
158 Åbo Underrättelser 30.3.1919. 
159 ”Jääkaru on Põhja merede ja selle rannikute walitseja; nii tahawad ’Pohjan Pojad’ wõidelda selle eest, et 
Soome rahwad oma asukohtades wabalt wõitsid elada ja Soome ning Eesti wabaks käsikäes töötamiseks takistusi 
ei oleks.” Tallinna Teataja 14.1.1919. 
160 ”suomenmielisyydestään tunnettu” Uuden Suomen Iltalehti 19.7.1919. 
161 Hagemann 2004, 124. 
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Ett annat möjligt motiv, åtminstone enligt vissa artiklar, är hämnd: ”Vid jultiden 

sökte han [Kalm] sig ur ruinerna av sitt hem, nerbränt av kommunisterna, till Finland…”162 

Släkten Kalms gård förstördes verkligen under det s.k. ”svaboda- och bolsjevikväldet” under 

1917.163 Hämnd är dock ingenting som Kalm själv någonsin understryker, utan betonar endast 

Estlands frihet från ryssar, tyskar och bolsjeviker. Passligt till tjugoårsjubileet 1939 beskrev 

Aamulehti hur Kalm riktat ett tal till sina forna soldater från inbördeskriget i Finland: ”Pojkar, 

när ert land var i fara kom jag för att leda er. Nu är mitt fädernesland i fara. Kommer ni med, 

eller, rättare sagt, vågar ni inte åka?”164 Nevala-Nurmi understryker att aggressivitet ibland är 

ett tillskrivet, eftertraktat personlighetsdrag inom denna mansbild och via ovanstående exempel 

tillskrivs Kalm åtminstone delvis det, även om det också kan tolkas som en stark 

initiativförmåga.165 

Trots de olika orsakerna till viljan att strida kan både Ekströms och Kalms motiv 

placeras inom den rådande mans- och soldatbilden: Ekström strider ju för rättvisan medan Kalm 

är patriotisk. Kalms eventuella hämndmotiv platsar också under viljan att skipa rättvisa.  

Även krigsmetoderna skilde de två männen åt. Ekström tillskrevs mottot 

”Tillintetgör ej den slagne – omvänd honom!” som sades härstamma från dennes tid i Persien, 

då denne fick besegrade ökenrövare att skriva in sig i den svensk-persiska polismakten. I samma 

artikel beskrev Frontmannen även krigarens neutralitet i Vasabygden: ”Ekström tog intet parti 

i de inrepolitiska debatterna i Finland och har därför behållit sin popularitet både bland svenskar 

och finnar och särskilt bland Finlands och enkannerligen Österbottens arbetare-befolkning är 

han synnerligen uppburen.”166 

En liknande öppenhet och sympati gentemot fienden som Ekström visar finns i Kalms fall inte. 

En betydligt hårdare bild av honom framställs t.ex. i Dorpater Zeitung i januari 1919: ”I spetsen 

av de djärva ’Kalmska djävlarna’ har han [Kalm], till sina fienders skräck, med järnhård näve 

rensat centrala Finland från de röda och sedan med sina ’Nordens pojkar’ fortsatt med detta 

förvärv i Estland.”167 Tjugo år senare intervjuas Kalm om sina krigsinsatser och kommenterar 

anfallet av Alūksne (Marienburg) med orden: ”Endast en sak var mig fördelaktig: de röda 

 
162 ”Joulun aikana hän sitten bolshevikien polttaman kotinsa raunioilta suuntasi matkansa Suomeen…” 
Uudenkaupungin Sanomat 20.4.1939. 
163 ”svaboda- ja bolshevikivalta” Uudenkaupungin Sanomat 20.4.1939. 
164 ”Pojat, kun teidän maanne oli vaarassa, minä tulin teitä johtamaan. Nyt on minun isänmaani vaarana. 
Lähdettekö mukaan – tai oikeammin kehtaatteko olla lähtemättä?” Aamulehti 29.1.1939. 
165 Nevala-Nurmi 2014, 228. 
166 Frontmannen: bilaga till tidningen ”Rintamamies”  nr 1 3.1.1934. 
167 ”In der Spitz eder verwegenen ’Kalmschen Teufel’ hat er, der Schrecken seiner Feinde, mit eiserner Faust 
Mittel-Finnland von den Roten gesäubert und dann mit seinen ‘Jungen des Nordens’ dieses Werk im Estland 
fortgesetze.” Dorpater Zeitung 27.1.1919. 
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fruktade mig men jag fruktade inte dem.”168 Tidningen Länsi-Suomi menade också att ”ekot av 

Kalms namn” fick ”bolsjevikens och fosterlandsförrädarens hjärta att darra”.169 Bilden man får 

av Kalm är inte direkt varm och hjärtlig och som tidigare konstaterats utmålades Kalm som 

aggressiv till skillnad från Ekström. 

Samma stil följer Ekström och Kalm när det kommer till hur de porträtteras som 

mänskliga. Följande utdrag är taget ur en artikel i Päewaleht år 1939 i samband med att Ekström 

besökte de gamla krigsskådeplatserna i norra Estland.  

 

Narva teaters skådespelare hade ordnat ett hjärtligt och totalt oväntat mottagande 

för överste Ekström. När översten anlände till hotellet ombads han komma till en 

sal där skådespelarna gjorde honnör med långa applåder för Narvas befriares 

ledare. Blommor gavs åt översten och teaterchefen vände sig till denne med ett 

litet tal. H. Liigus [teaterchefen, förf. anm.] ombad översten att ta emot Narva 

teaters medarbetares hjärtliga tack för Narvas befrielse. Överste Ekström var rörd 

till tårar över ett sådant mottagande.170 

 

Under samma besök hade Ekström också åkt ut till Laagna herrgård, där han stött på en gammal 

gumma som gett 1SVJ mat under kriget. De hälsar på varandra ”med hjärtliga handskakningar” 

medan Ekström ger gumman pengar eftersom ”Vi blev i skuld till er för maten då”. Allt detta 

rör gumman till tårar.171 

 Ekström porträtteras som en högst sympatisk och mänsklig person i dessa två 

utdrag medan Kalm aldrig tillskrivs samma värme. I stället framställs Kalms vara bl.a. ”envis 

som synden”172 samt ha ”en vilja av stål”173 och ”benhård styrka”.174 Vid enstaka tillfällen 

tillskrivs Kalm ha ett ”redigt och anspråkslöst lynne”175 eller liknande mer blida karaktärsdrag, 

men det är ytterst sällan. Även om Ekström också beskrivs också som ”hård”176 samt att ”endast 

 
168 ”Ainult üks asjaolu oli mulle soodus: punased kartsid mind, mina neid mitte.” Päewaleht 2.1.1939. 
169 ”…nimen kaiku […] pani bolshevikin ja isänmaanpetturin sydämen vapisemaan.” Länsi-Suomi 15.6.1935. 
170 ”Narva teatri näitlejad korraldasid kol. E. südamliku ja täiesti ootamatu vastuvõtu. Kui kol. E. saabud hotelli, 
paluti ta saali, kus näitlejad austasid Narva vabastamise juhti kestva aplausiga. Kol. anti lilli ja tema poole pöördus 
teatri valitsuse esimees lühikese kõnega. H. Liigus palus võtta vastu Narva teatri tegelaste südamlikku tänu Narva 
vabastamise eest. Kol. Ekström oli liigutatud sellest vastuvõtust pisarateni.” Päewaleht 20.1.1939. 
171 ”terwitawad südamlikkude käepigistusega” och ”Meie jäime teile seekord söögi eest wõlgu.” Maa Hääl: 
maarahva ajaleht 20.1.1939. 
172 ”Itsepäinen kuin synti.” Länsi-Suomi 15.6.1935. 
173 ”…terästahtoinen…” AKS:n tie: Akateemisen Karjala-Seuran vuosikirja 1939 nr 3. 
174 ”…wääramatu wahwus…” Järvamaa: põllumeeste, asunike ja väikemaapidajate häälekandja 17.1.1929. 
175 ”…[Eversti Kalmin] rehdin ja vaatimattoman luonteen…” Rintamamies: vapaussodan rintamamiesten liiton 
ääneenkannattaja 2.1.1935. 
176 Vasabladet 5.12.1937. 
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en silverkula kan rå på honom”177 är hans mjukare sida betydligt mer framhävd än Kalms. Av 

detta kan man konstatera att Ekström tillskrivs den idealiske egenskapen fromhet medan Kalm 

inte gör det.178 

 

