
Fantomsmärtorna under Märkesåret  
– om minnespolitiken i Finland och Sverige 

Bengt Kristensson Uggla 
bengt.kristenssonuggla@abo.fi 

Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi 
 

Från West till öst 
När jag började fundera vad jag skall kunna medverka med i en festskrift till vännen och kol-
legan Erling Bjurström, då gick mina associationer omedelbart till hans osedvanligt breda 
repertoar av intressen och kompetenser, som faktiskt sträcker sig över en imponerande mängd 
olika områden. Erling är förutom forskare, författare, föreläsare, musiker, utredare och så vi-
dare också mannen som övergav en (möjlig) Zlatankarriär i Göteborg för att med tiden bli 
kulturprofessor i Norrköping.  

Därför hade jag tänkt ta tillfället i akt att skriva en sedan många år planerad artikel om en 
amerikansk multibegåvning, nämligen Cornel West. För trots att West är en självklar intel-
lektuell referens i USA, så har han förblivit en marginalfigur i Europa. Kanske beror det på att 
han programmatiskt tar fast på och vidareutvecklar en utpräglat amerikansk identitet, men det 
hänger också sannlikt samman med hans crossover-stil som intellektuell som kommer till ut-
tryck i hur han rör sig på tvären genom såväl det akademiska landskapet som samhällets olika 
sfärer.  

West är djupt rotad i den afroamerikanska historiska erfarenheten, medvetet har han ställt 
sig i denna tradition och han använder den också aktivt som en källa att ösa ur för sitt tän-
kande. Men det betyder också att akademiska och litterära referenser blandas med referenser 
till såväl musikaliska framträdanden som idrottsprestationer. Hela denna motsägelsefulla svar-
ta erfarenhet av att i avsaknad av mänskliga rättigheter leva som diskvalificerad medborgare 
mitt i en framstående modern demokrati använder West som klangbotten när han systematiskt 
läser och omtolkar den amerikanska pragmatismen, som är hans huvudsakliga filosofiska 
grundvatten. I detta sammanhang framstår han som en lika kongenial som överraskande lär-
junge till Richard Rorty, som också fungerade som hans Doctor Vater när han skrev sin ge-
nealogi över pragmatismen.  

Men formatet blir ett annat, vidare och mer fullblodigt, än det man finner hos hans akade-
miska lärare, när multibegåvningen West lägger ut texten. Hans närmast osannolika samman-
sättning av kompetenser inbegriper så vitt skilda komponenter som att han varit 1500-meters 
löpare på elitnivå, men också uppträtt som sångare och artist, skrivit musikkritik, regelbundet 
genom åren publicerat böcker som med tiden blivit många – och att han dessutom uppträder 
som predikant.  

Efter att ha gjort en akademisk resa med mellanlandning på några av Amerikas främsta 
universitet, har han så åter vänt till Princeton där han innehar en professur i filosofi och afro-
amerikanska studier. Men han är framför allt ute och talar, och det är en upplevelse att lyssna 
till honom när han utan svårigheter kastar sig mellan filosofi, politik, musik, kultur och reli-
gion. Jag hörde honom själv bland annat i ett sprängfyllt Rockefeller Chapell på University of 
Chicago för många år sedan där han nästan rappade fram sitt på en gång filosofiska och 
politiska budskap när någon i den taktfast stampande publiken plötsligt ropade: ”Sing it, Cor-
nel!” – och han sjöng! West har således alltmer kommit att bli en turnerande folktalare med få 
motsvarigheter, som talar så många gånger om året på så många olika platser runt om i USA 
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så att man kan undra när han hinner träffa studenter och doktorander vid det egna universite-
tet.  

Nog hade det varit intressant att uppdatera sina kunskaper om Cornel West, inte minst för 
att reflektera över hur han låter och tar sig ut i en ny tid då den nya politiska administrationen 
med Barack Obama som president sätter den politiska debatten för samhällsdiskussionen. 
Utan att behöva identifiera sig med Wests alla sidor, och utan några jämförelser i detalj – nog 
hade det passat ganska passande att skriva en sådan artikel i en festskrift till en multibegåv-
ning som Erling Bjurström. Men, tiden gick och marginalerna krympte, jag insåg därför snart 
att detta inte skulle låta göras. Och samtidigt, ju mer jag tänkte på Erling, desto intensivare 
dök närmare erfarenheter som vi gjort tillsammans upp och kom att dominera mina re-
flexioner, som den gemensamma doktorandkurs vi genomförde för ett par år sedan om Min-
nespolitik i Finland och Sverige. Därför blev det till slut så att jag gick från West till öst – och 
i stället skrev en artikel om en minnespolitik. 

