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Glädje med tårar i ögonen: 

60-årsjubileet av andra  
världskrigets slut i Ryssland

JOHANNA LÄRKNER

Den 9 maj 2005 firade Ryssland 60-årsjubileet av andra världskrigets slut. 
På plats i Moskva fanns ett stort antal stats- och regeringschefer från hela 
världen för att högtidlighålla detta datum. Segerdagen, som den 9 maj kallas 
i Ryssland, är en allmän helgdag och ett av de mest framträdande datumen 
i högtidskalendern. Högtidlighållandet av krigsslutet har stor folklig upp-
slutning och hög officiell status. Det andra världskriget kallas nästan alltid 
stora fosterländska kriget (1941–1945) och hade förödande konsekvenser för 
Sovjetunionen. Dödstalen var fruktansvärda: när Tyskland slutgiltigt kapitu-
lerade den 8 maj1 1945 beräknas kriget ha krävt 25 miljoner sovjetiska liv, 
den stora majoriteten av dem civila. 

Firandet 2005 var storslaget, och veckorna runt den 9 maj var fyllda av 
aktiviteter med krigstema. Jubileet var synligt i offentligheten genom deko-
rationer och kampanjer och naturligtvis genom en intensiv mediebevakning. 
Under firandet 2005 genomfördes en mängd arrangemang över hela Ryss-
land. I den här uppsatsen fokuserar jag i huvudsak på det som kan sägas ha 
varit firandets klimax: den stora segerparaden på Röda torget under överin-
seende av Putin och alla de internationella gästerna. Exempel hämtas också 
från ett stort offentligt firande i S:t Petersburg under segerdagens eftermid-

1 Till följd av tidsskillnaden till Moskva, hade det hunnit bli den 9 maj där när den slutgil-
tiga kapitulationen undertecknades och därför är det denna dag som firas som segerdagen. 
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dag.2 I uppsatsen vill jag visa på hur minnet av kriget uttrycks och får mening 
i samband med 60-årsjubileet 2005. En viktig del av jubileet är de gemen-
skaper som skapas och mobiliseras i firandet. Krigsminnet har mening både 
på ett personligt plan och i den storpolitiska retoriken, och internationella 
relationer blir en del av högtidlighållandet. Samtidigt knyter firandet an till 
en sovjetisk tradition och grundberättelse om kriget. 

Förhållandet till historien och olika tolkningar av det förflutna är en vik-
tig ingrediens i segerdagsfirandet. Krigsminnet används för identitets- och 
gemensamhetsskapande. En viktig utgångspunkt för mitt arbete är just att 
historia används, brukas. Historiebruk kan definieras som ”[…] de proces-
ser då delar av historiekulturen aktiveras för att forma bestämda menings-
skapande och handlingsorienterade helheter”.3 Det förflutna är föränderligt 
och historiebruket är en process som kan skifta över tid. Det är också värt att 
poängtera att det även innebär att man kan låta blir att bruka delar av his-
torien. Det förflutna rymmer ett oändligt antal händelser, men bara ett fåtal 
kommer in i historieböckerna och där tolkas de in i en världsbild som mot-
svarar historieskrivarens.4 Det finns alltså inte en historia, det finns många 
historier, och urvalet spelar en viktig roll för historieskrivningen. Historien 
är oundvikligt partisk och partiell, urvalet är nödvändigt eftersom en verkligt 
total historia skulle innebära kaos, men det innebär också att varje historiskt 
faktum är konstruerat och att inget är mer givet än något annat.5 

I den här uppsatsen uppehåller jag mig i hög grad vid vad som kan kall-
las officiellt minne, men staten är inte i sig en agent. Det är individer och 
inte stater som minns, men individer minns inte (bara) i ensamhet, de gör 
ett minnesarbete tillsammans. Dessa olika individers och kollektivs minnes-
arbete påverkar det officiella minnet.6 Minne är inte något fast och givet, det 
är en process och något som aktivt skapas av individer i samspel med andra. 

2 Under våren 2005 genomförde jag ett halvt års fältarbete i S:t Petersburg. Uppsatsen byg-
ger på detta, en genomgång av de artiklar från två av Rysslands största tidningar, Komsomolskaja 
pravda och Argumenty i fakty, från våren 2005 som behandlar kriget och segerdagsfirandet, och 
tv-sändningar av paraden på Röda torget. 