Det förekommer inte en enda artikel där Ekström skulle kritisera en person eller där någon 

namngiven person skulle kritisera honom. De ringa klagomål som majoren någonsin förde fram 

skedde våren 1928 och gällde Sveriges (enligt honom) undermåliga försvar.179 Som tidigare 

nämnts skrev någon enstaka artikel i vänsterorienterade tidningar ifrågasättande om Ekström i 

samband med hans aktivitet i det Nationalsocialistiska blocket. För övrigt beskrivs han som 

”blid och stillsam som en förläst student”180 samt för att inneha en ”orubblig trygghet.”181 

Kalm å andra sidan råkar i en handfull gräl samt blir föremål för varierande sorters 

kritik under krigets gång. Redan i februari 1919 kritiseras det att han förbjudit användningen 

av ryska i staden Valga efter PP:s intåg i staden. Klagomålen spreds av tyskspråkiga tidningar 

i Estland, som redan tidigare blivit bittra över att den estniska staten utestängt tyska som 

ämbetsspråk. Tidningen Rewalsche Zeitung kommenterade Kalms förbud med ”följden härav 

blev att ester och letter ofta ’lagligt’ ej kunde meddela sig med varandra”.182 Här kan man 

återknyta till Kalms nationalistiska bakgrundsmotiv att leda Pohjan Pojat. Kalm införde också 

estniska som det enda officiella språket i ämbetsärenden medan PP var stationerade i Valga.183 

Officiellt hade han knappast befogenhet att göra så och det är svårt att säga hur mycket det 

följdes, då staden ju även beboddes av tysk- och lettiskspråkiga. 

Under våren 1919 skar det sig också mellan Kalm, överbefälhavaren Wetzer och 

CEU. Under samma års sommar intervjuades en estnisk fänrik vid namn Volrat i Riihimäen 

Sanomat och berättar hur Kalm ”inte klarat av att hålla disciplinen i grupperna.”184 Förutom 

detta hamnade Kalm också i gräl om PP:s löner med Hjalmar Göös, som fungerat som 

generalintendent för de finska friskarorna.185 

 
177 ”Everstiin pystyy vain hopeinen luoti.” Uuden Suomen Iltalehti 11.2.1919. Liknande version finns i 
Hufvudstadsbladet 12.2.1919. 
178 Hagemann 2004, 124. 
179 Se Vasabladet 27.3.1928. 
180 Åbo Underrättelser 24.12.1919. 
181 Jakobstads tidning 4.12.1937. 
182 ”Die Folge davon war, daß Esten und Letten sich in geseßlicher Weise mit einander vielfach nicht 
verständigen konnten.” Rewalsche Zeitung 19.3.1919. Översättning i Hufvudstadsbladet 25.3.1919. 
183 Maaliit: Eesti Maarahva Liidu hääälekandja 14.2.1919. 
184 ”…ei kyennyt kuria pitämään joukoissa.” och ”Kertojamme sanojen mukaan on ’Pohjan Poikain’ retkellä 
tapahtunut väärinkäytöksiä.” Riihimäen Sanomat 26.7.1919. 
185 Hufvudstadsbladet 6.6.1919. 
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Det finns inga återgivna berättelser om att Ekström någonsin varit negativt 

inställd till någonting annat än orättvisa och bolsjevism.186 Själv var han ju mer främmande än 

Kalm i Estland och använde sin adjutant Elmar Kirotar som tolk både till finska och estniska. 

Ovanstående exempel visar återigen hur man kan konstatera att Ekström förblir den mer lugne 

och fromme krigaren medan Kalm är hetlevrad och aggressiv i beskrivningarna av dem. 

Till samma kategori kan man koppla många av de gräl som Kalm blev inblandad 

i under det första halvåret 1919. Många av dem kan nämligen kopplas till ett slags 

storhetsvansinne. I februari samma år hade Pohjan Pojat intagit staden Valga, men fortsatte 

söderut ”trots överbefälhavarens klara förbud” och intog – eller ”befriade”187 - den lettiska 

staden Alūksne (Marienburg) från bolsjevikstyrkor.188 Detta ledde till en djup klyfta mellan 

Kalm och den övriga ledningen och i maj 1919 kunde man därför bl.a. i Tammerfors Aftonblad 

läsa att Kalm avskedats av CEU som ledare för Pohjan Pojat då han ”försökt värva regementet 

för andra ändamål än som förutsättes i överenskommelsen.”189 Vidare berättade notiser i ett 

flertal tidningar från början av månaden att de ur Pohjan Pojat som fortfarande (fr.o.m. 

7.4.1919) befann sig i Estland räknades som Kalms privata trupper utan koppling till CEU och 

dess mål.190 Orsaken till detta var att Kalm velat använda de kvarvarande Pohjan Pojat som bas 

samt värva nya frivilliga.191 Målet med den nya armén var att erövra Ingermanland samt att inta 

S:t Petersburg, men det understöddes varken av den finländska eller den estniska ledningen.192 

Den estniske samtida historiken Eduard Laaman skrev om PP år 1935 och menade då att 

mången medlem pga. Kalm drömde ”redan på isbrytaren på väg till Estland om att återvända 

med tåg, dvs. genom Petersburg”.193 

Ekström eller någon av hans underställda fick aldrig liknande anklagelser riktade 

mot sig, varken under det estniska eller ens det finska inbördeskriget. Å andra sidan spekulerade 

signaturen ”Den ensamme” följande i en intervju med Ekström i mars 1919: ”Därför en fråga 

om framtidsplanerna […] Vi blir kanske ense vi två, men under tystnadslöfte. En gång för 200 

år sedan förverkligade Peter den store en genialisk idén (sic!): Petersburg… Hm! Det är en 

annan sak.” Wiborgs Nyheter publicerade redan den 3 februari 1919 en liknande berättelse, där 

1SVJ kört bort bolsjevikerna och övertagit Laagna herrgård i närheten av Narva. Ekström 

 
186 Se t.ex. Frontmannen: bilaga till tidningen ”Rintamamies” nr 1 3.1.1934. 
187 ”wabastas” Maa 9.4.1929. 
188 ”ylipäällikön kiellosta huolimatta” Uusi Suomi 18.3.1924. 
189 Tammerfors Aftonblad 5.5.1919. 
190 Se t.ex. Aamulehti 6.5.1919. 
191 Se t.ex. Keski-Suomalainen 6.5.1919. 
192 Roselius & Silvennoinen 2019, 196. 
193 ”Impulsiivinen” och ”Jo jäämurtajalla, matkalla Viroon, unelmoivat hänen sotilaansa siitä, että he tulevat 
palaamaan takaisin rautateitse, t.s. Pietarin kautta.” Helsingin Sanomat 13.2.1935. 
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berättas sitta i det erövrade huset och se på en karta, där han ”prickar in ännu en erövring åt 

estländska generalstaben. När ingen ser honom mäter han avstånden på kartan: ’Nevski 

prospekt’, mumlar han nästan ohörbart.”194 Underförstått hade alltså Ekström liknande tankar 

på att gå in i Ryssland. Detta är dock de enda två exemplen av detta fenomen, så det är fullt 

möjligt och rentav sannolikt att Ekström i verkligheten varken såg det som ett alternativ eller 

tyckte det var klokt. I alla fall uttalade han sig inte offentligt om saken. 

För övrigt fanns det en stor skillnad mellan hur Ekström respektive Kalm förhöll 

sig till det tyska. Den finska tidningen Maailma funderade på saken i en intervju med Kalm 

innan denne ens drog ut i det estniska frihetskriget i början av januari 1919: ”…radikal skillnad 

- när det kommer till tyskarna, som där är sådana förtryckare, när vi å andra sidan är i stor 

tacksamhetsskuld till dem.” Följande kommentar kunde dock lugna läsaren: ”Men detta 

påverkar inte den finska expeditionen, som definitivt strider mot bolsjeviker.”195 Varken hat 

eller kärlek gentemot tyskar förekom någonsin öppet i någondera överstens i tidningspressen 

uttryckta åsikter, även om Ekström senare sympatiserade med nationalsocialismen. 

