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Finska inbördeskriget Tobias Berglund Hent PDF Forlaget skriver: I januari 1918, bara några veckor efter
självständigheten, störtades Finland in i ett skoningslöst inbördeskrig mellan "röda" och "vita". Med 40 000
döda på bara några månader till följd av strider, mord, svält och sjukdom blev det Nordens dittills blodigaste
konflikt, enbart överträffad av andra världskriget. Hundra år har gått sedan denna tragedi. I Finland skapade

kriget ett trauma som är kännbart än i dag. Samtidigt är det så gott som bortglömt i Sverige, trots att
hundratals frivilliga svenskar reste över Östersjön för att slåss, och trots att hela den samtida svenska debatten
kom att kretsa kring detta krig - ett krig som dessutom nästan fick en svensk regering att falla. Med hjälp av
ögonvittnesberättelser och arkiv skildras här inte bara hur detta krig kom att forma Nordens historia utan
också hur åtskilliga av de svenska befäl som tjänstgjorde på den vita sidan sedermera kom att hamna på
ledande positioner i Sverige, där de kunde påverka säkerhetspolitiken under andra världskriget och kalla
kriget. Tobias Berglund är forskare i modern politisk historia vid Uppsala universitet. Han har tidigare varit
verksam vid bland annat University of California i Berkeley. Niclas Sennerteg är författare och journalist och

har skrivit flera uppmärksammade historiska böcker, senast Hakkorset och halvmånen - nazister i
Mellanöstern. Tillsammans har de tidigare skrivit Svenska koncentrationsläger i Tredje rikets skugga.

 

Forlaget skriver: I januari 1918, bara några veckor efter
självständigheten, störtades Finland in i ett skoningslöst inbördeskrig
mellan "röda" och "vita". Med 40 000 döda på bara några månader
till följd av strider, mord, svält och sjukdom blev det Nordens dittills
blodigaste konflikt, enbart överträffad av andra världskriget. Hundra
år har gått sedan denna tragedi. I Finland skapade kriget ett trauma
som är kännbart än i dag. Samtidigt är det så gott som bortglömt i
Sverige, trots att hundratals frivilliga svenskar reste över Östersjön
för att slåss, och trots att hela den samtida svenska debatten kom att
kretsa kring detta krig - ett krig som dessutom nästan fick en svensk
regering att falla. Med hjälp av ögonvittnesberättelser och arkiv

skildras här inte bara hur detta krig kom att forma Nordens historia
utan också hur åtskilliga av de svenska befäl som tjänstgjorde på den
vita sidan sedermera kom att hamna på ledande positioner i Sverige,
där de kunde påverka säkerhetspolitiken under andra världskriget och
kalla kriget. Tobias Berglund är forskare i modern politisk historia
vid Uppsala universitet. Han har tidigare varit verksam vid bland
annat University of California i Berkeley. Niclas Sennerteg är
författare och journalist och har skrivit flera uppmärksammade
historiska böcker, senast Hakkorset och halvmånen - nazister i
Mellanöstern. Tillsammans har de tidigare skrivit Svenska

koncentrationsläger i Tredje rikets skugga.
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