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Sammanfattning
Jag har i denna uppsats undersökt Rusthållningsrörelsen som den förekom under det
finska vinterkriget. Jag har forskat kring hur utbredningen av denna rörelse sett ut och
kommit fram till att organisationen var rikstäckande – om än ej helt homogen!
Rusthållen bildades för att ge ekonomiskt bistånd till svenskar från regionen som åkte
över till Finland för att strida sida vid sida med våra finska ”bröder”. En tid efter det att
de lokala rusthållen bildats grundades Centrala Rusthållet. Centrala Rusthållets
målsättning var att skapa en likformighet i de utbetalade ekonomiska understöden, samt
att kunna verka som ett stöd på de orter och i de regioner där det inte fanns några lokala
eller regionala rusthåll. Den lokala föreningen betalade ut pengar både till de frivilligas
anhöriga och direkt till de frivilliga som kompensation för bland annat förstörda kläder.
I uppsatsen har jag granskat ett lokalt Rusthåll vid namn SträngnäsMariefredsortens Rusthåll för Finlandskämpar. I denna förening har jag kommit fram
till att det finns en socioekonomisk bredd bland den anslutna medlemspopulationen. Jag
har kommit fram till detta genom att dela in medlemmarnas yrken i grupper så som
kyrka, vård och skola etcetera. Jag har även, för att styrka detta, letat upp medlemmarna
i 1940 års taxeringslängd och där hittat en väldigt stor spridning på inkomstnivåerna
bland de enskilda medlemmarna. Vidare har jag kunnat konstatera att denna förening
till största delen består av män. Det går därför att hävda att den lokala föreningen i
Strängnäs-Mariefred har en könstendens. En tendens som understryks av de facto att
föreningens styrelse enbart består av män!
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Författarens förord
Hur hamnade jag här? Var började den tråd som kan definieras som avstampet till detta
arbete? Jag har under många år varit intresserad av svensk neutralitet, neutralitet som
begrepp och svenska förehavanden under andra världskriget. Troligtvis så ligger fröet i
en diskussion som jag deltog i på en kurs jag gick under 1995. Å andra sidan så har jag
alltid varit intresserad av skeenden under andra världskriget, så det kanske bara har varit
en naturlig utveckling. I sådana fall ligger grunden redan under högstadietiden, i början
av 90-talet. Det känns avlägset men ändå nära!
Under min tid på Högskolan Dalarna har jag skrivit två arbeten som anknyter till det
jag skall behandla i den här uppsatsen. I min Historia B-uppsats, ”Svensk
neutralitetspolitik” som jag skrev Vt-99, försökte jag beskriva den svenska neutraliteten
och den kritik som den fått - främst från Svenska freds- och skiljedomsföreningen.
Uppsatsen berör i första hand Sveriges neutralitet under kalla kriget, men innehåller
även en definition av begreppet neutralitet.
Av mer intresse för den här uppsatsen är den komparativa essän i Historia A, som
jag skrev Ht-98. Titeln är Svensk politik under 2:a världskriget där jag jämför Maria-Pia
Boëthius bok Heder och Samvete Sverige och andra världskriget med Jan Linders
Andra världskriget och Sverige Historia och mytbildning. Boëthius bok är, som hon
självuttrycker det, ”en anklagelseakt och ett syndaregister”1 över svenskt handlande
under andra världskriget. Linders bok är en replik mot den beskrivning som Boëthius
ger av den svenska situationen under andra världskriget. Min uppsats koncentrerades till
två punkter, beskrivningen som dessa författare gav av Per-Albin Hansson och
samlingsregeringen, samt författarnas skildring av midsommarkrisen 1941.2
Intresset för Sverige under andra världskriget och svensk neutralitet är en blomma
som spirat under en längre tid. Det här arbetet är frukten av detta. Förhoppningsvis så
kan det kanske skördas mer i framtiden!

Inledning
Grunden till begreppet Rusthåll kommer från tiden som brukar kallas för svensk
stormaktstid. Under denna svenska era så ingick Finland som en naturlig del av
1

Boëthius, M-P. 1999 s. 10-11.
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konungariket Sverige. Rusthållare var det namn som användes på de bönder som satte
upp, utrustade och underhöll en häst och soldat i Karl den elftes indelningsverke.3
Under denna period var Ryssland det mest påtagliga militära hotet mot denna del av
Sverige. Det finns därmed en ganska klar historisk koppling till det finska vinterkriget,
och de svenska känslorna för Finlands sak. Mer än 10000 svenskar for över för att strida
som frivilliga på Finlands sida och utöver detta startades en mängd föreningar och
organisationer, vars mål var att på ett eller annat sätt stödja och underlätta Finlands
utsatta situation. Rusthållningsföreningarna existerar under denna tid av oro och
sympatisvall för ”Finlands sak”. Det som gör Rusthållen till ett intressant
forskningsobjekt inom historieämnet är att det finns väldigt lite skrivet kring dem!
Förutom små förbipasserande rader i Erik Carlquists bok Solidaritet på prov Finlandshjälp under vinterkriget är det bara i Kjell Olssons bok Till bröders hjälp
Gotländska frivilliga i Finland 1939-1944 berättar som en längre granskning görs av
dessa föreningar. Olsson går dock inte in speciellt djupt på deras existens, den är
tvärtom ganska ytlig. Han tar upp varför det bildas rusthåll runt om i landet, men drar
inga slutsatser om föreningens betydelse. Olssons hänvisningar till källor är dessutom
vaga och väldigt sparsamt notbelagt, vilket jag kommer att gå in på närmare under
forskningsläget!
Således finns det ett historiskt tomrum att fylla upp här. Området är högintressant
då ingen tidigare gjort någon större inblick i vad Rusthållsföreningar för
Finlandskämpar innebär. Jag kommer därför att göra ett nedslag som ger en inblick i
föreningarnas målsättning och syfte. Vidare så skall jag undersöka huruvida dessa
föreningar är en del av den breda folkrörelse som samlades under parollen ’Finlands sak
är vår’.
Då Rusthåll, som en modern företeelse, är ett outforskat område så skall jag här
försöka ge er läsare en definition: Jag skulle vilja beskriva ett Rusthåll som en civil
ekonomisk stödorganisation till en militärinstitution eller ett militärt organ. Att den är
civil innebär dock inte att professionella militärer, det vill säga befäl, är frånvarande i
medlemsgruppen. De är i högsta grad närvarande och som exemplet SträngnäsMariefredsortens rusthållningsförening för Finlandskämpar visar i denna uppsats, så
finns det en del militära befäl som är drivande i föreningen. Merparten av Rusthållets

2
3

Christensen, R. 1998.
Se nedan under rubriken Rusthållning för Finlandskämpar.
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medlemmar är dock civilister. - Dessutom är ju även befäl i viss mån privatpersoner på
sin fritid!