 

5. Fyra språk, två länder: fokus och åskådningar 
 

Berättande texter om Ekström och Kalm förekom på fyra språk som talades i Finland och 

Estland undan mellankrigstiden, nämligen finska och svenska respektive estniska och tyska. I 

Finland förekom det överlägset mest artiklar och dylikt som berättade om Ekström och Kalm 

och i Estland förekom det endast ett fåtal tyskspråkiga omnämnanden av de två överstarna 

under den aktuella perioden. Bara ca 1,5 % av Estlands befolkning var tyskspråkig men 

minoriteten hade ändå flera tyskspråkiga tidningar som utkom på flera orter.196 

 Det finns tydliga skillnader mellan vilka saker som dessa olika språk- och 

nationalitetsgrupper valde att lyfta fram i rapporteringen om de två majorerna. Den tyskspråkiga 

andelen i denna fråga är ringa så fokuset i den här delen av undersökningen ligger till största 

delen på kopplingarna mellan det svenska, finska och estniska. Fenomenen delar sig nämligen 

tydligt mellan just de tre språkgränserna. I detta kapitel ser jag närmare på vad en estnisk-, 

finsk-, svensk-, och även kortfattat, tyskspråkig skribent oftast fokuserade på när hen skrev om 

Ekström och/eller Kalm samt de bakomliggande orsakerna till detta. 

 
194 Wiborgs Nyheter 3.2.1919. 
195 ”…jyrkkä ero - mitä tulee saksalaisiin, jotka ovat siellä sortajia, kun me taas olemme samoille suuressa 
kiitollisuudenvelassa. Mutta tämä ei vaikuta Viron retkikuntaan, joka nimenomaan taistelee bolshevikeja 
vastaan.” Maailma nr 1 1.1.1919. 
196 År 1934. Ruusmann 1997, 7. 
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5.1 Estland: det tyska och det estniska 
 

Den balttyska pressen i Estland fokuserade inte nämnvärt på Ekström eller Kalm varken medan 

kriget pågick eller under den följande mellankrigstiden. Ekström förekommer endast sex och 

Kalm bara två gånger i samband som inte är enkla omnämnanden. I dessa åtta fall är skribenten 

okänd i sju av dem – den tidigare nämnda Pohjan Pojat-medlemmen Johannes Tamminens text 

om bl.a. Kalm från februari 1920 hade nämligen översatts till tyska.197 

 De tyskspråkiga artiklarna följer samma hjältenorm som den övriga pressen i både 

Estland och Finland, även om vissa fokus varierar. Till exempel kallas Ekström i en artikel från 

den 18 januari 1919 för ”hurtig” och texten menar vidare att dennes ankomst med sina ”tappra 

finländare […] förintat hotet mot Reval”.198 Den sista kommentaren förklaras av att merparten 

av de tyskspråkiga i Estland bodde i städer och speciellt i huvudstaden.199 I den estniskspråkiga 

pressen görs inte liknande urval av platser, utan alla städer framställs som lika viktiga. 

 Vidare verkar den tyskspråkiga pressen inte känna till Ekström och Kalm lika bra 

som den estniskspråkiga. I slutet av januari 1919 presenteras Kalm felaktigt som den som intagit 

Narva, varefter hans gärningar i det finska inbördeskriget dock beskrivs korrekt.200 I samma 

artikel kallas även Kalm för ”hurtig”, någonting som tyder på att skribenten bara citerat artikeln 

som nämner Ekström i samma tidning bara tio dagar tidigare. De huvudsakliga omnämnandena 

om de två överstarna skedde mellan kriget ännu pågick, medan Ekström efter det nämns ett 

fåtal gånger i samband med något jubileumsår. Kalm ignoreras till större del, någonting som 

kan bero på att denne var estnisk och inte förhöll sig positivt till det tyska i Estland medan 

Ekström å andra sidan tycktes ha en neutral inställning till saken. 

 Så mycket mer finns inte att säga angående Ekström och Kalms omnämnanden i 

den tyskspråkiga pressen i Estland. Förekomsterna är så ytterst få och tidningarnas 

rapporteringsfokus ligger helt klart på andra saker än just de finska frivilligas befälhavare. 

 

I den estniskspråkiga pressen kan man däremot hitta ett flertal tydliga fokus och mål. Som redan 

tidigare konstaterats var merparten av de som skrivit om Ekström eller Kalm från Finland även 

om texterna publicerades i Estland, medan de estniska författarna till största del bestod av män 

 
197 Dorpater Zeitung 11.2.1920. 
198 ”…die Tapfen Finnländer unter dem schneidigen Major Ekström […] und damit war die Gefahr für Reval 
beseitigt.” Dorpater Zeitung 18.1.1919. 
199 Kurvits & Hennoste 2019, 24–25. 
200 Dorpater Zeitung 27.1.1919. 



 44 

med koppling till det militära. Speciellt dessa men även andra, icke undertecknade artiklar, 

sprider den första av en handfull uppfattningar om krigets gång, nämligen att de finska frivilliga 

och deras ledare till största delen eller enbart hjälpte den estniska krigsmakten på det mentala 

planet. 

Debatten om hur oumbärlig – om ens det – hjälp som de finska trupperna varit 

vid fronterna var nämligen väldigt livlig i Estland under hela mellankrigstiden.201 I början 

framställdes situationen som ett samarbete, där ester och finnar stred sida vid sida och 

tillsammans uppnådde framgångar. Vid PP:s ankomst till landet i mitten av januari 1919 

beskrev tidningen Tallinna Teataja situationen som att ”de finska bröderna segrar tillsammans 

med oss”.202 Efter kriget och fram till början av 1930-talet betonades dock de finska truppernas 

ringa betydelse för krigets utgång.203 ”Det var inte en stor hjälp, men den ingöt mod i våra män, 

som nu visste att de inte var ensamma” skrev t.ex. Päewaleht om de finska trupperna vid 

elvaårsminnet år 1930.204 Signaturen I. Jänes beskriver intagandet av staden Valga i Lõuna-

Eesti i april 1927 som att ”estniska styrkor närmade sig Valga från två håll samtidigt” och att 

Pohjan Pojat ”snart” efter stadens erövring anlände till platsen.205 I de finländska historierna 

var det uttryckligen PP som intog staden, dvs. var först. 

I början av 1930-talet gick det estniska fokuset dock tillbaka till att hylla de finska 

truppernas mer väsentliga hjälp. Orsaken till detta kan endast delvis sökas i Päts’ makt-

övertagande 1934 då brodersfolkstanken började betonas mer, men även före det syns en 

mildare inställning gentemot de finska frivilliga i den estniskspråkiga pressen. Anledningen till 

detta är inte tydlig, men kan bero på att det redan gått en tid sedan kriget. I samma tider 

återvände Kalm från sin långa utlandsvistelse medan Ekström tog avsked från 

skyddskårsrörelsen i Finland samt blev nationalsocialistisk politiker i Sverige. Om dessa två 

saker har ett samband med den varmare tonen och större uppmärksamheten som de två männen 

fick i den estniskspråkiga pressen under samma period är dock inte säkert. 

 

Hans Kalm var en klar anhängare av tanken att de finska truppernas hjälp var större än endast 

en andlig sådan. På så sätt framhöll han även sin egen, av sig själv då ansedd som viktiga, 

 
201 Zetterberg 2018, 220–221. 
202 ”Soome welled wõitlewad meiega koos.” Tallinna Teataja 14.1.1919. 
203 Zetterberg 2018, 220–221. 
204 ”See abi ei olnud suur, kuid ta sisendas meie meestele julguse, et nad mitte ei ole üksi.” Päewaleht 3.2.1930. 
205 ”Eesti väed lähenesid Walgale kahelt poolt korragi. […] Warst jõudsid ka linna ’Pohjan Pojad’...” Lõuna-
Eesti 27.4.1927. 
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betydelse för krigets utgång, någonting som passar väl ihop med hans övriga smått egocentriska 

personlighet. 