Minnesplatser och minnesseminarier  
En tidig vårmorgon med strålande sol beger vi oss tillsammans med en tvärvetenskapligt sam-
mansatt grupp doktorander med buss från Åbo på väg mot Åbolands skärgård, över bron till 
Kimitoön och landar slutligen vid Kimito kyrka. Vi skall tillbringa hela dagen på begrav-
ningsplatsen på kyrkogården för att reflektera över betydelsen av minnesplatser och olika 
principer för att organisera minnet (och glömskan, kanske man skall tillägga redan här i fram-
ställningen). 

Dagen innan hade vi introducerats i begravningsplatsens teori och fått lära oss om hur tra-
ditionerna har varierat i tid och rum genom en förläsning av Åbo-professorn Nils G. Holm. 
Huvuddelen av denna seminariedag hade dock i övrigt ägnats åt en fördjupning i minnesfilo-
sofi. Men nu stod vi där ute på kyrkogården och skulle försöka förstå vad som fanns framför 
våra fötter i enlighet med en mer erfarenhetsbaserad lärprocess. Vi börjar med ett par timmars 
fri vandring bland gravarna, vilket är en ganska svår och påträngande uppgift om man beaktar 
att det faktiskt handlar om vad som skulle kunna betraktas som den yttersta minnesplatsen, 
som väcker tankar, associationer, reflexioner och starka känslor.  

Så här i efterhand kan man nog konstater att denna första exkursionsdag blev något av en 
lyckoträff, en perfekt upptakt till utforskandet av minnespolitikens domäner i Finland och 
Sverige. Genom erfarenheterna denna dag blev det tydligt för alla som deltog hur annorlunda 
en kyrkogård i Finland ser ut jämfört med de man kan besöka i Sverige, vilket bildade en ut-
märkt utgångspunkt för att spegla hur diametralt olika historiska erfarenheter som präglat 
Sverige och Finland. Redan det massiva intrycket av hjältegravarna från vinter- och fortsätt-
ningskrigen med de många raderna av vita kors stod där som manifestationer av en historisk 
erfarenhet som inte har någon som helst motsvarighet på andra sidan Bottenhavet. Minnesste-
nen över karelarna aktualiserade också en del av Finlands historia som är nog är bara alltför 
lite känd i Sverige. När sedan ett av de ”vittnen” vi bjudit in för att personligen guida oss 
bland gravarna, en pensionerad barnmorska från trakten som på äldre dar kommit att engagera 
sig som hembygdsguide, stod där och talade om, först all den goda viljan som fanns när man 
trots egna krigsförluster och krigströtthet fick lämna bort stora delar av sina hus och gårdar till 
några av de 400 000 flyktingar från Karelen som blivit hemlösa och som måste tas omhand 
inom det nya Finlands gränser, men också sedan gläntade på dörren till mörkare stråk när hon 
berättade om hur förvånade man blivit över hur annorlunda karelarna varit när de väl anlänt, 
eftersom de talat ryska och inte var lutheraner. Motsvarande komplikationer och långa stunder 
av ordlöshet uppkom när vi samlades kring den ödsliga minnesstenen över de röda som stod 
liksom i ett ingenmansland på kyrkogården. 
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Inte minst för deltagarna från Sverige blev det en ganska så överraskande insikt om hur vä-
sensskild historia och hur annorlunda minneskulturen är organiserad i Finland. Men dagen på 
kyrkogården slog också fast ett politiskt perspektiv på problematiken för kursen, nämligen det 
förhållandet att minneshanteringen är en politisk fråga, ett kontroversiellt område där vi både 
kan och bör förvänta oss att möta olika ståndpunkter. När man på en av gravstenarna kunde 
läsa om att NN ”mördades” 1918, då blir dessa ord också till en anklagelse som liksom kom-
mer från andra sidan graven och som pekar långt in i framtidens minnespolitiska kontroverser. 

Blandningen av seminarieövningar kring minnesfilosofiska texter varvat med erfarenhets-
baserade reflektionsövningar på olika minnesplatser visade sig generera en fantastisk sam-
talsmylla i gruppen av doktorander som följde kursen. En otvungen och förvånansvärd öppen 
diskussion utvecklades som på ett naturligt sätt rörde sig mellan det filosofiska, det politiska, 
det historiska och det personliga. 