3 Peter Aronsson, ’Historiekultur, politik och historievetenskap’, Historisk Tidskrift, 
2002:2. 

4 Thomas Hylland Eriksen, Kampen om fortiden: Et essay om myter, identitet og politikk 
(Oslo 1996), s. 14.

5 Claude Lévi-Strauss, Det vilda tänkandet (Lund 1987), s. 256
6 Jay Winter, Remembering War. The Great War Between Memory and History in the Twen-

tieth Century (New Haven 2006), s. 4
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Även om staten och officiella företrädare vill ha en version av det förflutna 
som ger dem legitimitet och passar deras syften, är deras röster aldrig de 
enda som hörs. Det finns en multivokalitet i minnesarbetet.7 Nationalstaten, 
och företrädare för den, har en viktig roll i det offentliga minnet av krig och 
många av ceremonierna har just staten, eller kanske snarare nationen, som 
objekt. Det var för den människor gav sina liv, den är enheten som bekräftas 
och den gemenskap som främst mobiliseras i högtidlighållandet. Staten ger 
sig själv ett tolkningsföreträde i minnesarbetet, men människor kan förhålla 
sig till detta på olika sätt. Den berättelse nationen företräder är föremål för 
kamp och utmaningar, och minnandet går i faser.8 Även i ett så auktoritärt 
samhälle som det sovjetiska fanns det ett individuellt tolkningsutrymme. 
Naturligtvis fanns det en vilja från staten att styra människors minne av 
händelserna och föra fram sin egen version, men det fanns inte något sätt 
på vilket man kunde hindra att människor läste in en egen betydelse i of-
fentliga ceremonier och monument. Många av symbolerna runt krigsminnet 
är öppna, som t.ex. den okände soldatens grav, den eviga lågan eller en tyst 
minut. Catherine Merridale menar att många använde dessa rituella verktyg 
för att t.ex. sörja offren för den stora terrorn 1937–1938 som föregick kriget 
och som möttes av en officiell tystnad.9 

Trots att det gått så lång tid sedan kriget, så finns det inga tecken på att 
intresset för det skulle mattas av. Flera forskare har noterat hur veteranerna 
från första världskriget allt mer kom i centrum samtidigt som deras skara 
snabbt decimerades p.g.a. deras höga ålder.10 Veteranerna har alltid haft en 
viktig roll i den sovjetiska historieskrivningen, men man kan se likheter i 
hur krigsminnet stiger i popularitet medan veteranerna blir äldre och äldre 
och samtidigt färre och färre. Kanske kan en ökning av officiella ritualer och 

7 Winter, Remembering War. Winter vill för att betona denna aktiva aspekt använda sig av 
termen remembrance snarare än memory. Denna språkliga distinktion är dock svår att överföra 
till svenska, men för att betona det aktiva använder jag ibland ”minnande” i stället för ”minne”. 
Winter menar att collective memory är en omöjlighet, men att man däremot kan tala om col-
lective remembrance. 

8 Timothy Ashplant, Graham Dawson & Michael Roper, The Politics of War Memory and 
Commemoration (London 2000). 

9 Catherine Merridale, ’War, Death and Remembrance in Soviet Russia’, Jay Winter & 
Emmanuel Sivan (eds.), War and Remembrance in the Twentieth Century (Cambridge 1999). 

10 Se t.ex. John R. Gillis, ’Introduction’ i John R. Gillis (ed.), Commemorations. The Politics 
of National Identity (Princeton 1994); Todman, The Great War och Ashplant, Dawson & Rop-
er, The Politics of War Memory.
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uttryck kring kriget medan krigsgenerationen försvinner länkas till Pierre 
Noras tankar om att när mileux de memoir, ett sammanhang där minnet är 
ständigt närvarande, försvinner måste det ersättas av lieux de memoir, särskilt 
konstruerade platser, t.ex. monument, dit en version av minnet koncentreras. 
När minnet inte längre finns omkring en, så måste det talas om och ges egna 
platser för att överleva. Nora har framhållit att det talas så mycket om minne 
eftersom det finns så lite kvar av det.11