I mars 1919 menar Kalm i en intervju för Postimees att ”finnarna fortsättningsvis 

kommer att vinna tillsammans med oss”206, något som tydligt markerar var han själv står i 

frågan om nationaliteter. Kalms estniska rötter betonas både tydligt och på sidan om, t.ex. 

beskrivs han vara ”av estnisk börd”207 samt att han ”vuxit upp här [i Estland]”208. Postimees 

sätter kronan på verket i mars 1919 och förklarar Kalm som en segrare i kriget ”…för att vi vet, 

att hur mycket en så sann och oförfalskad est som han än är, så är han samtidigt en ny fullblodig 

medborgare i det stora Finland, en finne i ordets vidaste betydelse, för i det ryms båda 

broderfolken på var sin sida av den Finska viken!”209 

För de estniskspråkiga tidningarna var det alltså mycket viktigt att Kalm 

ursprungligen kom från Estland. På så vis betonades den estniska viktiga rollen i frihetskriget, 

oberoende hur esten deltagit – som en del av den estniska armén eller som ledare för en 

frivilliggrupp från Finland. Även om det estniska stod främst så var också släktskapet med 

finnarna framträdande. I just Kalms fall kan man se det i hur en del tidningar stolt förklarar att 

”Överste Hans Kalms ord väger mycket i Finland”210 samt att ”om honom [Kalm] säger 

finnarna, att han är en större finne än finnarna själva.”211 Det sistnämnda tillsammans med 

Postimees ord ovan visar på skuggor av Storfinlandstanken i den estniskspråkiga pressen, men 

tydligare exempel än så finns inte i någon text om Kalm och/eller Ekström. Ord som 

”broderskärlek”212 och ”broderfolk”213 om den estnisk-finska relationen användes flitigt i texter 

som nämner någondera översten, men närmare än så blir det inte. 

Ytterligare en sak som den estniskspråkiga pressen gillade att framhäva i samband 

med Kalm och dennes rötter var Kalms korta samarbete med den legendariske estniske soldaten 

Julius Kuperjanov. Denne hade bildat sig en partisangrupp i södra Estland och stred 

tillsammans med Pohjan Pojat vid Paju herrgård nära Valga i början av februari 1919. 

Kuperjanov sårades dock och avled av sina sår efter slaget, varefter han upphöjdes till en hjälte, 

idol och martyr för resten av mellankrigstiden. Det förekom ett flertal historier om hur Kalm 

 
206 ”Soomlased edasi meiega koos saawad wõitlema.” Postimees 6.3.1919. 
207 ”…sünnipärase eestlase…” Päewaleht 3.2.1930. 
208 Se t.ex. Järvamaa: põllumeeste, asunike ja väikemaapidajate häälekandja 17.1.1929. 
209 ”…sest et teame: Nii puhas ja wõltsimata eestlane kui ta ongi, on ta ühel ajal uue suure Soome täiswerd 
kodanik, soomlane sõna laiemas tähenduses, sellesse mahutades mõlemad wennasrahwad Soome lahe kummalgi 
kaldal!” Postimees 29.1.1919. 
210 Se t.ex. ”Oberst Hans Kalmi sõna kaalub Soomes palju.” Päewaleht 22.2.1919. 
211 Se t.ex. ”Tema kohta ütlewad soomlased, et ta suurem soomlane on, kui soomlased ise.” Sakala 17.1.1919. 
212 ”wennasarmastus”, se t.ex. Päewaleht 3.2.1919. 
213 ”wennasrahwa”, se t.ex. Postimees 29.1.1919. 
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och Kuperjanov diskuterar den kommande attacken, men i dem får Kuperjanov hela 

hjälteglorian över sig. I dessa spelar Kalm endast en biroll, där han - till skillnad från sina 

ordinarie beskrivningar - nästan framställs som vek: 

 

- Ni behöver vila er, säger Kalm vänligt till Kuperjanov. Fram tills nu har ni varit 

i ständig rörelse, era män är slutkörda. Hur länge litar ni på att ni håller ut? 

- Jag har inte bett om att få vila! svarar Kuperjanov upprört. Partisanerna har än 

så länge varit först överallt och vill därför inte stanna nu heller! 

Till det påståendet har Kalm inget svar.214 

 

Kuperjanov återvänder till fronten efter ett ”starkt handslag”215 med Kalm och Päewaleht 

beskrev att segern i striden ”dock hade ett dyrt pris – Kuperjanovs liv.”216 Att Kuperjanov fick 

en starkare hjältestatus än Kalm kan delvis förklaras med att han deltog i det estniska kriget 

redan från början men allra mest med att han slutligen dog för fosterlandet – det största och 

mest ärofyllda offret i den dåvarande hjältekulturen.217 

 

Trots att Ekströms band till Estland var vagare än Kalms kan man inte säga att han på något vis 

ringaktades på grund av det. Dennes rikssvenska börd framhävs inte på samma sätt som Kalms 

estniskhet men nämns nog i de flesta presentationerna. Som tidigare nämnts gjorde ju de finska 

frivilliga sig skyldiga till en hel del röveri och annat ohemult under krigets slutskeden, något 

som också kan tolkas som en orsak till att den estniskspråkiga pressen ville framhäva att även 

Ekström hade ett annat hemland än Finland. 

 Något som förvånansvärt ofta tas upp i den estniskspråkiga pressen är dock 

Ekströms nationalsocialistiska politikerbana 1933–1934. Detta kan dock till stor del förklaras 

genom att Ekström - i de flesta fallen där han ens nämns i den estniska pressen – presenteras 

med sitt deltagande i det estniska frihetskriget som utgångspunkt. Oberoende vad ämnet gäller 

introduceras Ekström alltså med ord i stil med ”känd från de finska och de estniska 

frihetskrigen.”218 Trots det följer de estniskspråkiga tidningarna ovanligt livligt med hur det går 

 
214 ”-Teie waiate puhkest, tähendab ta Kuperjanowile sõbralikult. Elwast peale olete alalises saginas, mehed on 
teil wist lõpuni kurnatud. Kaua loodate niiwiisi wastu pidada? -Mina ei ole palunud puhkust! Wastab 
Kuperjanow ägertudes. Partisanid on seni igal pool olnud esimesed ega taha ka nüüd sappa jääma! Sellele 
wäitele ei saa Kalm wastu.” Lõuna-Eesti 29.5.1936. 
215 ”Tugewa käepigistusega” Lõuna-Eesti 29.5.1936. 
216 ”See maksis aga wäga palju – Kuperjanowi elu.” Päewaleht 31.1.1929. 
217 Hagemann 2004, 116. 
218 ”Soome ja Eesti wabadussõdadest tuntud...” Waba Maa 17.6.1930. 
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för Ekström i de nazistiska kretsarna i Sverige. Intresset går till och med så långt att Postimees 

i maj 1934 försvarar Ekströms val att bli nationalsocialistisk ledare med förklaringen, att ”major 

Ekströms fascister är bland sina likar de intelligentaste och lugnaste, för vilka fascism mer är 

ett diskussionsämne i klubbrummet och inte på något sätt kan gå till blodiga hot.”219 Varför 

tidningen kände så starkt för att skydda Ekström från kritik är svårt att säga, speciellt då 

skribenten är okänd. 

 

Gemensamt för den tysk- och den estniskspråkiga pressen var att de förde antibolsjevistiska 

kampanjer som till en viss grad även syntes i beskrivningarna av de två majorerna. Ekström 

tillskrivs ha ”befriat Narva från de röda”220 enligt Dorpater Zeitung medan Kalm i ett tidigare 

nämnt exempel i en intervju i Päewaleht påstått sig varit fruktad av bolsjevikerna.221 Trots den 

avoga inställningen gentemot kommunister i det estniska samhället under mellankrigstiden är 

detta ändå inte en ofta förekommande poäng i beskrivningarna av Ekström eller Kalm. Männen 

framställs hellre som hjältar där fokuset ligger på dem och inte på fienden – t.ex. kan de 

beskrivas bli beskjutna, men inte av vem. Eventuellt ska läsaren så självklart veta vem som är 

fienden att man inte behöver diskutera saken närmare. 

 

5.2 Finland: det finska och det svenska 
 

Skillnaderna mellan antalet träffar på grund av land, språk eller person beror på ett flertal saker. 

I Finland fick de finska frivilliga större publicitet än i Estland, där de finska truppernas 

betydelse av propagandistiska orsaker försökte förminskas.222 Detta skedde bl.a. genom att 

betona finländarnas endast mentala hjälp.223 Broderfolkstanken var också en viktig faktor till 

varför det skrevs så mycket om trupperna på finska och estniska och var samtidigt orsaken till 

varför tidningar på just de språken skrev mycket om den estniske Kalm. Minoritetsspråken 

tyska och svenska å andra sidan nämnde hellre rikssvensken Ekström och valde att ignorera 

eller lyfta upp negativa aspekter med Kalm. 

