I Inbordeskriget genom Hangobornas 6gon
Bjorn Ostermans farska bok om
Hango under tva roda och tva vita manader 1918 ger en bra bild
av hur de dramatiska nationella handelserna paverkade lokalsamhallet och vice versa.
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Inbordeskrigets markesar fortsatter
att resultera i ny forskning och nya historiska verk om en av de mest dramatiska episoderna i finlandsk historia.
Nu har aven Hango fatt ett eget verk i
Hango 1918. Tvci roda och tvci vita mcinader, en bok som uppkom i och med
det rika bildmaterial som samlades in
av bland annat PekkaBarcki ett annat
bokprojekt. Med bildema som grund
kopplades Bjorn Osterman in for textdelen.
Resultatet ar ett kortfattat men talande verk om vad som hande i Hango
fram till och kort efter den vfilkanda
tyska landstigningen den 3 april 1918
och det vita maktovertagandet. Till
verkets styrka hor <less mycket neutrala pragel. Hangos roll i detinomnationella kriget varken overdrivs eller
forminskas, men i Hango pagick, precis som i sa manga andra sma kommu-

ner i landet, kriget i miniatyr. I Hangos fall var stadens roll storre an enbart
den tyska landstigningen, men samtidigt omfattade den inte nagra regelratta strider, och enligt bokens kallor enbart ett mord utf61t av de ri:ida

Vardagen fangas

Till forfattarens storsta bedrifter hor
hur val han lyfter fram enskilda manniskoi:iden pa lokalplanet, ur bade de
ri:idas och de vitas perspektiv, liksom
hur den breda allmanheten, som inte
tog tydlig stallning till kriget, uppfattade och reagerade pa skeendena. Det
kan handla om en handelsman som
blir fangslad fcir att ha for&latstulna vapen till den vita sidan, men likvfil om
unge Ragnar som etablerar sig som
"flottavdelningens inofficiella skoputsare", eller om hur Hangoboma star
pa stadens hojder och bade skramda
och fascinerade foljer den tyska landstigningen.
Osterman fokuserar enligt samma monster mycket pa konsekvensema av de ri:idas och vitas kamp i staden, den ryska militarens och de tyska landstigande truppemas handlingar liksom av matbristen och ransoneringen. Detar alltsa inte enbart hot och

Sisallissota nahtyna
._ hankolaisten silmin

sammandrabbningar som far utrymme. I stallet ar det ofta de politiska orolighetemas paverkan pa vardagen som
star i fokus.
Trots det kanner lasaren av att det
genom hela den ri:ida tiden verkade foreligga ett hot om en valdsammare "revolution", och genom den vita ett hot
om fortsattvedergiillning. Manga situationer kunde ha eskalerat, enbartvissa·gjorde det.

Oklar kronologi
Osterman malar upp de stora linjerna samtidigt som manga intressanta
anekdoter ges utrymme. Den nationella politiken liksom Kerenskijregeringens pabud till det ryska Finland fcirklaras, samtidigt som man far veta hur
den lokala revolutionsdomstolen domer en inspektor till bater for att felaktigt ha anklagat tva personer for att
ha stulit potatis, eller hur Hangobor far
barga ryska vrak ur hamnbassangen
efter det vita overtagandet. ·
lbland kan det anda vara svart att
veta vad som sker pa det nationella planet och vad som utspelar sig i Hango,
samt hur allt hanger ihop, da bade hanvisningama och kronologin kan vara
nagot oklara Texten har namligen en

tendens att rada upp olika handelser,
ofta utan tidsangivelser, sa att lasaren
stundtals kan fa svart att hanga med,
slirskilt utan tidigare kunskap om inbordeskrigets komplexa karaktar.

Rika bilder
Spraket lider stundtals av den ofullstandiga meningsbyggnaden, nagot
som mycket mojligt ar ett medvetet
stilgrepp for att gora texten till mera av en berattelse an en vanlig fackbokstext, men tyvarr ger detta sarntidigt ett oseriost intryck av ett i ovrigt gott innehall. Anvandningen av
historisk presens kanns likasa nagot
olamplig i en serios fackbok Stilen
skulle fungera biittre i ett mera skonlitterart verk.
Detrika bildmaterialet for dock verket framat pa ett furedornligt slitt. Bildema fran lokala, nationella och tyska
arkiv bar en tydlig betoning pa krigshandelsema, men kompletterade
med annonser fran lokalpressen ger
de en bra bild av bade krig och vardag
i Hango 1918. Boken avslutas med en
forteckning over krigsdoda Hangobor, minst 128 till antalet, over hfilften
av dem avlidna i fanglagren. CHRISTOFFER HOLM
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