Historisk bakgrund
Världen chockades av den sovjetisk-tyska ickeangreppspakten, som kom till stånd i
augusti 1939, med vilken Östeuropa kom att delas upp mellan de två stormakterna.
Finland kom genom detta hemliga avtal att tillfalla den sovjetiska delen. När andra
världskriget startats så började Sovjet ställa krav på områdena i landets direkta närhet
vid Östersjön, däribland Finland. Till skillnad från de baltiska småländerna som gav
efter för Sovjets krav avvisades de krav som ställdes på Finland av den finska
regeringen. Därför startades en förhandlingsrunda vari de sovjetiska kraven främst
riktade in sig på att kunna säkra områdena kring Leningrad. Man ville, från Sovjetiskt
håll, alltså byta till sig områden kring det karelska näset, mot områden norr om sjön
Ladoga och vidare ville man arrendera Hangöudd. Dessa förhandlingar misslyckades
dock och krig förklarades den 30:e november 1939.4
I retrospektiv har den dåvarande finska regeringen ofta kritiserats för att inte ha gått
Sovjet till mötes i fråga om de ovanstående kraven. Eftervärldens dom har varit, i mångt
och mycket, att kraven inte var orimliga. Men frågan är om Sovjetunionen stannat vid
detta i så fall. Vid den tid det begav sig var föresatserna inom den sovjetiska armén
inriktad på att den enda möjliga och dugliga buffertzon som skulle räcka till för Sovjet
var hela sydöstra Finland. Den finska regeringens linje, att inte ge vika för kraven,
understöddes därför av möjligheten att de sovjetiska kraven mycket troligen skulle ha
ökat i samband med eftergifter på de första.5
Den finländska regeringens fruktan för Sovjetunionens intentioner kom dessutom
att visa sig riktig i och med att Sovjetunionen erkände den så kallade finska
folkregeringen den 1 december 1939. Det var en regering som leddes av kommunisten
Otto Kuusinen.6 Samtidigt vägrade man från Sovjetiskt håll att erkänna den lagliga
regeringen i Helsingfors.7
Omvärlden kom i och med vinterkrigets utbrott att få upp ögonen för Finland.
Sovjetunionens anseende svärtades ner och världsopinionen tog parti för det lilla
4

Olsson, K 1997 s.11-12.
Persson, A. 1979. s.23.
6
Bra Böckersvärldshistoria 13. 1982. s.192.
7
Ericsson, L. 1996. s. 96.
5
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Finland. Från London och Paris betraktades Sovjetunionen med samma ögon som
Tyskland.8
Omvärldens stöd uttrycktes inte bara med ord yttrade i sympati. Världsopinionens
stöd uttrycktes också med det stora antalet frivilliga från olika nationer som kom för att
strida för Finlands sak och mot Sovjet.
De internationella sympatierna för Finland resulterade i att ett stort antal frivilliga från en
rad länder anmälde sig: 695 norrmän (som slogs i den Svenska Frivilligkåren), 1010
danskar, 372 ingermanländare, 346 amerikafinnar, 346 ungrare, 350 östkarelare och 210
man ur andra nationaliteter. Svenskarna var flest. Totalt 8404 man hann anlända till
Finland och Frivilligkåren innan kriget var slut. […] Dessutom fanns 1182 rikssvenskar
frivilliga, militärer och civila i olika finska förband.9

För Sveriges del skapade kriget mellan Finland och Sovjet ett stort
neutralitetspolitiskt dilemma. Vid en neutralitetsförklaring från Sverige skulle
konsekvensen ha blivit en total kollaps för nordiskt samarbete.10 Ett annat stort problem
som Sverige ställdes inför var att man på grund av sina känslomässiga och historiska
bindningar till Finland hade en stor grupp människor i landet som ville ha en större
svensk uppslutning på den finska sidan. Dessa ”aktivister” hoppades på att väcka en
opinion stark nog att tvinga den svenska regeringen till ett aktivt stöd för Finland. Då de
aldrig riktigt lyckades forma en politisk plattform och konkret utformning av vad detta
skulle innehålla fick man dock aldrig det stöd man hoppats på.11
Utrikesminister Sandler föreslog på utrikesnämndens möte den 1 december att
Sverige borde precisera den svenska hållningen till det nyuppkomna kriget. Detta för att
en förfrågan om Sveriges inställning mycket väl skulle kunna dyka upp från Sovjet.
Han [Sandler] framlade därefter tre alternativ: avbrytande av de diplomatiska
förbindelserna med Sovjetunionen, utfärdande av en neutralitetsförklaring eller slutligen
en avvaktande hållning […]

8

Bra Böckersvärldshistoria 13. 1982. s.192.
Ericsson, L. 1996. s.98 f.
10
Johansson, A. 1973. s. 95.
11
Johansson, A. 1995. s. 110.
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De flesta i utrikesnämnden, inklusive kronprinsen som också yttrade sig, var av den
åsikten att en neutralitetsförklaring borde undvikas. Undén framhöll emellertid att om
12

Danmark och Norge utfärdade en neutralitetsförklaring måste också Sverige göra det.

Då det aldrig kom en neutralitetsförklaring från Norge stod det klart att Sverige inte
heller skulle utfärda någon.13 Detta möjliggjorde att Sverige bara behövde förklara sig
icke krigförande och kunde därmed undvika förbuden i Haagkonventionens
neutralitetsbestämmelser: till exempel att värvningsbyråer, som ämnar rekrytera
manskap till någon av de i kriget stridande parterna, inte får förekomma. Tekniskt sett
hade alltså Finlandsfrivilliga varit en omöjlighet vid en svensk neutralitetsförklaring.

Svenskt engagemang för Finlands sak
Totalt sett, som jag berörde i den historiska bakgrunden, var det närmare 10 000
svenskar som åkte över för att strida för Finlands sak, gentemot Sovjetunionen. Till en
början hade den svenska regeringen begränsat antalet frivilliga till 4000 man.14 Bland
dem som åkte över fanns ett genomsnitt av den manliga befolkningen. Där det fanns allt
från industriarbetare, bönder, studerande och militärer.15
I Sverige kom det att bildas en solidaritetsrörelse som samlades under parollen
’Finlands sak’ är vår. Detta kom att bli en folkrörelse som ingen annan, som samlade
allt från ”generaler och professorer till folkets breda lager”16. Som spindel i nätet för de
svenska hjälporganisationerna kom Finlandskommittén att stå. Finlandskommittén var
frivilligkårens civila överorgan. Med Stockholm som utgångspunkt bedrev kommittén i
hela Sverige propaganda och värvningsarbete till förmån för det finska broderfolket.17
När freden kom den 13 mars 1940 hade, i den svenska frivillig kåren, 33 man stupat
i strid och ca 50 stycken sårats.18 Men det svenska engagemanget var inte begränsat till
att enbart gälla manskap. Andra organisationer, som till exempel Centrala
Finlandshjälpen, bildades för att samordna hjälpen till finska mödrar och barn som
tvingats evakuera.19 Denna organisations arbete bedrevs mycket inriktat på propaganda,

12

Johansson, A. 1973. s. 96.
Johansson, A. 1973. s. 97.
14
Ericsson, L. 1996. s.99.
15
Linder, J. 2000. s.16.
16
Linder, J. 2000. s.14.
17
Carlquist, E. 1971. s.81.
18
Ericsson, L. 1996. s.100.
19
Carlquist, E. 1971. s.18-19.
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genom vilken organisationen försökte få svenska hem att upplåta platser åt flyktingar
inom organisationens verksamhetsområde. Utifrån detta arbete fördelade sedan
organisationen ut de evakuerade finska barnen, med eventuell moder eller syskon, ut
bland de svenska hemmen.20
För att stötta Finlandhjälpen generellt och Finlandskommittén specifikt bildades
organisationer som enbart riktade in sig på att samla ekonomiska resurser för att
underlätta annan mer riktad verksamhet till förmån för Finland. Som tidigare nämnts så
bildades bland annat så kallade rusthåll. Men det bildades även organisationer som
Nationalinsamlingen för Finland och Industria. Nationalinsamlingen bildades under
förutsättningen att de insamlade medlen skulle ställas till den finska regeringens
förfogande ”för att minska befolkningens lidande.”21 Men då denna organisation inte
ställde några direkta förbehåll hur medlen skulle användas av Finlandskommittén och
den finska regeringen ville inte de svenska industrimännen delta i denna organisation.
Nationalinsamlingen för Finland kom därför att bli en riksinsamlingsorganisation med
LO och SAF i förgrunden, tillsammans med andra fackliga centralorganisationer.22 Men
de svenska industrimännen kom dock att bilda sin egen organisation – Industria.
Industria