Det var Erling som kom med idén till en kurs, tillsammans utvecklade vi sedan det konkre-
ta konceptet och genomförde kursen tillsammans, i vissa moment med hjälp av kollegor. Re-
dan från början kom idén att vi skulle varva mera upplevelsebaserade exkursioner förlagda till 
olika minnesplatser med mer teoretiskt inriktade seminarier med utgångspunkt från minnesfi-
losofiska texter. Som teoretiska utgångspunkter för kursen reflektioner och exkursioner fun-
gerade minnesfilosofin hos Ricoeur och Assman. För att få dynamik i kursen eftersträvade vi 
också att rekrytera doktorander från flera olika discipliner hemmahörande i såväl Sverige som 
Finland. Att det alls blev möjligt att genomföra kursen, som onekligen krävde en del pengar 
med alla dess resor och övernattningar, berodde på en generös finansiering från Kulturfonden 
Sverige-Finland (tack!) Detta gjorde det också möjligt att under tre kvartal röra oss mellan 
Åbo, Stockholm, Norrköping och Helsingfors till tonerna av en dryckesvisa som blev något 
av en signaturmelodi för kursen: 

Minne, jag har tappat mitt minne, 
är jag svensk eller finne? 
Kommer inte ihåg. 
Inne, är jag ute eller inne, 
jag har luckor i minne, 
sån där små alkohol. 
Men besinn’ er  
man tätar med det brännvin man får 
medan minnet och helan går! 

Det är ingen överdrift att påstå att kursen blev något av en succé som akademisk utbildning 
och tvärvetenskapligt sammansatt nordisk doktorandkurs, även om det tyvärr aldrig blev nå-
gon antologi av deltagarnas texter, som vi hade planerat. Men de starka erfarenheterna från 
exkursionerna till Estonia- och Raul Wallenbergmonumenten, det postindustriella industri-
landskapet i Norrköping, nationaldagsfirandet i Stockholm och inte minst självständighets-
dagsfirandet i Helsingfors – filtrerade genom filosofiska litteraturseminarier och intensiva 
samtal mellan deltagarna – genererade den bästa tänkbara miljö för bildning och forskarut-
bildning. Kursen skulle också fungera som inspiration och modell för hur nya kurser skulle 
kunna utvecklas i samma anda.  

Mellan Sverige och Finland  
Sedan drygt fyra år tillbaka pendlar jag regelbundet mellan bostaden i Stockholm och mitt 
arbete vid Åbo Akademi. Det innebär också att jag regelbundet rör mig mellan Sverige och 
Finland, vilket inbjuder till ständiga komparationer. Under sådana resor påminns man ständigt 
om de djupa historiska banden mellan våra båda länder, hur de i mångt och mycket fortfaran-
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de fungerar som kommunicerande kärl. De ömsesidiga banden är så starka och omfattande att 
jag skulle vilja påstå att det är omöjligt att förstå Finland utan Sverige, men att också det om-
vända är fallet: det är omöjligt att förstå Sverige utan Finland. Alla skulle således vinna på ett 
utökat utbyte mellan dessa länder, som fram till för två hundra år sedan utgjorde ett integrerat 
rike med en gemensam historia under en bra bit mer än ett halvt millennium. Det skulle hjälpa 
oss att förstå oss själva bättre, men också destabilisera våra självklara självförståelser på ett 
uppfriskande sätt genom att vi också tvingas ställa en serie mindre behagliga frågor till oss 
själva. 

De starka ömsesidiga banden mellan Finland och Sverige får dock inte dölja det faktum att 
relationen mellan dessa storheter inte är symmetriskt. Även om det är både en anakronism och 
en rent historiskt en felaktighet att beskriva relationen som en kolonial relation (Finland var 
aldrig i något skede en koloni till Sverige), så är det viktigt att se att relationen i grunden varit 
och fortfarande är asymmetrisk. Historiskt sett så har den gamla ”östra riksdelen” alltid varit 
mindre utvecklad ekonomiskt, men det finns också positiva sidor av denna symmetri som till 
exempel det förhållandet att finländare betraktat Sverige som en andra hemmaarbetsmarknad, 
möjligheten att fara västerut till Sverige har alltid funnits där som ett alternativ medan varken 
de mentala andra förutsättningar har varit särskilt välutvecklade för resor i andra riktningen. 
Man kan också se spår av denna asymmetri i rättstavningsprogrammet till Word, som bland 
annat kommer till uttryck i att ordet ”Finlandsbåtarna” utan vidare godkänns, medan ”Sveri-
gebåtarna”, vilket är det korrekta och lika relevanta begreppet i Finland, omedelbart rödmar-
keras som felaktigt... Dessa triviala ting vittnar om en kulturell infrastruktur som än idag styr 
över våra orienteringsförsök och som kan artikuleras med hjälp av minnespolitiken som tolk-
ningsnyckel.1 