Det sovjetiska segerdagsfirandet 
Segerdagen har firats sedan krigsslutet, men firandet har sett olika ut under 
olika perioder. Firandet av segern kan grovt taget delas upp i fyra huvud-
sakliga faser från krigsslutet fram till i dag. Den första årsdagen, den 9 maj 
1946, var visserligen en helgdag men redan följande år var segerdagen en 
vanlig arbetsdag. Stalin var angelägen om att lägga kriget bakom sig och tona 
ned krigshjältarna. Fram till 1965 var firandet främst informellt: veteraner 
träffades, besökte kyrkogårdar och promenerade. Den enda officiella festlig-
het som behölls var fyrverkerier i de s.k. hjältestäderna och republikhuvud-
städerna på kvällen. Under Chrusjtjevåren fortsatte den 9 maj att vara en 
vanlig arbetsdag som högtidlighölls med möten på skolor och arbetsplatser, 
informella samlingar av veteraner och lyckönskningar i städernas parker samt 
senare på kvällen fyrverkerier. En kult kring det stora fosterländska kriget, 
med ett system av symboler och ritualer, höll dock på att ta form. Vissa sym-
boliska aspekter, som grundberättelsen och segerbanéret hade redan fixerats, 
medan andra, som Stalins roll i kriget, var mer oklara.12 Detta var också en 
tid då en mängd böcker om kriget, memoarer och romaner publicerades, 
eftersom Stalintidens censur lättades lite (även om det inte var fritt fram att 
publicera vad som helst.)

Den andra fasen kan sägas ha inletts med 20-årsjubileet 1965, då seger-
dagen igen blev en allmän helgdag. Brezjnevåren (1964–1982), den tid som 
brukar benämnas stagnationen, kan sägas vara krigskultens höjdpunkt. 20-

11 Pierre Nora, ’General Introduction: Between Memory and History’, Pierre Nora & 
Lawrence Kritzman (eds.) Realms of Memory, I, Conflicts and Divisions (New York 1996). Noras 
tankar om en mileux de memoir handlar dock om det muntligt traderade minne som fanns på 
landsbygden fram till 1800-talet. För en diskussion om detta se också t.ex. Gillis, Commemo-
rations s. 5–6. 

12 Nina Tumarkin, The Living and the Dead. The Rise and Fall of the Cult of World War II 
in Russia (New York 1994), s. 110.
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årsjubileet av segern 1965 markerade en övergång från ett levande till ett 
historiskt minne av kriget och präglades av ett medvetet försök att utveckla 
en minneskanon och en känsla av avslut. Myten om kriget integrerades i 
och formades som en spegling av bolsjevikernas berättelse om sig själva och 
framställdes som en fortsättning på revolutionen.13 Under den här perioden 
fortsatte kulten av kriget sin utveckling mot en myt i fastslagen form. Den 
förändrades från ett enormt nationellt trauma och personliga katastrofer 
till en uppsättning heliggjorda och okränkbart heroiska gärningar som be-
visat kommunismens överlägsenhet.14 Denna period kan sägas kulminera i 
40-årsjubileet 1985, det sista stora sovjetiska jubileet och det sista jubileet 
då en stor mängd veteraner fortfarande var i livet.15 Kulten kring det stora 
fosterländska kriget var hela tiden tvådelad: den innehöll både minne och 
propaganda, var både ”genuin” och ”skapad”. De stora känslor som var för-
knippade med minnet av kriget gjorde det tacksamt att använda för andra 
syften. Tumarkin beskriver det som en outtömlig källa av nationellt lidande 
att ösa ur för att mobilisera befolkningen. Många hade en dubbel inställning 
till segerdagen: man ogillade det sätt på vilket regimen använde högtiden 
samtidigt som denna symboliserade något som var viktigt att minnas och 
hedra.16 

Den tredje fasen innebar att krigsminnet började ifrågasättas. Gorbatjovs 
policy om glasnost och perestrojka ledde bland mycket annat till en omvärde-
ring av krigserfarenheten. Mot slutet av 1980-talet valde många veteraner att 
inte längre bära sina medaljer offentligt för att undvika kritik eller göras till 
åtlöje. Tumarkin menar att kulten till slut började ge närmast motsatt effekt. 
Genom att uppväxande generationer konstant utsattes för den blev krigsmin-
net för dem bara tom propaganda, långtråkiga hedersvakter och meningslösa 
ritualer. Hon beskriver 45-årsjubileet 1990 som kultens svanesång, ett fi-
rande som var betydligt mer nedtonat jämfört med motsvarande firande fem 
år tidigare. Men det var fortfarande en högtid med stor folklig uppslutning: 

13 Amir Weiner, Making Sense of War. The Second World War and the Fate of the Bolshevik 
Revolution (Princeton and Oxford 2001), s. 233, 317. Ytterligare exempel på den här utveck-
lingen kan ses i de många monument till revolutionen och inbördeskriget som invigdes på 
1950-talet, där det främsta exemplet är Marsfältet i Leningrad. 