kom

att

bli

den

svenska

frivilligkårens

huvudfinansiär,

och

Nationalinsamlingen kom att agera ”reservfond” för kårens ekonomiska finansiering.23
Till skillnad från Nationalinsamlingen så slöt Industria ett avtal med den finska
regeringen om hur hanteringen av de ekonomiska medlen skulle förfaras. Medlen kom
att formellt ställas till förfogande av den finska regeringen, men de skulle för
frivilligkårens räkning vidarebefordras till Finlandskommittén. På detta sätt skulle inga
ekonomiska medel kunna försvinna i fickorna på mellanhänder, vilket var
industrimännens invändning mot Nationalinsamlingens organisering.24 Vidare kom
Industria att ställa krav på kontroll över Finlandskommitténs utgifter.
I ett helikopterperspektiv över hela den svenska Finlandsrörelsen kan det urskiljas
tre primära förgreningar. Dessa förgreningar kan definieras enligt följande: den
materiella och humanitära hjälpen, frivilligrörelsen och till sist aktivismen. Inom den
materiella och humanitära hjälpen återfinns verksamhet som exempelvis bestod i att
20

Förutom till Norrbotten och Gotland, där invasionsrisken ansågs vara störst i Sverige, och dessa län fick
därför inte ta emot några finska barn. Detta då man ville undvika risken för att behöva utsätta de finska barnen
för ytterligare evakueringar. Carlquist, E. 1971. s.27, 29.
21
Carlquist, E. 1971. s.42.
22
Carlquist, E. 1971. s.37.
23
Carlquist, E. 1971. s.83.
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samla in pengar och varor samt ta emot finländska barn. De medel och resurser som
insamlades genom denna förgrening, fördelades främst genom organisationerna
Nationalinsamlingen för Finland och Centrala Finlandshjälpen. Frivilligrörelsen bestod
naturligtvis av uppsättandet av den svenska frivilligkåren.25 Aktivismen ter sig en aning
mer abstrakt än de ovan nämnda förgreningarna. Alf W. Johansson benämner den som
Den meningsinriktning som hävdade att ett oberoende Finland var en förutsättning för
Sveriges självständighet och att Sverige därför inte borde tveka att om situationen så
krävde ingripa med trupper för att stärka den finländska fronten.26

Aktivismen verkar ha varit en politisk vinkling av ett hårdare slag än de övriga
förgreningar. Enligt Johansson, så var inte denna förgrening inte helt enig i hur och
varför Sverige skulle ingripa militärt och den kom heller inte att få något större
genomslag inom Finlandsrörelsen.27

Syfte och avgränsning
Denna uppsats ämnar undersöka delar av rusthållsrörelsen som den existerade under det
finska vinterkriget. Det huvudsakliga syftet är att undersöka om rusthållsrörelsen är en
del av den övriga folkrörelsen Finlands sak, eller om rörelsen har en inriktning mot en
specifik samhällsklass. Min utgångspunkt är Centrala rusthållet och SträngnäsMariefredsortens Rusthållningsförening för Finlandskämpar arkiv. I den lokala
rusthållsföreningen i Strängnäs-Mariefreds området kommer jag att undersöka
omfattning, inriktning och vilka som anslöt sig till föreningen.
Uppsatsens tidsmässiga avgränsning är under det Finska vinterkriget, 1939-40, i
vilket den inte har något anspråk på att beröra själva kriget i sig, eller ens de svenska
frivilliga som åkte över.

24

Carlquist, E. 1971. s.42, 82-83.
Författarens notering: Antagligen skulle vi kunna kategorisera in Rusthållen som en del av frivillig rörelsen.
Då deras uppgift var att stödja svenska soldater som åkte över! Fast å andra sidan så bedrev Rusthållen aktiva
kampanjer för att uppmuntra manskap att åka över till Finland. – Så Rusthållen borde ligga någonstans mellan
frivillig rörelsen och aktivismen, inom Finlandsrörelsen.
26
Johansson, A. 1973. s. 193.
27
Johansson, A. 1973. s. 194.
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Frågor
* Vilken funktion sökte Rusthållen fylla och hur stor spridning hade de?
* Vad var det Centrala Rusthållet för något?
* Vilken typ av stöd lämnades från Rusthållen?
* Hur fungerade ett specifikt lokalt rusthåll?
* Var det lokala rusthållet en socioekonomisk likformig eller blandad sammanslutning?