Paul Ricoeur mellan minne och glömska  
Det är frestande att tänka sig minne och glömska som ett enkelt motsatspar. Inte minst den 
olyckliga användningen av minnesmetaforik när man skall tala om digital lagringskapacitet 
(jfr ord som ”datorminne” och ”minnessticka”), tillsammans med neurologins starka mono-
polanspråk inom minnesområdet, har bidragit till en djupt missvisande syn på vad ett mänsk-
ligt minne egentligen är. För att förstå egenarten i hur ett mänskligt minne fungerar måste 
man i stället, i enlighet med Paul Ricoeurs minnesfilosofi, navigera mellan ”den totala re-
flexionens hybris” (som ställer minne och glömska mot varandra i en absolut motsättning) 
och den farliga tendensen att reducera minnet till en ren fantasi utan några sanningsanspråk 
(så att det inte längre finns någon som helst skillnad mellan det frånvarande och det 
förutvarande). 

Ur ett sådant handlingsfilosofiskt perspektiv blir det också tydligt att minnet egentligen är 
en aktivitet, en kapacitet. Det kan därför vara klargörande att i sammanhanget tala om min-
nesarbete, också för att påminna sig om det mänskliga minnets ofrånkomligt selektiva karak-
tär. Minneshanteringen är med andra ord aldrig något som kan betraktas som oskyldigt och 
oskuldsfullt, det handlar ytterst sett om en politisk process som inte kan vara annat än kontro-
versiell. Mot bakgrund av minneskapacitetens aktiva och selektiva karaktär kan man också 
förstå varför glömskan i själva verket måste förstås som en integrerad och konstitutiv del av 
ett mänskligt minne. Minneshanteringens i grunden kontroversiella, och allt annat än oskyl-
diga, karaktär gör det således befogat att tala om minnespolitik. Låt mig citera Ricoeur, när 
han talar om ”det rättmätiga minnets politik” och därefter genast understryker: 

… jag är alltjämt oroad över anblicken av alltför mycket minne på det ena hållet och 
alltför mycket glömska på det andra, för att inte tala om inflytandet från allmänna 
minneshögtider och missbruk av minne – och av glömska.2 
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I enlighet med detta handlings- och tolkningsfilosofiska perspektiv skriver minnesproblemati-
ken in sig som en politisk problematik redan genom det som Ricoeur kallar ”minnets och 
glömskans stora dialektiska process”3 – men det betyder också att både minnet och glömskan 
måste förstås som fenomen vilka såväl kan brukas som missbrukas. Inom ramen för en plä-
dering för ett måttfullt bruk av både minne och glömska diskuterar Ricoeur tre olika sätt att 
missbruka det naturliga minnet. För det första talar han om blockerat minne, minnen som på 
en patologisk-terapeutisk nivå utgår från trauman vilka verkligen kräver ett ”arbete” för att 
inte förträngningsmotståndet skall ta formen av upprepningstvång.4 För det andra talar han 
om ett manipulerat minne, som på en praktisk nivå handlar om ”makthavares manipulationer 
av såväl minnet som glömskan”5 vilket sammanhänger med minnets och identitetens bräck-
lighet i relation till tiden, den andre och det faktum att våra samhällen inte kan undgå att vara 
annat än arvtagare till ett mer grundläggande våld.6 Slutligen, för det tredje, talar Ricoeur om 
ålagt minne, det vill säga när historiska omständigheter av etisk-politiska skäl kommenderar 
oss att minnas.   

Låt oss nu gå vidare för att med hjälp av denna modell helt kort reflektera över hur de 
grundläggande dragen i minnespolitiken utkristalliserats i Finland respektive Sverige och stu-
dera vilka långtgående konsekvenser detta har för identitetskonstruktioner, orienteringsförsök 
och handlingsbenägenhet i våra respektive länder. 