14 Tumarkin, The Living and the Dead, s. 133
15 Det kan noteras att även jubileet 2005 beskrivits som det sista jubileet då en stor mängd 

veteraner fortfarande finns i livet. Kanske är det uppfattningarna om vad som är en stor mängd 
som varierar.

16 Tumarkin, The Living and the Dead, se t.ex. s. 147
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hennes vänner kallade segerdagen ”det sista de hade kvar”.17 Dagen framhölls 
som en respit från det kaos och den osäkerhet som människor upplevde att 
de omgavs av, och präglades kanske också av nostalgi för svunnen storhet. 
Men först skulle det komma ytterligare några år då krigsminnet var starkt 
ifrågasatt. Under det tidiga 1990-talet hölls inga parader på Röda torgets 
och de traditionsenliga röda fanorna sattes inte upp i Moskva. Veteranerna 
fortsatte dock att försvara sin sovjetiska version av kriget, och de fick ganska 
snart stöd av yngre generationer. 

Den fjärde fasen kan kallas krigsminnets återkomst. Segerdagen gjorde 
storslagen comeback 1995 i och med firandet av 50-årsjubileet, som dock 
hade en något annorlunda symbolisk inramning. Under Putintiden har det 
blivit ännu mer fokus på segerdagen och vad som delvis kan sägas vara en 
återgång till ett sovjetiskt högtidlighållande vilket gör att det skiljer sig gan-
ska markant från hur kriget framställdes i mitten av 1990-talet. Tumarkins 
beskrivningar av 40-årsjubileet 1985 är på många sätt slående lika mina upp-
levelser av firandet 2005.18 Och 60-årsjubileet stod förmodligen inte Brez-
jnevtiden långt efter vad gäller pompa och ståt. Dessutom har man kunnat 
lägga till en dimension: det internationella erkännandet. Under de år som 
gått sedan 2005 har segerdagen behållit sin roll som en av de mest betydel-
sefulla ryssländska högtiderna. Under de två senaste åren har även technika, 
stridsvagnar och liknande, igen blivit en del av segerdagsparaderna – precis 
som på sovjettiden. 

Att segerdagen är en från början sovjetisk högtid är inte oviktigt i samman-
hanget. Christel Lane har diskuterat hur Sovjetunionen använde ritualer för 
att forma medborgarna och utveckla samhället i den riktning man önskade. 
Segerdagen är numera en av få sovjetiska högtider som fortfarande firas. Ti-
digare utgjorde den tillsammans med första maj och revolutionsdagen den 
7 november en trojka av politiska masshögtider. På första maj firar man nu-
mera våren och inte bara arbetarna, och även om det fortfarande förekommer 
politiska manifestationer, är det långt från sovjettidens massdemonstrationer 

17 Tumarkin, The Living and the Dead. s. 201
18 Även om Tumarkin i sin bok från 1994 beskriver krigskulten som något som är på väg 

bort, gör hon i en artikel från 2003 en delvis annorlunda tolkning: ”The memory of the real 
experience of the Great Patriotic War is fading as its survivors dies off, but the myth of a war 
now considered the Soviet Union’s finest achievement, will continue to be used to legitimate 
the history of the USSR, to bolster national pride, an to support the weakened and demoralized 
Russian army.”
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med obligatoriskt deltagande. Revolutionsdagen är inte ens helgdag längre, 
den är ersatt av nationella enighetsdagen den 4 november som firas till minne 
av slutet på den s.k. stora oredan på 1600-talet. Den är en nyinstiftad högtid 
som speglar hur sovjettiden blandas med det tidigare imperiet i bilden av det 
nya Ryssland (och som verkar ha blivit populär hos högerextrema grupper).