Material
Materialet som min uppsats utgår från är tidsmässigt främst avgränsat från slutet av
1939 till första halvåret av 1940. Detta då vinterkriget inte varade längre, och behovet
av rusthållet klingade därmed av – likaså deras aktivitet. En del protokoll etcetera är
daterade efter det att vinterkriget upphört, men de är främst inriktade på hur
föreningarna skulle avsluta verksamheten.
Mitt grundmaterial består av Centrala rusthållets arkiv, som finns vid Krigsarkivet i
Stockholm, och Strängnäs-Mariefredsortens Rusthållningsförening för Finlandskämpars
arkiv, som finns i Strängnäs kommun- och föreningsarkiv. I dessa arkiv har jag
undersökt medlemsmatriklar, verksamhetsberättelser, mötesprotokoll och kassaböcker.
Det Centrala rusthållets arkiv innehåller välsorterade volymer med inkomna och
utgående skrivelser. De är sorterade utifrån till vem och från vem som handlingarna
kommit. Vidare finns där en rad andra intressanta historiska uppgifter, så som
förteckningar över frivilliga och var dom kom ifrån och var placerade någonstans.
Strängnäs-Mariefredsortens Rusthållningsförening för Finlandskämpars arkiv är ett
väldigt tunt arkiv. Arkivet består av två volymer i vilka föreningen delar bägge dessa
två med Strängnäs Rusthåll. Vilket är en förening för hemvärnet vid Strängnäs orten.
Mitt material består också av en taxeringslängd från 1940 för Strängnäs stad. Detta
är ett material som är samlat av Länsstyrelsen i Sörmland, och det finns vid Uppsalas
Landsarkiv. Denna taxeringslängd är något snårig, den är för det första inte i
bokstavsordning, utan är istället uppställd utifrån olika områdens namn som tillsynes är
grunden för fastighetsbeteckningar. För det andra så är taxingslängden kompletterad i
efterhand genom ditskrivning för hand. I övrigt är den dock skriven på maskin och
väldigt lättläst.
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Metod
Då det tidigare aldrig gjorts någon djuplodande studie över Rusthållen för
Finlandskämpar kommer min huvuduppgift vara att granska vad deras aktiviteter var
inriktade på, hur de fick in pengar och vad målet med dessa var! I granskandet av denna
förenings typ är det intressant att veta vilka som var anslutna, är det en specifik grupp
människor som är anslutna eller finns det en mångfald i medlemmarnas bakgrund?
Detta kommer jag undersöka utifrån den lokala föreningen i nuvarande Strängnäs
kommun.
Jag har i arbetet kring medlemspopulationen försökt jobba med olika typer av
modeller för att kunna skapa ett observerbart resultat. Jag har till exempel försökt att
socialt stratifiera medlemspopulationen utifrån tre grupper: Arbetare, tjänstemän och
företagare. Den modellen verkade till en början lovande men den skapade svårigheter
utifrån att exempelvis en snickare kan anses vara en egenföretagare och samtidigt
arbetare och så vidare.
Då indelningar efter titel på medlemmarna visat sig vara en snårskog har jag
beslutat att undersöka medlemmarnas inkomst. Detta borde ge ett odiskutabelt
perspektiv på huruvida den lokala föreningens medlemspopulation var likformig eller
blandad. Jag kommer även att dela upp titlarna efter olika områden såsom vård, skola,
kyrkan etcetera.
Vad gäller föreningsmedlemmarnas inkomst så kommer jag att hämta information
från 1940 års taxeringslängd. Då föreningens medlemmar till 75 % var från Strängnäs
kommer jag att begränsa undersökningen i taxeringslängden utifrån denna ort. Vidare
kommer jag att begränsa undersökningen till halva Strängnäs taxeringslängd för år
1940, vilket gör att jag kommer att sortera föreningens medlemsregister alfabetiskt och
söka upp 200 namn bland cirka 4000.
Jag kommer även att undersöka om föreningen hade en könsmässig tendens bland
de anslutna medlemmarna. Detta kommer jag göra utifrån att granska medlemmarnas
förnamn.
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Finlands sak är vår
Forskningsläge
Det finns inte så mycket som man kan tro forskat och skrivet kring Finlands sak i
Sverige. Mycket av det producerade materialet kring Sverige och andra världskriget är
skrivet i serien SUAV28, i vilken vinterkriget och den svenska organiseringen kring
Finlandssak bara är en liten del. Dessutom är det mesta skrivet om vilka det var som
åkte över och i mindre utsträckning om organiseringen här hemma.
De främsta böckerna är, som redan tagits upp, Erik Carlqvists Solidaritet på prov
och Alf Johanssons Finlands sak. Utöver dessa två finns det två relevanta uppsatser från
Högskolan Dalarna och en bok som innefattar Gotlandsrusthållningsförening för
Finlandskämpar som jag nu kommer att ta upp här nedan.
I B-uppsatsen Svenska frivilliga furirer och korpraler i Finland 1940-44, skriver
uppsatsförfattaren Robert Andersson utifrån avsikten att jämföra vilka svenskar som
deltog i vinterkriget med vilka som deltog i fortsättningskriget. I uppsatsen avgränsar
sig Andersson till att jämföra furirer och korpraler i ett kompani.29
Andersson kommer fram till att det inte finns någon skillnad mellan frivilliga i
vinterkriget och fortsättningskriget, gällande varifrån i landet de frivilliga furirerna och
korpralerna kom. Andersson kommer dock fram till att det finns en skillnad i
genomsnittsålder mellan de två kompanierna som han undersökt.30 Andersson hävdar att
det är i vinterkriget som det främst finns en stor spridning bland representerade
samhällsklasser inom populationen av frivilliga.31
I C-uppsatsen ”Finlands sak är vår Den svenska Finlandshjälpen från Sverige och
Dalarna under finska vinterkriget”, undersöker Mikael Pettersson hur hjälpen till
Finland såg ut i Sverige och hur den utformades lokalt i Dalarna. Mer specifikt
undersöker Pettersson hur hjälpaktionen till förmån för Finland uppstod i Avesta, hur
dess arbete fungerade och vad organisationen åstadkom.32
Pettersson kommer fram till att den lokala kommittén i Avesta organiserade sig i tre
grenar: ”kontantinsamling, förberedande av evakuering av finska flyktingar och

28

Sverige under andra världskriget.
Andersson, R. 1999. s.1.
30
Andersson, R. 1999. s.17.
31
Andersson, R. 1999. s.18.
32
Pettersson, M. 2001. s.1.
29
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insamling av förnödenheter.”33. Vidare valde den lokala föreningen att organisera sig i
tre

underkommittéer;

handhavande

av

propaganda,

medelinsamling

och

gåvoinsamling.34
Som jag nämnde i inledningen angående forskningen kring rusthållen för
Finlandskämpar har det inte skrivits speciellt mycket om detta. Det har varit nästan
omöjligt att få tag i något som handlar om dessa föreningar. Kjell Olssons Till bröders
hjälp, utgår alltså ifrån Gotlandsfrivilligas berättelser om deras upplevelser, och mitt
bland detta så fann jag ett par sidor om Gotlands Rusthållningsförening för
Finlandskämpar. Olssons beskrivning av Rusthållningsföreningen dock ganska ytlig.
Han tar upp varför det bildas rusthåll runt om i landet, utan att dra några slutsatser om
föreningens betydelse, kanske främst på grund av att han inte fått tag i några uppgifter
om hur många bidrag som Gotlands rusthåll betalat ut till gotländska frivilliga. Olsson
tar upp att det var personer med skilda politiska åsikter som deltog vid upptaktsmötet
för föreningen. Han går dock inte in på om dessa anslöt sig som medlemmar och inte
heller vilken social och politisk spännvidd som föreningen hade.
Om starten för Rusthållningsföreningarna skriver Olsson följande:
I Östergötland hade personer som av olika anledningar inte själva kunde söka som
frivilliga bildat en förening som de kallade Rusthåll. Föreningens huvuduppgift var att
socialt hjälpa och stödja de finlandsfrivilliga [!] och deras familjer. Den här rusthållsidén
ansågs så bra att Finlandskommittén i Stockholm ville att liknande föreningar skulle
bildas runt om i landet.35

Att rusthållsföreningarnas vagga ligger i Östergötland stämmer helt med den bild som
framkommit ur det källmaterial jag använt, vilket jag återkommer till. Man kan dock
kanske ifrågasätta Olssons hävdande att föreningen där bildades av personer som inte
kunde söka som frivilliga. Jag vet inte vad Olsson bygger detta på, det finns ingen not
eller hänvisande i texten. Jag har inget att stå på för att kunna hävda något annat än vad
Olsson säger, men anledning till att de startar rusthållet i Östergötland kan lika gärna
vara att de känner för Finland och detta var deras sätt att hjälpa till!
I boken ”Solidaritet på prov” nämner Erik Carlquist i korthet de så kallade
rusthållen, vilken min uppsats undersöker. Carlquist passerar dessa med enbart notering
33
34

Pettersson, M. 2001. s.27.
Pettersson, M. 2001. s.28.
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om att de upprättades för att främst bistå de ”frivilligas hemma varandefamiljer […]
ekonomiskt”.36

Rusthållning för Finlandskämpar
Rusthåll är ett gammalt begrepp som härstammar från den svenska stormaktstiden.
I Karl XI:s indelningsverk kallades de bönder, som uppsatte och utrustade samt
underhöllo en soldat, för rotebönder och den som underhöll en häst och en soldat för
rusthållare.37

Rusthållen som startades till förmån för Finlandsfrivilliga var främst inriktade på att
trygga de frivilligas familjeekonomiska situation. Förvisso fick de svenska frivilliga lika
mycket betalt som finska soldater av motsvarande rang.38 Genom kontrakt med Finska
staten och Finlandskommittén i Sverige så fick den frivillige betalt genom månadslön
och dagpenning.39 Månadslönen betalades ut i Sverige enligt vad den frivillige gjort upp
innan, till anhörig eller ekonomiskt ombud. Skillnaden i den ekonomiska standarden i
Sverige och Finland var vid denna tid väldigt stor. Vilket gjorde de finska soldatlönerna
otillräckliga för en svensk familj att leva på. För att övertyga fler som av ekonomiska
skäl stod tvekande att anmäla sig som frivilliga startades Rusthållningsföreningar.
Dessa föreningar tog på sig att lämna ekonomiskt understöd till de frivilliga och deras
kvarlämnade familjer.40
Rusthållens omtyckthet och viktiga funktion bland de frivilliga illustreras på ett bra
sätt med den insända teckningen och anslutna dikten här nedan. Bilden ger intrycket av
en stor uppbackning. Jätten i bilden har dessutom tre kronor fäst ovanför sin mössa och
lägger handen på soldatens huvud. Jätten måste därför vara en symbol för Sverige eller
för en stor svensk organsition, som ger sitt välsignande till soldaten. Soldaten har inte
bara jättens ideologiska och moralisk stöd bakom sig utan får även matieriell
uppbackning från denne. Dikten ger oss en inblick i den stolthet som soldaten känner.
Genom den uppbackning han får genom Rusthållen så känner soldaten att han är en
representant i något större – han är inte ensam i fält. Han är delaktig i någonting stort
och viktigt!
35