Minnespolitik i Finland: krigsminnen  
Om man vill förstå den minneshantering som präglar Finlands högtidlighållande av sin Själv-
ständighetsdag tycks det mig fruktbart att anlägga ett minnespolitiskt perspektiv. Redan vad 
gäller valet av dag mobiliseras en alldeles speciell strategi för minneshanteringen. Självstän-
dighetsdagen infaller nämligen den 6 december till minne av självständighetsdeklarationen 
detta datum år 1917 – ändå är det nästan uteslutande krigserfarenheterna drygt tjugo år senare 
i tiden som aktualiseras.7 Därmed har man förskjutit tyngdpunkten dramatiskt i minneshanter-
ingen, så att man i stället för det årtal som datumet är knutet till valt att fokusera en helt annan 
tidsperiod, nämligen åren 1939-1945. Orsaken är enkel, men smärtsam. De krig man utkäm-
pade mot främmande makt 1939-1945 erbjuder nämligen oändligt mycket större möjligheter 
till nationell samling än den egentliga Självständighetsdagens historiska närhet till det djupt 
kontroversiella inbördeskriget 1918, vars delvis ouppklarade våldshandlingar fortfarande kan 
sända kalla kårar genom de breda folklagren. Den milda form av ”minnesmanipulation” det 
här är frågan om söker således undvika det trauma som är förknippat med oenigheten kring 
tolkningen av självständigheten, till följd av närheten mellan självständighetsförklaringen den 
6 december 1917 och det blodiga inbördeskrigets utbrott den 28 januari 1918, för att i stället 
möjliggöra en form av nationell anamnes som nationen unisont kan samlas kring. Men redan 
raden av möjliga benämningar – från det mera neutrala ”händelserna 1918” till användningen 
av betydligt mer kontroversiella begrepp som ”frihetskriget”, ”klasskriget” eller ”revolutio-
nen” – indikerar vilka betydande minnespolitiska svårigheter som den egentliga självständig-
hetsdagen är förknippad med. Det inbördeskrig som kom att inleda den fria republikens histo-
ria, dess många övergrepp och där 38 000 personer dog i en oförsonlig kamp mellan röda (as-
sisterade av ryssar) och vita (assisterade av tyskar) är fortfarande förknippat med stor bitter-
het.8 Det ålagda minnet efter de tappra, ärorika nederlagen och förlusterna 1939-1945, och 
som ofattbart nog räddade landet, innehåller emellertid många av de ingredienser som gör att 
minnen kan få en samlande funktion för nationen. Här finns knappast några inre motstridig-
heter alls om tolkningen, men däremot en tydlig yttre motståndare som kan ena nationen inåt 
– och dessutom en uppsjö av offer och hjältar att beundra och minnas. Det är också ur denna 
mylla som den finska minneskulturen på Självständighetsdagen hämtar sin näring. Detta för-
utsätter emellertid ett blockerat minne, som är dock förenat med två komplikationer: dels 
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kommer sannolikt republikens stundande hundraårsfirande att göra det omöjligt att i längden 
väja från problematiken med närheten mellan nationens födelse och inbördeskriget (vilket 
man fått en föraning om redan i samband med 90-årsjubileet), dels grumlas stoltheten över 
Finlands stridsduglighet av det samarbete man inledde med Hitlertyskland och de smärt-
samma konsekvenserna av krigsförlusten.9 Sammantaget kan man se hur blockeringen (av 
inbördeskriget), manipulationen (av självständighetsdagens fokus från 1917 till 1939-45) och 
proklamationen (det ålagda minnet av Vinter- respektive Fortsättningskriget) av minne (och 
glömska) är intimt sammanvävda med varandra i den finländska minnespolitiken och dess 
centrala fokus på krigsminnen. 

Minnespolitik i Sverige: fredsglömska  
Medan Finland traumatiserades under det förra seklet till följd av att man förlorade smärtsamt 
många människor i de krig som man tappert utkämpade för att försvara sin existens, så und-
gick Sverige att på allvar dras in i och skadas av världsbranden. Man skulle kunna säga att om 
minneskulturen i Finland organiseras kring kriget, så är det i Sverige i stället freden som utgör 
utgångspunkt för minneshanteringen. Länge framstod det förhållande att Sverige undgick att 
dras in i andra världskriget som en kombination av att ha erfarits ett ofattbart under och ge-
nomförandet av en konsekvent neutralitetspolitik. På senare år har dock den oskuldsfulla spe-
gelbilden av den narcissistiskt orienterade svenska självbilden krackelerat när man tvingats 
konfrontera obehagliga fakta som inte längre gått att förtränga. Så här beskrev jag i en tidigare 
bok de minnespolitiska utmaningar som nu obönhörligt tränger sig på den svenska minneskul-
turen och som idag riktar allvarliga frågor om både bruk och missbruk av såväl minne som 
glömska i Sverige: 