Lane framhåller att dessa tre högtider, segerdagen, första maj och revolu-
tionsdagen, var exempel på olika traditioner. Revolutionsdagen var en rituell 
manifestation av just den revolutionära traditionen, första maj av arbetartra-
ditionen (det är ju inte heller någon specifikt sovjetisk högtid). Segerdagen 
var den viktigaste högtiden i den militärpatriotiska traditionen. Förutom att 
tillhöra en annan tradition, så skiljer sig segerdagen från de två andra stora 
politiska högtiderna på två betydande sätt. Den formella sidan av högtiden, 
de offentliga ritualerna, är mer decentraliserad och på en mer blygsam nivå, 
i jämförelse nästan återhållsam. Å andra sidan är den informella sidan starkt 
utvecklad, t.ex. med besök vid gravar och sammankomster för krigskamra-
ter. Människor ger spontant uttryck för djupa känslor inför kriget.19 Under 
många år fanns det ju heller inte mycket av officiellt firande. Det informella 
och personliga spelar fortfarande en stor roll i firandet. Även om de med 
ökande tidsavstånd blir allt färre, finns det fortfarande många människor 
i det som en gång var Sovjetunionen med egna minnen av kriget, och de 
enorma förlusterna gör att det i princip inte finns någon familj som inte 
miste någon i kriget. Samtidigt utgör de offentliga arrangemangen en stor 
del av firandet och, kanske för att det inte finns andra politiska högtider att 
jämföra med, tycks det för en utomstående inte finnas något återhållsamt 
eller småskaligt över dem.

Minnesfiranden anknyter inte bara till den historiska händelsen, utan de 
är också reproduktioner av tidigare högtidlighållanden. Det mest slående 
inslaget i firandet är segerparaden på Röda torget som inte bara knyter 
an till kriget utan till alla de parader som sedan dess har hållits för att fira 
segern. 

19 Christel Lane, The Rites of Rulers. Ritual in Industrial Society – the Soviet Case (Cambridge 
1981), s. 143.
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Paraden på Röda torget som mediehändelse
Den första segerparaden hölls den 24 juni 1945 på Röda torget, och efter-
kommande parader har i mångt och mycket liknat denna första segerparad.20 
Sedan mitten av 1960-talet är de ett årligt återkommande inslag i segerdagsfi-
randet, med undantag för några år i början av 1990-talet. Om paraden 1945 
gjordes en dokumentärfilm, och sedan många år direktsänds tilldragelserna 
på Röda torget i rikstäckande tv.21 Paraden 2005 pågick i en timme, och i 
den deltog 9 600 soldater och veteraner. Precis som 1945 är det en dag med 
regntunga skyar. Klockan tio visas Kremlklockan som slår och markerar att 
det är dags att börja. Först är det två inslag som kan kallas preliminära: parad-
kommendören hälsar på trupperna, och sedan håller president Putin tal. Så 
sätts själva paraderandet igång. Paradens första del är historisk med soldater 
iförda uniformer från krigsåren. Denna historiska del avslutas av hundförare 
och allra sist kavalleriet. Bakom hästarna kan man skymta gröna lastbilar, 
och dessa utgör början på nästa del av paraden. I lastbilarna sitter veteraner 
klädda i matchande kläder, männens är mörkblå och uniformslika medan 
kvinnorna är klädda i duvblå dräkter med baskrar i samma färg. Många av 
veteranerna viftar med röda nejlikor, och många har gott om medaljer på 
bröstet. Den ena kvinnliga kommentatorn räknar med ett mässande tonfall 
upp veteranernas krigstida hjältedåd. Veteranerna är uppdelade efter vilken 
front de tjänstgjorde vid. Varje sektion anförs av standar, likadana som dem 
som användes vid den allra första segerparaden den 24 juni 1945. För varje 
front berättar någon av kommentatorerna om de huvudsakliga händelserna 
där. Veteranerna förs över torget till tonerna av Svisjtjennaja vojna (heligt 
krig), en av de mest kända sångerna från krigsåren. Veteranerna får stående 
ovationer, åskådarna står upp och applåderar. Kommentatorerna pekar ut 

20 Se filmen Parad Pobedy från Tsentralnaja studija dokumentalnych filmov (Centrala 
dokumentärfilmsstudion). Beskrivningar av paraden finns också hos Tumarkin The Living 
and the Dead, s. 92–94 och Catherine Merridale, Ivan’s War: Life and Death in the Red Army, 
1939–1945 (New York 2006). 