Olsson, K. 1997. s. 21.
Carlquist, E. 1971. s.82.
37
Ström, F. i Social Demokraten. 1940.
38
Finlandskommittén. 1941. s.38.
39
Finlandskommittén. 1941. s.39.
36
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Bild 1.41

40
41

Finlandskommittén. 1941. s.54.
Urklipp från Dagens Nyheter. 4 februari, 1940. Återfinns i Centrala rusthållets arkiv.
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Rusthållens utbredning
I Östergötland kom det första rusthållet att bildas i början av 1940.42 Totalt skall det ha
funnits 25 länsrusthåll och 165 mindre rusthåll och rusthållskretsar i landet.43 I det
Centrala rusthållets förteckning över utskicksadresser förekommer 36 stycken
adressater. Kartan och förteckningen44 nedan visar tydligt att rusthållsrörelsen var en
rikstäckande organisation. Utifrån förteckningen över rusthåll kan vi snabbt konstatera
att olika rusthåll har olika ställning. Till exempel så är Hallands rusthåll i Halmstad
troligen täckande för hela Hallands län, med eventuella underställda lokala
rusthållningsföreningar, emedan Jönköpings läns rusthåll och Blekinge rusthåll är
nämnda med flera orter. Vidare så har inte Sörmland ett gemensamt länsrusthåll. I
Dalarna finns det ett länsrusthåll i Falun och ett lokalt rusthåll i Ludvika, som kan ha en
fri ställning. Organisationen verkar inte helt homogen i sin organisering, vilket
understryks av det faktum att föreningen Frivilligas familjeförsörjning i Örebro är
ansluten, och att Sundsvall har en nämnd istället för en förening.

42

Finlandskommittén. 1941. s.54.
Siffrorna är hämtade från Prins Eugens hälsningsord till Rusthållsmötet den 6 april 1940. Mötesprotokollet är
publicerat i ett mindre häfte, som finns i Strängnäs-Mariefredsortens Rusthåll för Finlandskämpars arkiv.
44
Skapad utifrån matrikel i Centrala rusthållets arkiv: Cirkulärskrivelser och svar 1940. Förteckning av
utskicksadresser.
43
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Norrbottens rusthållareförening
Luleå
Västerbottens norra rusthåll
Skellefteå
Västerbottens södra rusthåll
Umeå
Jämtlandsläns rusthållareförening Östersund
Västernorrlands läns rusthåll
Härnösand
Sundsvalls rusthållarenämnd
Hälsinglands rusthållare
Hudiksvall, Söderhamn
Gästriklands rusthåll
Gävle
Dalarnas rusthåll
Falun
Ludvika rusthåll
Uppsala läns rusthåll
Uppsala
Västmanlands läns rusthåll
Västerås
Centrala rusthållet Stockholm
Stockholms rusthåll
Frivilligas familjeförsörjning
Örebro
Eskilstunaortens rusthållningsförening
Strängnäs-Mariefredsortens rusthåll
Mellersta Sörmlands rusthåll
Malmköping
Västra Sörmlands rusthållareförening Katrineholm
Sydöstra Sörmlands rusthållareförening Nyköping
Värmlands rusthållareförening
Karlstad
Östgöta rusthåll
Norrköping
Skaraborgs rusthåll
Lidköping, Mariestad
Älvsborgs läns norra rusthållareförening
Vänersborg
Göteborgs och Bohusläns Rst.
Sjuhäradsbygdens rusthållareförening Borås
Gotlands rusthåll
Visby
Jönköpings läns rusthåll
Eksjö, Jönköping, Nässjö, Tranås
Vetlanda, Värnamo
Kalmar läns rusthållareförening
Kalmar, Oskarshamn
Kronobergs läns rusthållare förening Växjö
Hallands rusthåll
Halmstad
Blekinge rusthåll Karlshamn, Karlskrona,
Ronneby, Sölvesborg
Kristianstads läns rusthållareförening
Hälsingborgs rusthållareförening
Malmöhus läns rusthåll
Malmö
Malmö rusthållareförening

Centrala rusthållet
Centrala rusthållet kom att bildas den 19 februari 1940.45 Ordförande för denna var
ingen mindre än prins Eugen. Den övriga styrelsen bestod av;
LO:s andre ordförande Gunnar Andersson, Stockholm. Direktör Gustaf Göransson,
Östrand. Biskop Bengt Jonzon, Luleå. Direktör Carl Kempe, Stockholm. Major Helge
Malmberg, Stockholm. Civilingeniör Erik Olson, Göteborg. F.d Landshövdingen
Fredrik Ramel, Malmö, Redaktör Viktor Sellman, Skellefteå. Civilingeniör E. Paul
Wretlind, Stockholm, som även blev utsedd till styrelsens skattmästare. Professor

18

Henrik Cornell, Stockholm, utsedd till verkställande ledamot. Fil dr. Gustaf Lindgren,
utsedd till sekreterare.46
Centrala rusthållets majoriteten av styrelsen var alltså från Stockholm, men det
finns även en representation andra delar av landet. Tittar vi närmare på vilka som sitter
med i styrelsen, utifrån titel, står LO:s andre ordförande ut ifrån mängden. Alla utom
Gunnar Andersson ser vid anblicken ut att vara representanter från en högre
samhällsklass. Naturligtvis är det väl så att det även fanns representanter och
medlemmar i LO som hade högre samhällelig status. Min känsla inför
sammansättningen av styrelsemedlemmar är att de representerar stora bidragsgivare till
organisationen, vilket skulle kunna förklara att LO har ett finger med i spelet! Prins
Eugens roll i det hela är väl snarast att fungera som ett kungligt ”skyddshelgon” och
galjonsfigur för hela tillställningen, för att bereda massmedial plats för organisationen.
Vilken funktion skulle då det Centrala rusthållet fylla? Jo det bildades för att:
Åstadkomma och möjliggöra ett visst samarbete mellan de lokala rusthållen för ernående
av en viss likformighet vid understödens utdelande, dock med bibehållande av
individuellt förfarande i särskilt fall. … Centrala Rusthållet har även till uppgift att i vissa
fall träda i direkt förbindelse med personer, som stå i begrepp att utgå som frivilliga.
Särskilt gäller detta manskapet vid de i Norrbotten förlagda trupperna. Dessa inkallade
befinna sig nämligen i regel så långt från sina hemorter, att de endast med stor svårighet
47

torde kunna komma i förbindelse med de rusthåll till vilka de egentligen höra.