För hur skall man egentligen se på ett land som levt med självbilden att man under kriget 
varit neutrala motståndsmän och som samtidigt mitt under brinnande krig faktiskt hade 
90 % av sin handel med en av de brutalaste diktaturerna i historien, som hyrde ut ett halvt 
tusen järnvägsvagnar till denna makt och lät 2 100 000 ockupationssoldater passera under 
ordnade former på väg till ett ockuperat grannland (som man dessutom varit i union med 
mindre än ett halvt sekel tidigare), ett land som varje dag skeppade ut 45 000 ton järn-
malm till denna diktaturs vapenindustri, som begränsade yttrande- och tryckfriheten och 
dessutom systematiskt övervakade och censurerade befolkningen? Den gulblå bilden av 
ett Sverige som genom en konsekvent genomförd neutralitetspolitik lyckats hålla sig 
utanför kriget krackelerar när [Maria-Pia] Boëthius konstaterar: ”Från Trelleborg till Ha-
paranda var Sverige strängt sysselsatt med att hjälpa nazisterna i deras krigföring.” Det 
Sverige som författaren beskriver är en nation som faktiskt förberedde sig för ”ett liv som 
lydstat åt en av de ohyggligaste regimer som någonsin hemsökt världen”. Men det för-
hållandet att Sverige agerade på detta vis, och att den berömda neutraliteten faktiskt var 
mer eller mindre en bluff, vad betyder det för eftervärlden? Hur skall man som nation be-
vara sin självkänsla och hantera minnet av ett sådant handlande, en historia så full av na-
tionella livslögner? På vilket sätt kan detta sägas handla om oss och våra liv?10  

Jag skulle i detta sammanhang särskilt vilja lyfta fram tre strategiska områden i den svenska 
minnespolitiken. För det första, den förträngning – eller bortträngning – av Finland ur det 
svenska minnet som startade under 1800-talets identitetsformerande arbete och som efter de 
skilda historiska erfarenheterna under 1900-talet resulterat i det förhållandet att Sverige i hög 
grad kapat banden till sig själv och sin egen historia. Till en del är det frågan om en ömsesidig 
förträngning, genom att försöken att förfinska Finland haft motsvarande konsekvenser för 
historieskrivningen i den forna Östra riksdelen. Dessa förträngningar riskerar emellertid att få 
förödande konsekvenser på båda sidor av Bottenhavet, då de historiska banden är så starka att 
självförståelsen i Finland och Sverige kan sägas implicera varandra. Inget av länderna låter 
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sig förstås utan det andra landet – de innehåller helt enkelt varandra som sin egen brist. För 
respektive lands självförståelse är det emellertid inte bara likheterna som är intressanta, utan 
av lika stor betydelse för den egna identiteten är de skillnader man kan urskilja i förhållande 
till grannlandet. Om den förträngning av historien som bortträngningen av Finland innebar ti-
digare kunde förstås som ett resultat av den forna stormaktens sårade självkänsla, så kan den 
senare i tiden snarast knytas till framstegstron och den nyrika, omåttligt framgångsrika och fö-
redömliga välfärdsstatens behov av att bli kvitt allt som kan påminna om gångna tiders fattig-
dom och armod.11 När Sverige skulle leva upp till bilden av världens bästa välfärdssamhälle 
framstod nämligen såväl den egna historiska fattigdomen i allmänhet som det fattiga och 
krigshärjade Finland i synnerhet som mindre tilltalande som partner. 

För det andra, blockeringen och manipuleringen av minnena från andra världskriget. Länge 
lyckades Sverige hålla uppe en fasad av moralisk oklanderlighet, alla försök att diskutera 
mindre sympatiska sidor av Sveriges agerande under andra världskriget avvisades bryskt. 
Med tiden har denna vackra kuliss emellertid krackelerat för att på senare år övergå i smärt-
samma debatter som varit svåra att uthärda för den nationella självkänslan. Men när det bort-
trängda väl återkommit har det på sina håll i stället genererat en besatthet, kanske kan man 
rent av tala om ”exorcistiska” tendenser, för att knyta an till Henri Roussos kategorier och 
schema. Ändå går det inte att komma ifrån känslan att behovet av att glömma undfallenhets-
politiken och hur Sverige faktiskt agerande under detta krig har påverkat utformningen av det 
svenska nationaldagsfirandet. 

Och så, för det tredje, det ålagda minnet av Sverige som neutral väktare av en förnuftig 
världsordning, såsom det bland annat tagit sig uttryck i minnesmonumentet över Raoul Wal-
lenberg. Jag tänker inte beröra den estetiska diskussion som uppstått kring monumentet på 
Nybroplan – jag tillhör dem som uppskattar dess utformning – men däremot diskutera dess 
minnespolitiska roll. Den centrala placeringen av monumentet har väckt uppseende mot bak-
grund av det kanske lite svårförklarligt starka svenska engagemanget för Förintelsens offer. 
Kanske kan man se det som att Sverige fått en möjlighet att återuppta traditionen av att kunna 
agera som moralisk stormakt – efter att successivt ha förlorat sin roll som militär respektive 
ekonomisk stormakt tycks ända kvarvarande alternativet vara att inta en stormaktsposition på 
moralens område. Men samtidigt har detta skett utan någon egentlig bearbetning eller uppgö-
relse med det egna arvet, som innehåller så mycket av brutal krigshistoria befriad från högre 
former av moral, och utan koppling till exempelvis den svenska undfallenhetspolitiken under 
andra världskriget. Det ålagda minnet av Raul Wallenberg möjliggör emellertid byggandet av 
en svensk identitet, genom att det samtidigt gör det möjligt att glömma mörkare stråk i vår 
historia. Men är detta rimligt? 