21 Jag baserar min analys på Pervyj kanals (första kanalen) sändning av paraden. Detta 
eftersom det är den största kanalen och att den därför kan antas vara den sändning som har 
störst genomslag, men det är inte den enda eftersom många ryska kanaler sände specialprogram 
under segerdagen, och flera kanaler bevakade paraden över Röda torget. I första kanalen är det 
inte mindre än fyra kommentatorer, två män och två kvinnor, som guidar oss genom händel-
seförloppet. Det fanns 32 kameror monterade för att ge bilder av paraden. För detaljer om 
tv-sändningen, se Marina Schmidt, ’Russian Television’s Coverage of Victory Day’, Kultura, 
2005:3, s. 3–8. 
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de internationella gäster som klipps in i bild. Kameran hinner även fånga 
upp ex-president Jeltsin, och med jämna mellanrum visas Putin som ler och 
vinkar till veteranerna. 

I den tredje samtidiga delen tågar förband efter förband förbi till marsch-
musik. Så tystnar musiken och en flygplansformation brakar in över Röda 
torget, följd av tre plan som ger ifrån sig röd, vit och blå rök – den ryska 
flaggan. Så stämmer orkester och solist upp i Den Pobedy (Segerdagen) som 
är dagens ledmotiv. Jämfört med många andra krigssånger har denna sång en 
gladare ton,22 och den innehåller en ofta citerad textrad som beskriver seger-
dagen som en högtid präglad av ”glädje med tårar i ögonen”. Under sången 
växlar bilder över torget, närbilder på solister och bilder på åhörarna. Man 
zoomar även in på den stora klockan i Kreml och man kan se att den närmar 
sig elva. En äldre man med yviga vita mustascher gungar i takt med musiken, 
en uniformsklädd äldre man sjunger med och en medaljprydd veteran torkar 
tårar ur ögonen med en näsduk. Så är paraden slut, kommentatorerna med-
delar att högtiden fortsätter på Moskvas gator, parker och torg och räknar 
upp några av höjdpunkterna under dagen. Avslutningsvis önskar de i tur 
och ordning en glad helgdag, och för varje kommentator blir hälsningen lite 
högtidligare. 

Att se tv-sändningarna från den stora paraden på Röda torget är en viktig 
del av mångas privata segerdagsfirande. Paraden är en i högsta grad välbeva-
kad tilldragelse. Den är en händelse som även de som inte kan närvara på 
torget deltar i genom tv-mediet. Segerdagen kan alltså sägas vara en medie-
händelse.23 Stora tilldragelser där medieringen – främst i form av direktsänd 
tv, är en viktig del av förloppet. Att minnesfirande i allt högre grad utvecklas 
till mediehändelser är en internationell trend synlig på många ställen.24 De 
är mediehändelser eftersom de har planerats på förhand med direktsändning 
i åtanke. Just planeringen är av stor betydelse, inte minst eftersom den ger 
utrymme för förväntningar och förberedelser både för dem som sänder och 
för publiken.25 Kännetecknande för den här typen av händelser är att orga-

22 Nina Tumarkin har till och med beskrivit den som ”inappropriatly bouncy”. 
23 Dayan, Daniel och Elihu Katz, Media Events – the Live Broadcasting of History 

(Cambridge 1992).
24 Ashplant m.fl. The politics of War Memory, s. 4
25 Dayan & Katz, Media Events, s. 7. I det här avseendet lägger alltså medierna undan sitt 

ideal om att vara maktens granskare, en poäng som kanske är mer relevant i avseende till de 
västerländska medier som boken utgår från.
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nisatörerna företräder makten och etablissemanget i samhället. Under plane-
ringsskedet samarbetar de med medierna som ska förmedla evenemanget. En 
viktig aspekt av en mediehändelse är att det förutsätts att man som medbor-
gare tar del av händelsen, det förväntas att tv:n knäpps på. Händelsen kan 
refereras till i bestämd form och alla vet vad som menas, och även många av 
dem som inte deltar gör det som ett aktivt ställningstagande – en form av 
protesthandling.26 