Det Centrala rusthållet tog alltså på sig att vara en länk mellan de som inte kunde nå sin
hemort och be om ekonomisk assistans för sitt deltagande som frivillig i kriget. Centrala
rusthållet var dock inget eget enskilt rusthåll. Det gick inte att vara enskild medlem i det,
Centrala rusthållet utgjordes enbart av den ovan nämnda styrelsen. Denna styrelse utfäste
även ett löfte till de enskilda lokala rusthållen, att stå som garant för de löften som dessa gett
till de frivilligas familjer i de fall som de lokala rusthållen hade svårt att ansamla ekonomiska
medel.48
45

Finlandskommittén. 1941. s.54. En mindre viktig detalj är att enligt inkommenhandling till SträngnäsMariefredsortens Rusthåll, så framgår det att central organistationen bildades den 21/2-1940.
46
Brev från Centrala Rusthållet till Strängnäs-Mariefredsortens Rusthåll för Finlandskämpar. Daterat Stockholm
25/2 1940. Original finns i Rusthållsföreningens arkiv och författaren har en kopia.
47
Brev från Centrala Rusthållet till Strängnäs-Mariefredsortens Rusthåll för Finlandskämpar. Daterat Stockholm
25/2 1940. Original finns i Rusthållsföreningens arkiv och författaren har en kopia.
48
Brev från Centrala Rusthållet till Strängnäs-Mariefredsortens Rusthåll för Finlandskämpar. Daterat Stockholm
25/2 1940. Original finns i Rusthållsföreningens arkiv och författaren har en kopia.
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Det Centrala rusthållet tog även på sig att varna de lokala rusthållen för personer som
sökte tillskansa sig ekonomiska medel ifrån flera rusthåll:
Härmed få vi fästa Eder uppmärksamhet på att ovanstående[49] frivillige genom oriktiga
uppgifter tillskansat sig dubbla bidrag vid flera Rusthåll. Skulle han uppenbara hos Eder bör
alltså intet bidrag beviljas.50

Centrala rusthållet fungerade alltså som en sambandscentral för de lokala föreningarna. Dels
för att stävja fusk, så som ovan beskrivet, men även för att då som tidigare nämnts att försöka
nå liknande regler om utbetalningar och utlovade garantier från samtliga rusthåll. Vid sitt
bildande rekommenderade Centrala rusthållet att de lokala rusthållen ute i landet skulle följa
de regler som Stockholms rusthåll ställt upp. Där det framgår att de bidrag som rusthållet
lämnar ut skall benämnas som ett lönetillägg, till den frivillige men endast betalas ut till
dennes anhöriga. Dessa så kallade lönetillägg skulle inte bara kunna tillfalla hustru och barn,
utan även utomäktenskapliga barn, fästmör och den frivilliges föräldrar.51 Utbetalningens
omfattning skulle vara i överensstämmande med Svensk författningssamling 1939 nummer
793 och 794, som

berör understöd till värnpliktigs hustru och barn, benämnt

familjeunderstöd.52
När vinterkriget tagit slut utfärdade Centrala rusthållet en rekommendation om hur
rusthållen om vilken policy de borde ha inför utbetalande av understöd till de hemvändande
frivilliga. I detta framkommer att rusthållen bör ställa krav på att de frivilliga aktivt söker
jobb, och att det lokala rusthållet bör pröva behovet av ekonomisk hjälp hos den frivillige. I
rekommendationerna återfinns fyra typer av ekonomiskt stöd: Familjeunderstöd, vari det
ställs krav att den frivillige söker jobb. Direkta bidrag till den frivillige, till den som ännu inte
hade hittat jobb kunde det utbetalas ett veckobidrag på max 35 kronor. Ersättning för
förlorade kläder skulle begränsas till max 200 kronor. Understöd till änkor och faderlösa,
vilket skulle motsvara den sammanlagda inkomsten av krigsavlöningen och familjeunderstöd
som mannen dragit in om han fortfarande var vid livet.53

49

För att inte någon skall kränkas så ger jag inga namn exempel i denna uppsats!
Utgående handlingar hos Centrala rusthållets arkiv, och inkomna handlingar hos Strängnäs-Mariefredsortens
Rusthåll för Finlandskämpars arkiv.
51
Inkommen handling till Strängnäs-Mariefredsortens Rusthåll för Finlandskämpar.
52
Se bilaga
53
Nr 5. bland de utgående handlingarna vid Centrala rusthållets arkiv.
50
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Centrala rusthållets aktivitet började, efter att vinterkriget tagit slut, avta allt mer. Men
det var inte förrän i juni 1948, som ett bokslut och ett totalt avvecklande gjordes.54

Strängnäs-Mariefredsortens Rusthåll för Finlandskämpar
Den 6:e februari 1940 startades Strängnäs-Mariefredsortens Rusthåll för Finlandskämpar.
Närvarande vid upptaktsmötet var lektor Gunnar Tingdahl, doktor Lorentz Renck, major G.
Lundgren, butiksföreståndare August Nilsson, G. Forgelius55, samt ett 40-tal andra personer.
Tingdahl, Renck och Nilsson var samtliga medlemmar i Strängnäs stadfullmäktige.56 Nilsson
var vid denna tiden även ordförande i arbetarekommun.57 Renck hade året innan varit
ordförande i hälsovårdsnämnden58 och kom att vara ordförande i Strängnäs stadsfullmäktige
under åren 1951-54, representerande folkpartiet.59Major Lundgren var föreståndare för
frivilligbyrån60 i Strängnäs. Troligtvis är dessa namngivna personerna intiativtagarna till
bildandet.61 Min personliga känsla och antagande i detta är att majoren, i rollen av
föreståndare för frivilligbyrån, tagit kontakt med folk som han kände i Strängnäs
stadsfullmäktige eller blivit hänvisad till, och att dessa herrar tillsammans bestämt sig för att
försöka starta föreningen. Men det är naturligtvis rena spekulationer.
Vid öppnandet av detta första möte gav major G. Lundgren en beskrivning av det
rysk-finska kriget. Han framhöll nödvändigheten av att hjälpa Finland och att behovet
främst var manskap. Därför var det viktigt att starta ett rusthåll så att ingen av
ekonomiska skäl avstod från att hjälpa Finland. Rusthållets främsta uppgift blev därför
att lämna ekonomiskt understöd till de frivilligas kvarlämnade familjer.62
Styrelsen kom att bestå av män, främst från Strängnäs med omnejd. Även
socialdemokraternas starke man i Åker, krutbruksarbetare Elis Janson63 och notarie Nils

54

Protokoll från Centrala rusthållets sammanträde 8/6-1948.
Har inte kunnat finna den här personen i material och papper, vad gäller titel och fullständigt namn.
56
Elgfelt, R. 1973. s.109-110.
57
Strängnäs Arbetarekommunsarkiv.
58
Elgfelt, R. 1973. s.113.
59
Strängnäs stad Kommunalborgmästarens arkiv Volym A1:4 (Protokollsbilaga) och Elgfelt, R. 1973. s.111.
60
Frivilligbyråerna var de som hade hand om rekrytering av manskap bl.a. Se Finlandskommittén. 1941. s 35.
61
I föreningens första protokoll (6/2-40) så är det angivet att dessa är närvarande + 40 personer till. Det är bara
dessa 5 personer som är namngivna.
62
Strängnäs-Mariefredsortens Rusthåll… protokoll från mötet 6/2-1940.
63
Elis Janson är känd inom arbetarrörelsen i Åker och Åkers Styckebruk och har en gata uppkallad efter sig i
”centrala” Åker.
55
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Berg från Stallarholmen var medlemmar. Ordförande för rusthållet kom att bli dr.
Renck.64

Föreningens stadgar65
I föreningens stadgars första paragraf, slås föreningens syfte fram:
Föreningens ändamål är att lämna understöd åt Finlands frivilliga från Strängnäsorten samt
deras familjer och anhöriga.