Hans Kalm var civil fram till 1941 efter att Centralkommittén för Estlands 

undsättning (CEU) avskedat honom som ledare för Pohjan Pojat våren 1919. I början av 1920-

 
219 ”Major Ekströmi fasistid on oma sarnaste hulgas köige intelligentsemad ja rahulikumad, kelle fascism on 
enamasti ainult köneaineks klubiruumides ega suuda kuidagi minna veriste ähvardusteni.” Postimees 2.5.1934. 
220 “...Narva von den Roten befreit hat.” Dorpater Zeitung 14.9.1936. 
221 ”Ainult üks asjaolu oli mulle soodus: punased kartsid mind, mina neid mitte.” Päewaleht 2.1.1939. 
222 Zetterberg 2018, 220–221. 
223 Se t.ex. Järvamaa: põllumeeste, asunike ja väikemaapidajate häälekandja 17.1.1929. 
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talet flyttade han utomlands för att stanna där i nästan tio år. Ekström däremot bosatte sig i 

Finland och var aktiv inom Vasa skyddskår fram till 1934 – hans militära karriär fick alltså en 

fortsättning. Ekströms efterkrigstida aktivitet och synlighet kontra Kalms frånvaro samt mer 

pinsamma avslut från det militära – något som dock ytterst sällan nämndes – bidrog antagligen 

starkt till uppmärksamheten i pressen över lag. 

 

Överste Hans Kalm var nämligen est till börden, men har gått i skola i Finland, 

väldigt positivt inställd till det finska […] Överste Martin Ekström var å andra 

sidan född rikssvensk, en av vårt gamla moderlands pojkar, som under 

frihetskrigets dagar så aktivt kände förpliktelser från den många hundra år gamla 

kultur- och statsförbindelsen, att de först i ledet var färdiga att ge sitt bästa – sig 

själva – till förmån för vårt frihetskrig.224 

 

Ovanstående citat mötte finska läsare i en tidning för värnpliktiga vid tioårsminnet av det 

estniska kriget år 1929. Utdraget är ett utmärkt exempel på ett av de största fokusen inom den 

finskspråkiga pressen när det kommer till Ekström och Kalm, nämligen de två överstarnas 

positiva inställning till det finska. Det finsk-ugriska spelade nämligen en stor roll även i den 

finskspråkiga pressen. 

 Som tidigare nämnts kopplades Kalm estniska bakgrund ofta och tydligt till 

broderfolkstanken. I den finskspråkiga pressens beskrivningar utmålas denne som ”modig och 

barsk på finskt vis”225 samt att han stridit i det finska inbördeskriget ”för sitt frändefolks frihets 

skull.”226 Ekström å andra sidan sägs ha refererat till sig själv och sina frivilliga som ”vi 

finländare” i en intervju i Uuden Suomen Iltalehti 1919. Signaturen ”Ursula” kommenterar 

saken i samma artikel med orden ”det värmer oss att höra hur en svensk man räknar sig ’till oss 

finländare’. Förresten har översten varit finsk till sinnet redan som åttaårig parvel. Då läste han 

Fänrik Ståls sägner växelvis gråtande, växelvis darrande av ilska…”227 Att så här starkt koppla 

samman både Kalm men särskilt Ekström till det finska var säkerligen en metod för att värja 

 
224 ”Eversti Hans Kalm oli nimittäin syntyjään eesti, mutta käynyt koulua Suomessa, hyvin suomalaismielinen 
mies ja loistava joukkojen innostuttaja sekä johtaja taistelussa. Eversti Martin Ekström taas oli syntyjään 
ruotsalainen, eräs niitä vanhan emämaamme poikia, jotka vapaussodan aikana niin elävästi tunsivat 
monisatavuotisten kulttuuri- ja valtiollisten siteitten velvoitukset, että ensimmäisinä olivat valmiit antamaan 
parhaansa, itsensä, vapaussotamme hyväksi.” Hakku: pioneeripataljoonan asevelvollisten lehti nr 1, 20.1.1929. 
225 ”suomalaisittain rohkea ja karski” AKS:n tie: Akateemisen Karjala-Seuran vuosikirja nr 3 1939. 
226 ”hänen heimokansansa vapauden puolesta.” Pohjantähti: Raittiin opiskelevan nuorison ääneenkannattaja nr 
6 1919. 
227 ”Meitä lämmittää, kun kuulee ruotsalaisen miehen lukeutuvan „meihin suomalaisiin“. Muuten on eversti ollut 
suomalainen mieltään jo 8-vuotisena pojanpahasena. Silloin luki hän Vänrikki Stoolin tarinoita vuoron itkien, 
vuoron vihasta hipenöiden...” Uuden Suomen Iltalehti 11.2.1919. 
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sig från eventuell kritik om varför två icke-finländska personer ledde de finska frivilliga. 

Speciellt Ekström utmålades nämligen i den finskspråkiga pressen som väldigt finsksinnad, 

sannolikt som en motvikt till att denne inte var finsk-ugrisk och varken kunde finska eller 

estniska. 

Därtill betonades de två majorernas strid gentemot bolsjevismen, även kallad 

”blodsfienden”.228 Kalm sades ingjuta en ”obeskrivlig rädsla”229 i de röda medan Ekström 

”krönte sin lysande soldatbana” med att erövra Narva från den mångdubbla övermakten av ca 

10 000 bolsjeviker.230 Vid denna tid torde Ekströms grupp ha bestått av under tusen soldater.231 

Tillsammans med ovanstående idéer framhävdes ibland både broderfolks- och 

Storfinlandstanken. Här fanns det dock sällan raka kopplingar till speciellt Ekström och även 

om Kalm ibland fick agera exempel på hur ett gott samarbete mellan Estland och Finland kunde 

se ut, så förekom de två överstarna sällan i debatterna på något vis. Detta kan eventuellt bero 

på att Ekström aldrig uttalade sig om Storfinlandsidén medan Kalm å andra sidan inte var 

finländare. Även om han var finsk-ugrisk så förekom han endast i frändefolksdiskussionerna, 

där t.ex. recensenten av Kalms verk Pohjan Poikain retki menar att boken är läsvärd för ”alla 

som värnar om frändefolkets frihet”.232 Kalms närmare koppling till det finska är sannolikt 

också den största orsaken varför till den finskspråkiga pressen skriver mer om honom. 

 Samtidigt som Ekström verkligen försökte framställas som ytterst positivt inställd 

till det finska, användes hans rikssvenska nationalitet på olika sätt av ett flertal finskhetsivrare. 

Språkstriden blandade sig nämligen på varierande vis in sig i de finska frivilligas led och 

orsakade bl.a. att A.O. Väisänen i en artikel i mars 1919 bestred påståenden att CEU:s 

medlemmar varit ”absoluta fennomaner” med argumentet att Ekström trots sin rikssvenskhet 

”ännu avnjuter väl förtjänad aktning och förtroende” av dem.233 CEU:s grundare, senator O.W. 

Louhivuori, kritiserade 20 år senare i Uusi Suomi att befälhavaren Laidoner talat om ”frivilliga 

från Sverige” i sitt tacktal vid minnesfesten och menade att sådana inte förekommit. 

Finskhetsivraren Vilho Helanen skyndade sig med att svara denne att Ekström tagit ”många 

svenska officerare, enspråkigt svensktalande” till sin grupp, samt att Ekström ”på alla sätt [var] 

 
228 Se t.ex. Ajan Suunta 14.12.1934. 
229 ”kuvaamaton kauhu” Rintamamies: vapaussodan rintamamiesten liiton ääneenkannattaja 1.12.1934. 
230 ”…valloitti 10.000 bolshevikin puolustaman Narvan, kruunaten tällä maineteolla loistavan sotilasuransa.” 
Vaasa 6.12.1937. 
231 Niinistö 2005, 97. 
232 ”…jonka jokainen heimokansain vapautta harrastava lukee…” Ilmarinen: nuorten liikemisten lehti 1.1.1922. 
233 ”ehdottomia ’fennomaaneja’“ och ”Eversti Ekström nauttii edelleenkin täysin ansaitsemansa kunniotusta ja 
luottamusta...” Uusi Suomi 7.3.1919. 
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en bra man, själv rikssvensk”.234 ”Många” var här särskilt betonat med mellanslag mellan 

bokstäverna. De svenskspråkiga, som bestod av både riks- och finlandssvenskar, hörde till 

största delen till just Ekströms 1SVJ, men Louhivuori ansåg tydligen truppen vara finländsk till 

den grad att rikssvenskarna inte skulle ses som en grupp inom gruppen. 