Jag fäster mig särskilt vid två komplicerande detaljer i monumentet: Först det speciella in-
slaget av kommunal administrativ logik som har resulterat i att det mitt inne bland konstver-
kets stenplattor finns lock som går att öppna till olika servicefunktioner. Att det på vissa lock 
står angivet ”Gas” ger en smått makaber känsla i denna specifika kontext. Sedan en annan 
detalj, som egentligen är intressantare, som handlar om själva materialet till monumentet: ste-
nen. När man nu verkligen ansträngt sig för att skapa ett konstverk som vattentätt skall place-
ra Sverige bergfast på rätt sida i den stora världsbrandsberättelsen om gott och ont – då visar 
det sig att stenen till konstverket kommer från Kina och är producerad av de kinesiska stenar-
betare vars undermåliga arbetsvillkor och ”stenlungor” fått stor uppmärksamhet. Monumentet 
har på sätt och vis förvandlats till ett monument som också talar om att det faktiskt inte finns 
några oskuldsfulla, skyddade platser i världen. Kanske kan monumentets utformning fungera 
som en påminnelse för oss svenskar om att det faktiskt inte finns några platser där vi kan stå 
utanför världen och på avstånd betrakta den som oskyldiga åskådare. Men kan vi smälta den 
smärtsamma insikten om att Sveriges ofta lovprisade ”medelväg” med tiden har visat sig leda 
in i en ”återvändsgränd”?12 Och hur skall vi minnespolitiskt hantera det förhållandet att me-
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delvägen och neutraliteten inte alls handlade om någon tredje väg mellan stå lika goda/onda 
system på jämförbart avstånd från den egna positionen? 

När man med en jämförande blick rör sig fram och tillbaka mellan Finland och Sverige, då 
slås man också av att Självständighetsdagens presidentmottagning har en markerad karaktär 
av nationell samling, ett fenomen som inte tycks ha någon egentlig motsvarighet i Sverige. På 
denna sida om Östersjön är det knappast legitimt att samla den nationella eliten och visa upp 
den inför folket. I Sverige verkar det i stället vara så att församlandet av en nationell elit helst 
skall ske inom en internationalistisk ram för att alls vara legitimt. Om man skall leta efter en 
svensk motsvarighet till den TV-sända presidentmottagningen i samband med självständig-
hetsdagsfirandet i Finland, så hamnar man nog på Nobelfestligheterna i Stockholms Stadshus 
den 10 december. Också under denna årligen återkommande TV-kväll är den nationella eliten 
samlad – men det sker under former som sammanflätar den med en internationell elit. I övrigt 
framstår hela nobelprisfenomenet som en anakronism i ett egalitärt präglat Sverige som egent-
ligen inte tillåter att någon sticker ut. Möjligen kan man se det som ett uttryck för ett kvardrö-
jande stormaktskomplex, vilket också skulle kunna förklara varför det alltid är så viktigt att 
det är just Sverige som tar initiativet och ledningen när vi skall samarbeta i internationella 
sammanhang. Eller varför inte som ett typiskt uttryck för den svenska minnespolitikens freds-
glömska. 