Formuleringen ter sig en smula konstig med tanke på att föreningens namn innefattar
Strängnäs-Mariefred, vilket denna första paragraf inte påbjuder skall vara dess
upptagningsområde!
Den som ville bli medlem i Strängnäs-Mariefredsortens Rusthåll för Finlandskämpar
kunde enligt föreningens stadgar antingen bli ständig medlem eller betala årsavgift. Den som
ville bli ständig medlem skulle betala en avgift om minst 100 kronor, och den som ville bli
vanlig medlem skulle betala in årsavgift motsvarande minst 2 kronor i månaden. Jag har
sammanställt en tabell över hur många som betalade vissa summor, vilket ser ut enligt
följande:
Årsavgift66

Ständiga medlemmar

12 kronor

1 st.

20

1 st.

24

72 kronor

1 st.

300 kronor

1 st.

100

2 st.

200 kronor

1 st

60 st.

120

9 st.

125 kronor

1 st.

30

1 st.

240

3 st.

100 kronor 44 st.

36

9 st.

300

2 st.

48

3 st.

360

1 st.

50

2 st.

1080

1 st.

60

60 st.

1200

1 st.

Utifrån denna tabell kan vi konstatera två saker i förhållande till föreningens stadgar.
Nummer ett: De siffror som föreningen ställde upp med begränsade på intet sätt den
64

Strängnäs-Mariefredsortens Rusthåll… protokoll från mötet 6/2-1940.
Se bilaga 1.
66
Bygger på hur mycket medlemmar tagit på sig, och därmed utlovat, att betala antingen som klumpsumma eller
månadsvis.
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givarglädje som ovan kan noteras! Nummer två: Två medlemmar understiger den gräns
om två kronor per månad, vilket tyder på att ingen stängdes ute från föreningen.(Och att
alla bidrag var välkomna!)
Enligt stadgarna skulle föreningens styrelse ha sitt säte i Strängnäs, vilket
antagligen var mest praktiskt då flertalet av medlemmarna var därifrån och större delen
av styrelsemedlemmarna var bosatta där!
En mycket intressant observation, är att föreningen har ett långtgående
demokratiskt patos. Vid föreningsmötena hade alla medlemmar som betalt sin
medlemsavgift, en röst. Alltså: den medlem som erlagt minsta avgift á 24 kronor om
året har lika stort inflytande som den som erlagt mångdubbel medlemsavgift.

Inkomster och utgifter för föreningen
Till skillnad från det Kjell Olsson skriver i sin bok om det gotländska rusthållet så finns
det i Strängnäs-Mariefredsortens Rusthållsarkiv mycket detaljerade upplysningar om
hur mycket som betalats ut och till vem.67 Anledningen till detta är troligtvis att man vid
ett tidigt skede bestämde sig för att inte fixera understödet till de frivilliga och deras
anhöriga vid en speciell siffra. Istället beslutade man sig för att pröva behovet av
understöd vid varje inkommen ansökan.68 Totalt betalades det ut 830 kronor till familjer
och anhöriga och ca 2800 kronor till frivilliga, som ersättning av förstörda kläder och
liknande.69 Vidare kunde det inkomma ansökningar från frivilliga om ersättning för
diverse slitna saker som till exempel civila kläder som gått sönder vid hästskötsel.
Strängnäs-Mariefredsortens rusthåll kom även att betala ut pengar till en begravning av
en frivillig i Kalmar. Vilken koppling individen hade till Strängnäs-Mariefredsområdet
har inte gått att utreda, men det bör finnas någon. I annat fall skulle Kalmars rusthåll
stått för kostnaderna.
Enligt föreningens verksamhetsberättelse över tiden 6/2 till 15/6 1940, fick
föreningen in ekonomiska medel från gåvor motsvarande 1236 kronor. Från ständiga
medlemmar som betalade en engångssumma på minst 100 kronor, fick man in 5025
kronor. Till sist så hade föreningen garantier på motsvarande 11 794 kronor från
67

Även inbetalningar finns dokumenterade, genom inbetalningskvitton från posten till föreningens postgiro.
Styrelsens berättelse över Strängnäs-Mariefredsortens Rusthåll för Finlandskämpar verksamhet.
69
Styrelsens berättelse över Strängnäs-Mariefredsortens Rusthåll för Finlandskämpar verksamhet. Siffrorna i
kassaboken stämmer inte helt exakt med detta. Dessutom är det svårt att bedöma vilka utgifter som skall hamna
på kontot för anhöriga eller frivilliga etc.
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medlemmar som betalade in medlemsavgift per månad.
I övrigt hade föreningen dragit in pengar genom så kallade ”Finlands aftnar”, och
fått en vinst på cirka 691 kronor.

Medlemssammansättningen
Som jag tidigare nämnt har det inte varit utan vissa problem som jag tagit mig igenom
att analysera den lokala föreningens medlemspopulation. Ett försök till indelning av
föreningens medlemspopulation, utifrån individernas verksamhetsområden, skulle
kunna se ut enligt följande:
Skola

35 st.

Tidning

5 st.

Okänd titel 59 st.

Vård

23 st.

Tele

6 st.

Övrigt

Handel

14 st.

Ekonomi

3 st.

Jordbruk

15 st.

Ingenjör

4 st.

Kyrkan

7 st.

Ordning

4 st.

Militär

7 st.

Icke yrkesrelaterade titlar70

11 st.

15 st.

Bland dessa områden eller sektorer finns det en blandning av höga och låga titlar.
Inom till exempel Skola finns allt från folkskolelärare till adjunkt och rektor. Likaså är
det inom vården, där det finns det en bredd från sjuksköterskor till legitimerade läkare
och apotekare. Bland alla titlar så kan man även hitta ungefär 10 personer som har
tillägget f.d. vid sin titel. Jag antar att dessa människor dragit sig tillbaka från yrkeslivet,
och även om inte ATP kommit till ännu är de väl att räknas som pensionärer!
Utöver de individuellt anslutna medlemmarna, så fanns det även en rad föreningar
och organisationer anslutna till föreningen. Bland dessa fanns bland annat Svenska grofoch fabriksarbetarförbundet, avd 430 från Berga utanför Åker. Vidare så var även
Strängnäs Arbetarekommun, Odd Fellow, Strängnäs Bryggeri AB, Strängnäs
Automobilklubb, Vansö och Härads S.L.U.71 avdelningar.
Vad gäller den ekonomiska bakgrunden från de olika individerna, som finns i
föreningens medlemspopulation, har jag kommit fram till följande spridning:72
70

Fru, fröken och friherrinna.
S.L.U. är Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund. Den tidigare benämningen för centerns (dåvarande
bondeförbundets) ungdomsförbund. Nationalencyklopedin 1998.
72
Sammanräkning är hur stor inkomst varje individ har för intjänad inkomst, beräknat utifrån uppskattad
inkomst från; jordbruksfastighet, annan fastighet, rörelse eller från vanligt handels bolag eller kommanditbolag,
tjänst eller tillfälligt förvärvsarbete och av kapital. Summan av dessa är alltså den uppskattade inkomst från
vilket belopp de taxeras på! Siffrorna är hämtade från 1940 års taxeringslängd från Strängnäs stad.
71
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Medlemmarnas inkomster
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Enskilda medlemmar

I diagrammet så ser vi den stora spridningen ibland medlemmarnas inkomster, vari
den person som tjänar minst, tjänar 110 kronor, och den som tjänar mest 24 900 kronor.
Medlemmarnas inkomster har alltså en stor spridning. Det fanns alltså människor i
föreningen som tjänade ganska gott om pengar, och det fanns de som hade en ganska
smal budget. Jag har inte kunnat finna siffror över hur mycket en normal inkomst var
1940. Men en normal arbetare eller lägre tjänsteman tjänade år 1933, 3420 kronor i
snitt, och 1948 tjänade en person från samma grupp 7055 kronor i snitt.73 Även om
siffrorna inte är aktuella då medlemmarnas inkomster är hämtade från 1940, så går det
ändå att konstatera (oavsett om en arbetare eller lägre tjänsteman tjänade närmare 1933
eller 1948 års inkomstnivå) att det finns medlemmar som tjänar mycket mindre och
mycket mer än båda dessa siffror.
Vidare så har vi kunnat se att det finns väldigt många olika yrkesgrupper som är
anslutna, och även andra föreningar som Arbetarekommunen och ett lokalt bryggeri har
exempelvis anslutit sig. Detta gör att vi kan konstatera att föreningen har en väldigt
blandad medlemspopulation, ur ett socioekonomiskt perspektiv.