 

Ekströms nationalitet och Kalms val av namnet ”Pohjan Pojat” gav upphov till några referenser 

till den finsk-svenska historien. Ekström jämfördes i egenskap av rikssvensk och erövrare av 

Narva till kungen Karl XII medan Kalms erövring av Alūksne (Marienburg) bl.a. kallades för 

”en säregen karolinerexpedition.”235 Förutom dessa hänsyftningar sades Kalm ha rest iväg till 

Estland ”på den helige S:t Henriks dag” dvs den 19 januari, emedan han i själva verket anlänt 

till Tallinn redan den tolfte.236 S:t Henrik är ju som känt Finlands skyddshelgon och 

symboliserar här det finskas västerländskhet genom kopplingen till det lutherska. Inom Pohjan 

Pojat sades också ha härskat en ”hakkapelitanda” 237 inför striderna – en parallell som inte var 

ovanlig i Finland under mellankrigstiden.238 

Ovanstående hänvisningar ger en historisk pondus till de finska frivilligas trupper 

och deras ledare. Ytterligare försök att blåsa upp självförtroendet gjordes i den finskspråkiga 

pressen med att poängtera hur viktig den finländska hjälpen varit för esterna.239 Detta gjordes 

dock till största delen utan att dra in Ekström eller Kalm och är därför inte vidare relevant här. 

 

Trots att tidningarna på olika språk i Finland fungerade sida vid sida var broderfolks- och 

Storfinlandstanken totalt främmande element i den svenskspråkiga pressen. Då man på 

finskspråkigt håll fokuserade mycket på Kalms frändskap, riktade man på svenska blicken mot 

Ekström och dennes svenskhet med allt vad det innebar. Fokuset på Ekström var påtagligt större 

och rikare än på Kalm på svenska i Finland, något som kan förklaras genom samma ovanstående 

orsaker till att Kalm var mer omskriven på finska. Språkfrågan syntes under denna period 

mycket tydligt i den svenskspråkiga pressen i Finland240 och kan ses som det dominerande 

temat i majoriteten av det som skrevs om någondera översten på svenska. Här är det dock skäl 

att kort notera, att den ”svenskhet” som Ekström står för under den här tiden är en unison sådan 

 
234 ”useita ruotsalaisia upseereja” och ”kaikin puolin kunnon mies, oli itsekin ruotsalainen.“ Uusi Suomi 
2.3.1939. 
235 ”Marienburgin merkillinen karoliiniretki” Suomen Sotilas 5.8.1922. 
236 ”Se oli Pyhän Henrikin päivänä…” Toijalan Sanomat 1.2.1919. 
237 ”hakkapeliittahenki” Hakku: pioneeripataljoonan asevelvollisten lehti 20.1.1929. 
238 Ahlbäck 2010a, 162–163. 
239 Zetterberg 2018, 220–221. 
240 Tommila & Salokangas 1998, 106–107. 
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– termen ”finlandssvensk” var ännu relativt okänd och användes sällan. Därav ansågs Ekström 

representera även de svenskspråkiga i Finland och inte bara Sverigesvenskar. 

 

Medan historiska eller litterära referenser till Kalm lyser med sin absoluta frånvaro i den 

svenskspråkiga pressen, beskrevs Ekström å andra sidan i otaliga exempel som en ”ättling av 

de gamla karolinerna”241 samt som en ”ny Karl XII.”242 Vasabladet funderade dagen före 

Ekströms femtioårsdag år 1937 om denne visste att han var ”den tredje svensken som erövrade 

Narva”. Enligt artikeln var Pontus De la Gardie och naturligtvis krigarkonungen själv de två 

föregående som Ekström nu kunde ställa sig i samma led med.243 Ekström sades också gå på 

”samma vägar”244 som Karl XII samt ha ”upprepat”245 dennes bragd – listan till liknande 

hänsyftningar kan göras lång. Men det karolinska fokuset är mycket starkt över Ekström, 

mycket starkare än i den finskspråkiga pressen. Ahlbäck å sin sida menar att just Karl XII 

användes som ett typiskt exempel på hjälte under mellankrigstiden i Finland.246 

En annan historisk svensk som Ekström jämfördes med var vikingahövdingen 

Rurik, men det kan ses som en engångsföreteelse.247 Dock syftar bl.a. signaturen ”Den 

ensamme” på ”vikingablodet, väringsblodet”248 som flyter i Ekströms ådror samt 

kommenterade Ragnar Hyltén-Cavallius, som recenserade boken om Ekströms äventyr av Karl 

Schiller, att det i Ekström ”lever kvar en smula av den anda, som skapade våra fäders 

storhet.”249 Genom alla ovanstående referenser ges Ekström en mytisk och liksom förutspådd 

plats i den svenskspråkiga historien medan Kalm inte ses alls. Det finskspråkiga ignoreras till 

den grad att det är uppenbart att det sker med flit, åtminstone när man jämför hur mycket det 

skrevs om Ekström och hur lite det skrevs om Kalm. 

Förutom ovanstående referenser beskrivs Ekströms svenskhet vid rätt så identiska 

ordalag som man under samma tid använde om hjältar och beundrade män. Ekström är bl.a. 

”duktig och orädd”250, ”varmhjärtad med talrika vänner”251 och ”redo”252 - listan kan göras 

lång, men passar perfekt in i den preussiska hjältemyten. De få omnämnanden av Kalm som 

 
241 Åbo Underrättelser 7.1.1919. 
242 Se t.ex. Åland 12.12.1939. 
243 Vasabladet 5.12.1937. 
244 Vasabladet 6.4.1919. 
245 Svenska pressen 2.8.1933. 
246 Ahlbäck 2010a, 162. 
247 Veckans krönika 1.12.1919. 
248 Åbo Underrättelser 30.3.1919. 
249 Svenska Tidningen 31.12.1919. 
250 Svenska skyddskåristen 13.1.1920. 
251 Åbo Underrättelser 6.12.1937. 
252 Veckans krönika 1.2.1919. 
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finns följer samma mönster, då denne kallas bl.a. ”högt värderad”253 och beskrivs uppväcka en 

stor entusiasm bland sina underlydande.254 

 Kalm förekommer alltså sällan och förvånansvärt ofta i negativa ordalag på 

svenska i Finland – t.ex. grälet om Pohjan Pojats obetalda löner mellan Kalm och 

generalintendenten Hjalmar Göös förekommer bara på svenska.255 Svenskspråkiga tidningar 

rapporterar också syrligt om t.ex. PP:s krigsmetoder ”som ofta nog närmade sig den vansinniga 

djärvhetens gravar och ibland överskred den.”256 Liknande kritik – eller, knappt kritik 

överhuvudtaget - får Ekström inte på svenska. 

 Förutom allt ovanstående angående Ekström låg den svenskspråkiga pressens 

fokus oftast på dennes gärningar och person. Långa beskrivningar av Ekströms utseende, 

beteende, karaktärsdrag samt citat förekommer ofta och rikligt. Likaså var det vanligt att någon 

svenskspråkig tidning i Finland refererade vad Ekström uttalat sig om till andra tidningar, till 

exempel på finska i Finland eller på svenska i Sverige.257 

 Det svenska språket ansågs också som viktigt utanför Ekströms person. En baron 

von Haartman meddelar i en intervju i Syd-Österbotten i januari 1919 att Ekströms grupp ”inte 

är enbart finskspråkig och att det ej stämmer att svensktalande förhållit sig främmande till 

esternas frihetsrörelse.”258 När en minnessten över slaget vid Narva restes år 1933 rapporterade 

Svenska Pressen att ”den lyckligaste tid Estland haft var den tid landet var svenskt.”259 

 

Det fanns dock undantag till den strikt svenska och svenskspråkiga bild av Ekström som de 

flesta tidningarna fokuserade på. Wiborgs Nyheter publicerade i februari 1919 en artikel med 

rubriken ”Med major Ekström och finnarna på korståg mot bolsjevikerna i Estland” som 

ursprungligen förekommit i Aftonbladet. Artikeln försöker tydligt återknyta det svenska med 

det finska med meningar där de frivilliga beskrivs vara ”några karoliner och en handfull 

björneborgare” samt filosoferar hur Runeberg skulle ”i ännu en sång odödliggjort deras 

bragder” om han ännu levat.260 En artikel i Veckans krönika för också samman de två folken i 

beskrivningen ”Åter stodo finländske soldater utanför Narva […] I spetsen för frikåren står en 

svensk.”261 

 
253 Kotka Nyheter 4.1.1919. 
254 Svenska tidningen 21.3.1919. 
255 Hufvudstadsbladet 6.6.1919. 
256 Tammerfors Aftonblad 29.12.1923. 
257 Se t.ex. Hufvudstadsbladet 12.2.1919 och Vasabladet 27.3.1928. 
258 Syd-Österbotten 15.1.1919. 
259 Svenska Pressen 2.8.1933. 
260 Wiborgs Nyheter 3.2.1919. 
261 Veckans krönika 1.2.1919. 
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Ekströms sägs också ”avgudas av sina finska gossar”262 samt beskrivs det ”huru 

populär den rent svenske mannen blev också bland purfinnar.”263 Ekströms högra hand, kapten 

Anto Eskola, säger i en intervju: ”Ehuru Ekström är Sverges-svensk (sic!) förefaller han att vara 

fullkomligt finsk till sinnet, och synnerligen nöjd är han med sina finländska gossar.”264 Här 

har de svenskspråkiga tidningarna velat betona både det svenska i Ekström och det finländska 

i trupperna. Intressant är dock just Eskolas tillskrivna term ”finländska” och inte ”finska”, då 

det förstnämnda tenderar att inte se skillnad på personens modersmål medan man med en 

”finsk” oftast beskriver någon som i huvudsak talar finska. Den detaljen är ju dock lätt att ändra 

på i efterhand också om man så vill, då ordet ”suomalainen” betyder både ock. 