Märkesåret 2009 – utan minnespolitik  
Trots att Sverige och Finland har en lång gemensam historia som sträcker sig över nästan sju 
sekel, så har egenarten i de historiska erfarenheterna sedan man gick skilda vägar satt så djupa 
spår att de givit upphov till två väsensskilda nationella minneskulturer. Man har svårt att 
komma ifrån känslan att Finland verkar vara ”krigsskadat”, medan Sverige nog skulle kunna 
betecknas som ”fredsskadat.” Det komplicerade landskapet av lika uppenbara likheter som 
skillnader grundade på en lång tidigare gemensam historia följd av en historisk period då de 
samhälleliga och geopolitiska villkoren varit väsensskilda för dessa båda länder skapade 
också en betydande osäkerhet kring hur högtidlighållandet skulle kunna se ut av det faktum 
att det 2009 gått två hundra år sedan Finland rycktes loss från sin plats inom det svenska riket 
för att i stället bli ett storfurstendöme med betydande autonomi inom Ryssland och drygt 
hundra år senare utropade självständighet. Svårigheten är inte obetydlig, för det handlar i 
grunden om detta är något som skall firas eller sörjas, men också om vad det i så fall är som 
skulle kunna firas respektive sörjas. Därmed aktualiseras en rad kontroversiella frågor och 
historiska förhållanden som i grunden handlar om identitetspolitik – om vilka vi är och hur vi 
har blivit de vi är (som alltid hänger samman med den kontrafaktiska historien om vad vi 
skulle ha kunnat bli). Allt detta begravdes emellertid effektivt under det diplomatiska uttryc-
ket Märkesåret. Detta märkliga begrepp har sannolikt inte bara bidragit till att dämpa intresset 
för jubileet, det har också varit ett effektivt medel för att undvika varje form av kontrovers. 
Men därmed har vi också berövats möjligheten att få samtala om och diskutera någon av alla 
de väsentliga frågor och dilemman som reses utifrån den historiska relationen mellan Finland 
och Sverige – och således har också den identitetspolitiska aspekten av relationerna mellan 
Finland och Sverige kunnat undvika att aktualiseras. Men därmed har vi också förlorat en 
lysande möjlighet att inte bara bygga mer bärkraftiga relationer mellan dessa två delar av det 
gamla svenska riket, som nu sedan EU-inträdet på sätt och vis har återförenats (men denna 
gång inte via Bottenhavet utan via Bryssel), utan som också kunde ha blivit en resurs för att 
ställa komplicerande frågor kring vår egen identitet och historiska erfarenhet. Märkesåret har, 
kort sagt, effektivt hållet varje form av minnespolitisk diskussion borta från 2009. I Sverige 
har det nästan blivit lika tyst som om det 350-årsjubileum som knappast fick någon uppmärk-
samhet alls i Sverige under 2008. Tillsammans med 1809 hör 1658 definitivt till ett av de vik-
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Noter 

tigaste årtalen i Sveriges historia, men det förhållandet att Sverige 1658 definitivt hade erövrat 
de danska regionerna på den Skandinaviska halvön i ett blodigt krig och därefter utövat ett 
våldsamt tryck på den nyss danska befolkningen att försvenskas passar inte in i självbilden 
hos ett land som vill vara en ”moralisk stormakt” och fredsmäklare, ett land vars minnespo-
litik därför också präglas av fredsglömska. Kanske har därför Märkesåret, genom att effektivt 
stänga dörren för varje minnespolitisk diskussion, paradoxalt nog förstärk det förhållande att 
vi nog lever i ett land med fantomsmärtor.  

1  Den text som följer har hämtat sin näring från den kurs som Erling och jag genomförde om Minnespolitik i 
Sverige och Finland, men några delar av texten har också tidigare varit publicerade i Kristensson Uggla 
(2008).  

2  Ricoeur (2000/2005: 33). 
3  Ricoeur (2000/2005: 478). 
4  Ricoeur (2000/2005: 109f).  
5  Ricoeur (2000/2005: 121). 
6  ”Faktum är att det inte finns någon gemenskap i historien som inte fötts ur förhållanden som kan sägas 

härröra ur krig. Vad vi firar under beteckningen urhändelser är i huvudsak våldshandlingar som i efterhand 
legitimerats av en stat med bräcklig rättslig grund och i sista hand av mångårig hävd. Samma händelser visar 
sig sålunda betyda ära för somliga och förnedring för andra.” (Ricoeur 2000/2005: 122) 

7  Dessa komplikationer förstärks snarast av det historiska förhållandet att fram till andra världskriget fungerade 
16 maj som republikens stora festdag, till minne av de vitas segerparad i Helsingfors 1918. 

8  Jfr debatten kring böcker som Lindholm (2005). 
9  Jfr hur Henrik Meinander diskuterar på vilket sätt de finska krigsminnena skiljer sig från krigsminnen i USA, 

Ryssland och Storbritannien, där de utgör en del av en stolt nationell identitetsbildning, hållningen i Tyskland 
och Japan, där dessa minnen snarare väcker självkritik och förträngning: ”Finland utgör i detta avseende ett 
undantag, eftersom kriget hos oss är förknippat med både stolta och gärna glömda minnen. Å ena sidan 
väcker krigsdugligheten i vinterkriget och den bevarade självständigheten fortfarande starkt positiva känslor, 
men å andra sidan kom samarbetet med Hitlers Tyskland, krigsförlusten och avträdandet av betydande 
landområden att kasta en skugga över vår nationella identitet.” Meinander (2001: 147)  

10  Kristensson Uggla (2002: 121) .  
11  Ekwall och Karlsson (1999: 71) driver denna tes och refererar i sammanhanget till Jan-Olof Nilsson.  
12  Jakobson (1999: 15). 
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