73

SCB. 1960. s. 117.
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Om vi sedan tittar närmare på vilket kön som de olika individerna bland
medlemspopulation har, kan vi konstatera att 110 stycken är män och 69 stycken är
kvinnor, plus en grupp av 32 stycken som jag tyvärr inte kunnat könsbestämma74.
Denna grupp ändrar dock inte faktumet att männen befinner sig i majoritet i antalet
medlemmar. Strängnäs-Mariefredsortens Rusthållningsförening för Finlandskämpar är
alltså en förening som främst lockat till sig män, och denna manliga dominans
understryks ytterligare av de facto att det bara är män som sitter i föreningens styrelse.

Avvecklingen av föreningen
Summorna som betalades ut kan se ut att vara små, men samtidigt bör man ha i åtanke
att vinterkriget tog slut den 13 mars 1940,75 alltså bara knappt mer än en månad efter
det att rusthållet i Strängnäs bildats. De gåvor och pengar som Rusthållet fick in av
ständiga medlemmar76, och genom medlemmar som betalade per månad77 översteg vida
dessa utgifter. Från och med maj 1940 kom styrelsen att anse att de inte behövde mer
pengar till verksamheten, då denna gått in i en avvecklingsfas.78 Det förhåller sig också
på det sättet att det inte var speciellt många svenska frivilliga som kom från SträngnäsMariefredsområdet. Enligt uppgift skall det endast ha varit 24 stycken.79Detta verkar
vara en normal siffra i förhållande till Strängnäs invånarantal, som vid den här tiden var
522480.81
När man vid rusthållsmötet82 den 6 april 1940 diskuterade avveckling var det en del
ombud som tyckte att ett direkt och snart bokslut för föreningarna var det som låg
närmast till hands, då Rusthållet inte längre hade någon uppgift. Andra ansåg att detta
skulle vara orättvist mot de medlemmar som valt att betala in hela medlemsavgiften i
74

I medlemsmatrikeln har det förkommit medlemsnamn som bara varit ditskrivna med första initialen på
förnamnet. Därav har det inte gått att uttyda vilket kön dessa är!
75
Bra Böckersvärldshistoria 13. 1982 s. 192.
76
Medlemmar som betalade en engångssumma på 100 kronor, erhöll ständigt medlemskap.
77
Enligt överenskommen summa som den individuelle medlemmen garanterade att han/hon skulle betala en
gång i månaden, minst 2 kronor. Medlemmen kunde även välja att betala summan för ett år på en gång.
Strängnäs-Mariefredsortens Rusthålls stadgar.
78
Styrelsens verksamhetsberättelse över Strängnäs-Mariefredsortens Rusthåll för Finlandskämpar verksamhet.
79
Finlandskommittén. 1941. s.41.
80
Elgfelt, R. 1973. s.115.
81
Jag har inga siffror att jämföra med, vad gäller städer av liknande storlek. Men det låter som om det kan vara
en normal siffra, med tanke på att följande städer: Enköping, Hässleholm, Landskrona, Falköping, Hedemora,
Hudiksvall och Norrtälje har ett ungefärligt liknande antal frivilliga. Enl. Finlandskommittén. 1941. s.41-45.
82
Riksmöte för landets samtliga Rusthållningsföreningar för Finlandskämpar. Mötet hade inga befogenheter att
fatta några som helst beslut, utan var ämnat som en ventilering för hur och om man skulle fortsätta sin
verksamhet ute i de lokala föreningarna.
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klumpsumma, för första året. En major Pålsson från Värmlandsrusthållareförening
redogjorde för hur de tänkt inrätta ”Värmlands rusthållareförenings invalidhem”
någonstans i östra Nyland för de pengar som blev över.83
I Strängnäs kom avvecklingen att dra ut på tiden. Det var inte förrän vid årsmötet
den 20 mars 1941, som man beslutade att börja den slutgiltiga avvecklingen. På detta
möte diskuterades möjligheten att ombilda föreningen till ett rusthåll för hemvärnet i
Strängnäs istället, frågan sköts dock tillsvidare upp. I sammanhanget intressant är att det
något senare kom att bildas ett rusthåll för hemvärnet84 i Strängnäs och dr. Renck kom
att bli ordförande där. Hur övergången har gått till är oklart, men det är helt klarlagt att
det fördes över pengar från rusthållet för Finlandskämpar till rusthållet för hemvärnet.85
Vidare anslogs det pengar till Svenska frivilligkåren86 och Strängnäs Luftvärnsförening.
Det

som

blev

kvar

skulle

fördelas

mellan

hemvärnen

inom

föreningens

verksamhetsområde, utifrån en procentuell skala för hur stort bidrag som givits av
invånare i hemvärnsområdena.87

Slutsats
Efter denna undersökning kan vi konstatera att Rusthållsrörelsen var en rikstäckande
organisation. Föreningarnas syfte var att ekonomiskt stödja de människor som åkte över
som frivilliga, för att strida på Finlands sida i vinterkriget. I uppsatsen har jag kunnat
konstatera att organisationen i sin helhet inte verkar vara helt homogen. En vidare
studie skulle kunna påvisa de olikheter som finns i att rusthåll på olika orter har olika
typer av ändelser på föreningsnamnet. Exempelvis borde det finnas påtagliga skillnader
mellan en förening och en nämnd!
Jag har kunnat konstatera, genom indelning av yrkesgrupper och granskning av
medlemmarnas inkomster, att föreningen har en socioekonomisk bredd bland
medlemspopulationen. Detta innebär att föreningen inte är av homogen natur, utan den
83

Rusthållsmötet i Stockholm 6/4-1940 s.16.
Rusthållningsföreningen för hemvärnet heter egentligen Strängnäsortens Rusthåll. Jag skriver på det här sättet
för att förhoppningsvis inte förvirra läsaren alltför mycket.
85
Strängnäs-Mariefredsortens förening för Finlandskämpars kassabok, samt i Strängnäs rusthållningsförening
för hemvärnets kassabok.
86
En förening som skapats av dem som varit frivilliga under vinterkriget, för att bibehålla kamratskapet och
kontakten mellan dem som varit med. Finns i mappen med inkomna handlingar, vid Strängnäs-Mariefredsortens
Rusthåll för Finlandskämpars arkiv.
87
Protokoll från Strängnäs-Mariefredsortens Rusthållareförenings årsmöte den 20 mars 1941.
84
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är snarare av det heterogena slaget, och därmed ett inslag av den politiskt övergripande
svenska folkrörelse som hade till syfte att stödja Finland!
Vidare kan jag konstatera att majoriteten av de anslutna medlemmarna, i den lokala
föreningen, är män. Utifrån medlemsregistret har det dock varit svårt att bedöma vilket
kön som många av individerna har. Detta förändrar dock inte det faktum att föreningen
domineras av män. Ett faktum som dessutom styrks med att det bara är män som sitter i
föreningens styrelse. Precis som andra föreningar inom organiseringen kring ”Finlands
sak” organiserar dock föreningen även en stor grupp kvinnor.
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