 Någon gräns fanns det dock. När svenskspråkiga officerare skulle bevisa sina 

kunskaper i finska för att inte bli avskedade ur armén i mitten av 1920-talet, reagerade Åbo 

Underrättelser med att använda Ekström som motargument: ”Inte kunde han ett ord finska, då 

han till den grad blev Härmäpojkarnas avgud, att de inte voro emot monarki, blott Ekström 

skulle bli monark! Men slå röda och ryssar kunde han i spetsen för dem…”265 Det var alltså 

inte bara den finskspråkiga pressen som försökte dra nytta av Ekströms svenskhet. 

 

5.3 Diskussion 
 

Den tyskspråkiga pressen i Estland gav ringa uppmärksamhet till någondera översten. Ekström 

var dock populärare att skrivas om, antagligen på grund av dennes sannolikt neutrala inställning 

till det tyska i landet till skillnad från Kalms motvilja gentemot detsamma. Båda tillskrivs dock 

liknande epitet och adjektiv som i den estniskspråkiga pressen, så hjälte- och mansnormen når 

männen även om de nämns färre än 10 gånger sammanlagt i tyskspråkiga tidningar under 

mellankrigstiden. 

 På estniskspråkigt håll var förekomsterna fler och mer nyanserade. Debatten om 

de finska frivilligas verkliga betydelse för krigets utgång varierade mellan uppskattning och 

ringaktning, någonting som visade sig i ett växlande intresse för Ekström och Kalm. Kalms 

estniska bakgrund och därmed finsk-ugriska påbrå framhölls av både pressen och honom själv. 

Dennes samröre med partisanen Kuperjanov förekom också livligt, även om Kuperjanov i 

historierna fick en större hjälteroll än Kalm. I Ekströms fall framhölls dennes rikssvenskhet 

 
262 Hufvudstadsbladet 12.2.1919. 
263 Åbo Underrättelser 30.3.1919. 
264 Hufvudstadsbladet 5.2.1919. 
265 Åbo Underrättelser 17.5.1925. 
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mest i informationssyfte medan hans nationalsocialistiska politikerbana fick förvånansvärt 

mycket uppmärksamhet. För övrigt utmålades båda männen jämställt som hjältar både genom 

attribut och liknande beskrivningar. 

 I Finland följer både de finsk- och de svenskspråkiga tidningarna samma 

hjältenormer som i Estland. Däremot betonar de finskspråkiga tidningarna stamfrändeskapet 

med Estland samt tanken på ett Storfinland. Detta syns genom en större uppmärksamhet Kalms 

estniska bakgrund även om Ekström ivrigt framställs som en väldigt finsksinnad svensk. Då 

ingen av dem var födda i Finland understryks bådas positiva inställning till landet även om 

betoningen som sagt ligger på Ekström, som genom detta tankesätt hade vagare koppling till 

både språket och kulturen. Dennes rikssvenska nationalitet används dock på annat håll till fördel 

för finskhetsivrare. 

 Historiska referenser görs till både Ekström och Kalm men de är inte särskilt 

framträdande. Antibolsjevismen lyfts också fram på ett hörn även om idén om de finska 

truppernas konkreta hjälp tog större plats. 

 Den svenskspråkiga pressen hade två egentliga fokus: Ekström och svenskhet, det 

sistnämnda i både språklig och övrig bemärkelse. Kalm ignoreras tydligt och i och med honom 

det mesta finskspråkiga. Storfinlands- och den finsk-ugriska frändefolkstanken florerar 

överhuvudtaget inte utan anknytningar görs i stället aktivt till Sverige och Norden. 

  

Hjälte- och manlighetsidealet syns som en gemensam faktor i pressen på alla fyra språken. 

Antibolsjevism och framhävning av Ekströms och Kalms nationaliteter förekommer likaså hos 

alla, men varierar i betoning och användning. I de svenskspråkiga tidningarna nämns (de röda) 

fienderna mer sällan än på estniska och tyska medan Ekströms rikssvenskhet och Kalms 

estniska/finsk-ugriska bakgrund rikligt brukas i all press i Finland. 

 Ekström får antingen lika mycket eller mer fokus än Kalm på alla fyra språken. 

Flera orsaker till detta har redan nämnts och speciellt den svensk- och tyskspråkiga pressen 

fokuserar allra mest på den rikssvenske översten. Grovt sagt stod Ekström alltså som 

representant för den germanska medan Kalm för den finsk-ugriska kulturen på var sin sida om 

språkgränsen. 

 Trots att det finsk-ugriska florerar i öster var de finsk- och estniskspråkiga 

tidningarna tillsammans med den antibolsjevistiska aspekten noga med att betona att de hörde 

till den västerländska kultursfären. Detta var självklart i den svenskspråkiga pressen, där 

Ekström tjugo år efter kriget uttalade sig om Estlands utveckling under den tid som gått sedan 

kriget: ”Det österländska inslaget, som ju förut var rätt frapperande, ser man numera inte ett 
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spår av. Landet och befolkningen har numera en fullt västerländsk prägel.”266 Citatet 

bearbetades en aning i den estniska pressen, där Ekström i stället sades ha sagt att landet ”tagit 

ett jättesteg i den kulturella och ekonomiska utvecklingen.”267 Omskrivningen är förstående, 

för esterna ville knappast nämna att det ”österländska varit frapperande” om sitt eget land även 

om de ville framhäva den positiva tillväxten. 

 Även om grunderna – hjälte- och mansbilden, antibolsjevism och framhävande 

av nationaliteter - är samma på alla fyra språken, används och betonas de på olika sätt. Likaså 

framhäver olika språk olika saker samt ignorerar de fritt vissa ämnen som andra väljer att lyfta 

fram. På svenska och tyska är Ekström i fokus tillsammans med språkliga minoritetsfrågor, på 

estniska och finska framhävs Kalm samt Storfinlands- och frändefolkstanken. En sak är dock 

alla överens om: att Ekström och Kalm är hjältar. 

 

6. Avslutning 
 

Mellankrigstiden som period var ganska liknande i Estland och Finland. De två länderna sökte 

sina platser efter sina färska självständigheter och riktningen blev borgerlig efter krigen i slutet 

av 1910-talet. De olika vänsterfalangerna motarbetades på olika sätt medan högerextrema 

rörelser fick uppsving under 1930-talets början. 

 Krigen i Finland och Estland 1918–1920 kallades under den här tiden i den 

borgerliga pressen för frihetskrig, då konflikterna upplevdes som en frigörande process från 

Ryssland och bolsjevismen. Konflikterna hade stort inflytande i både politiken och kulturen 

under mellankrigstiden. Lappo- och Vaps-rörelserna hade många medlemmar som deltagit i 

krigen och grundades i den antibolsjevistiska andan som rådde. Den övriga borgerliga kulturen, 

speciellt det tryckta ordet, genomsyrades av berättelser, hågkomster och dikter som hänsyftade 

till krigen.268 Hjältar från slagfältet, både stupade och levande sådana, lyftes ivrigt fram och 

utmålades alla på liknande sätt efter rådande uppfattning om hurudan en hjälte skulle vara. 

Denna uppfattning hade sitt ursprung i det förändrade militära läget i Europa 

under 1800-talet. Värnpliktens intåg och risken att dö i krig gjorde att man behövde framställa 

soldat-ställningen ur en positiv dager.269 Därför omvandlades den till någonting attraktivt och 

eftersträvat genom olika myter, såsom att den stupade soldaten förklarades odödlig och att 

 
266 Hufvudstadsbladet 24.1.1939. 
267 ”…Eesti on arenenud nii kultuuriliselt kui ka majanduslikult tõeliste hiigelsammudega.” Järva Teataja 
27.1.1939. 
268 Mosse 1985, 130–131. 
269 Mosse 1985, 115. 
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döden för fosterlandet var det största och heligaste offret en man kunde göra. Kristna 

värderingar, såsom just offervilligheten men även fromhet och att strida mot det onda, användes 

också och t.ex. medeltida riddare fungerade som förebilder genom tillskriven hövisk 

stridsduglighet och mod.270 

Denna bild utvecklades under 1800-talets lopp och färgades både av mansbilden 

i samhället samt av nationalismens intåg. Den förstnämnde påverkades starkt av den rådande 

sedligheten, där en man skulle vara företagsam, använda sina förmågor för samhällets bästa 

samt inte vara sexuell, något som fördes över till uppfattningen om en eftersträvad soldat. 

Nationalismen å sin sida gjorde den eftersträvade krigaren till patriot.271 

Denna maskulinitet uppnåddes genom gärningar, dvs. genom att bete sig och vara 

enligt ovanstående beskrivningar. Män eftersträvade detta ideal och skapade på så vis normerna 

för manligheten i samhället. Föreställningen av en idealisk soldat och hjälte blev alltså en 

synonym till den fullkomliga mansbilden.272 Eftersom kvinnor inte var soldater berörde detta 

endast män. 

 

De starkt borgerliga samhällena i Estland och Finland upprätthöll denna tradition under 

mellankrigstiden. Orsakerna var bl.a. för att berättiga de s.k. frihetskrigen samt hylla dess offer, 

vars död enligt det rådande narrativet gjutit grunden för det nya styret.273 Tidningspressen var 

starkt påverkad och styrd av detta tankesätt, något som tydligt kommer fram i studien av 

skriverierna om Ekström och Kalm. 

 De två överstarna nämndes i samband med det estniska frihetskriget under 

varierande perioder under mellankrigstiden. De gemensamma toppåren är själva krigsåret 1919 

och därefter tio- och tjugoårsjubileumsåren 1929 och 1939. Femton- och femårsjubileerna 

tilldrar sig också mindre toppar, medan resultaten är få under mitten och slutet av 1920-talet i 

båda länderna. Upp- och nedgångarna har orsakats av de ovannämnda jämna åren samt 

Ekströms flytt till Sverige och Kalms återflytt till Finland från USA, båda 1934. Likväl har 

Kalms böcker, utkomna 1919 och 1921, gett denne några fler träffar åren direkt efter krigen. 

 Ekström är populärare än Kalm i båda länderna och på alla fyra språken som 

tidningarna utkom på, dvs. finska, svenska, estniska och tyska. Orsakerna till detta är antagligen 

Kalms många gräl med olika personer, Pohjan Pojats illgärningar i Estland samt oviljan att på 

 
270 Mosse 1985, 13. 
271 Hagemann 2004, 127. 
272 Hagemann 2004, 116. 
273 Ahlbäck 2004, 27. 
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svenska skriva mycket om Kalm. Ekström är däremot populär på alla språken och möter 

negativa kommentarer endast i arbetartidningar. 

Majoriteten av alla omnämnanden påträffas i borgerliga tidningar och är positivt 

inställda till båda överstarna. De få skribenter som undertecknat skriverier med sina riktiga 

namn kan alla kopplas till finskhetsrörelsen, politik eller militären i någotdera landet i syfte att 

framställa Ekström och/eller Kalm i positiv dager. I övrigt har de allra flesta artiklarna dock 

inga författare. 

 

Tidningspressens beskrivningar av Ekström och Kalm färgades starkt av den dåvarande 

idealbilden av en man och soldat. Överstarna tillskrevs attribut såsom mod, styrka och 

initiativtagande som var typiska för denna idealbild samt drogs paralleller mellan dem och 

uppburna forna krigare såsom Karl XII och hakkapeliterna. Ekström stod för den mer 

tillbakadragne och lugne idealmannen medan Kalm framställdes som högljudd och hetsig, 

något som gav upphov till ett fåtal negativa kommentarer i pressen. Trots det framställdes båda 

som framåt, modiga och beslutsamma överstar övertygade om sin egen godhet i striden mot 

bolsjevikerna.  

De tillskrivna attributen som inte tydligt hörde till den rådande mans- och 

soldatbilden avvek inte drastiskt från den. Ekström framställdes vid ett par tillfällen bli rörd till 

tårar och Kalm beskrevs vara alltför egocentrisk och krävande. Trots det ansågs båda ändå vara 

män och soldater av bästa slag, säkerligen för att dessa attribut ändå delvis passade in i bilden. 

De kan ju tolkas som medmänsklighet respektive framåtanda. 

 

Vart och ett av de fyra språken fokuserade på olika delar av berättelserna om Ekström och 

Kalm. Den lilla tyska andelen av träffarna följde hjältenarrativet även om fokuset klart låg på 

Ekström och inte Kalm. Med så få träffar var det svårt att analysera djupare än så samt att 

Tallinn (Reval) ansågs som väldigt viktig att beskydda, sannolikt då det bodde många 

tyskspråkiga där.274 

 Det estniska fokuserade mycket på Kalms estniska nationalitet och framhöll gärna 

att Estland var dennes hemland samtidigt som frändeskapet med finnarna – både Kalms och 

alla esters – gärna betonades. Kalms samarbete med partisanen Julius Kuperjanov omnämndes 

också flitigt. Ekströms rikssvenskhet å andra sidan nämndes ofta men framhölls inte särskilt 

medan dennes nazistiska karriär däremot blev omskriven. Vidare framställdes den finska 

 
274 Kurvits & Hennoste 2019, 24–25. 
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hjälpen på varierande vis – antingen som oumbärlig eller som endast ett mentalt stöd.275 

Antibolsjevismen syntes både i den tysk- och den estniskspråkiga pressen men framhölls inte 

särskilt starkt i samband med Ekström eller Kalm.  

 Frändeskapet med Estland tillsammans med Storfinlandsidén var ett av de största 

fokusen i den finskspråkiga pressen i samband med Kalm. Ekström drogs delvis in i tanken 

genom fokuset på dennes tillskrivna positiva inställning till det finska. I egenskap av est var 

detta inte lika starkt i beskrivelserna av Kalm, även om det också förekom där. Ekströms 

rikssvenska nationalitet användes dock för att understryka att de finska frivilliga inte bestått av 

endast fennomaner. 

 Återknytningar till den finsk-svenska historien användes också i form av 

hänsyftningar till hakkapeliterna, Karl XII och S:t Henrik i samband med en beskrivning av 

Ekström eller Kalm. Som motvikt till den estniska debatten framhävdes även de finska 

frivilligas starka betydelse för krigets utlopp samt fick antibolsjevismen en större plats i 

debatten än på andra sidan viken. 

 På svenska ser man två tydliga fokus: Ekström och hans rikssvenskhet. 

Språkstriden påverkade den svenskspråkiga pressen till den grad att Kalm knappt nämns. 

Ekströms svenskhet beskrivs i samma ordalag som hjälte- och manlighetsmyten samt görs 

historiska referenser mellan honom till både Karl XII, vikingar och ”förfäderna”. Trots det 

försöker man ändå koppla samman det rikssvenska med det finländska bl.a. genom att betona 

att Ekströms underlydande var från Finland. Svenskar i detta samband syftade nämligen både 

på finlands- och rikssvenskar. 

Gemensamt för alla fyra språken var antibolsjevism, samma hjälte- och 

maskulinitetsideal samt varierande användning av de två överstarnas nationaliteter. En 

västerländsk betoning framkom samtidigt med Ekströms germanska respektive Kalms finsk-

ugriska rötter. Alla fyra tjänade sina egna syften där de tyska och svenska minoritetsspråken 

vaktade på sina rättigheter medan det estniska och finska däremot betonade sina frändskap och 

gemensamma intressen. Skriverierna om Ekström och Kalm styrdes av dessa faktum 

tillsammans med de rådande borgerliga idealen och den rådande mans- och soldatförebilden. 

Båda männen utmålades tydligt som utmärkta exempel på detta ideal. 

 

 

 

 
275 Zetterberg 2018, 220–221. 
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