Att ta del av en händelse via tv skiljer sig naturligtvis från att vara på plats. 
Tv fungerar som en ersättning för att vara på plats, även om den inte kan göra 
detta fullt ut. En tv-sändning kan till exempel inte återskapa upplevelsen av 
att vara en del av en stor folkmassa. Dayan och Katz framhåller att tv kan ha 
en avpolitiserande funktion, inte minst genom att hålla folk hemma.27 En tv-
sändning av ett evenemang förändrar det på flera olika sätt. Det är på många 
sätt en helt annan upplevelse än att vara på plats. Dels utjämnas tillträdet 
till evenemanget, man kan varken köa eller betala för att få en bättre plats, 
framför tv-apparaten är alla lika, dels kan man ta del av hela evenemanget 
på ett sätt som inte är möjligt på plats. Man kan se det ur olika vinklar och 
perspektiv, på plats är man begränsad till stället där man står.28 

Åskådarna knäpper inte bara slentrianmässigt på tv:n utan inkorporerar 
tv-sändningen i ett eget högtidlighållande. Man är kanske finklädd, dukar 
fram något gott att äta och ser sändningen tillsammans med andra. Män-
niskor engagerar sig, och precis som om man deltog på plats berörs man av 
händelserna. Som Dayan och Katz uttrycker det så kanske tittarna inte alltid 
ställer sig upp när nationalsången spelas, men de känner ofta för att göra det. 
De tillåter sig själva känslor: hurrar, gråter, känner stolthet. Man är beredd 
att beröras av det som försiggår på tv-skärmen.29 Ett sådant känslomässigt 
engagemang är kanske allra tydligast i den tysta minut som tv-sändningen av 
firandet av 60-årsjubileet också innehåller. Det är ett inslag som varit med i 
segerdagsfirandet sedan 1960-talet och som kallats den rituella höjdpunkten 
i kommunistpartiets liturgiska kalender. Det är helt klart meningen, det är 
snarast ett krav, att de som ser på tv-sändningen också skall delta i den tysta 
minuten. Under den här minuten skall vi föreställa oss att miljoner männis-
kor är orörliga framför sina tv-apparater, och att det fälls många tårar runt 

26 Dayan & Katz, Media Events, s. 6.
27 Dayan & Katz, Media Events, s. 59–60
28 Dayan & Katz, Media Events, s. 94–95
29 Dayan & Katz, Media Events, Ibid. s. 129



146 Johanna Lärkner

om i Ryssland. Det är ett avgörande ögonblick, alla ryssländare bör nu känna 
gemenskap.30 Tankegången påminner om Benedict Andersons simultanitet, 
känsla av samtidighet, som han ger stor betydelse i skapandet av nationens 
föreställda gemenskap. Denna känsla bygger på en förvissning om att ”alla” 
andra landsmän i detta ögonblick är sysselsatta med samma sak som en själv. 
Det är en känsla av gemenskap med människor man inte har mött men om 
vars existens och, i alla fall i ögonblicket, gemenskap man är övertygad.31 Si-
multanitet är ett begrepp influerat av Victor Turners communitas – en trans-
formativ upplevelse som söker kärnan i varje persons väsen och i den här 
kärnan hittar något gemensamt och delat. Communitas är en känsla av likhet 
och delade upplevelser i motsats, eller åtminstone i viss kontrast, till vardags-
livets sociala struktur, det är enighet bortom hierarki.32 Det är en form av 
gemenskap som spelar en stor roll i en annan del av segerdagsfirandet. 

30 Schmidt, ’Russian Television’s Coverage of Victory Day’, s. 7. Ryssländare är en över-
sättning av ryskans rossijanin och syftar på medborgare i Ryssland oavsett etnisk tillhörighet. 
På samma sätt använder jag ”ryssländsk” snarare än ”rysk” för sådant som syftar på staten eller 
medborgarskap och inte etnisk tillhörighet. 

31 Anderson, Den föreställda gemenskapen. 
32 Victor Turner, The Ritual Process. Structure and Anti-Structure (New York 1995), s. 

138.

Segerdagen firas på Nevskij prospekt i S:t Petersburg 2005. Foto: Johanna Lärkner.
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Gemenskap framför tv:n och på gatan
Segerdagen högtidlighölls inte bara med en parad på Röda torget. Många 
kombinerade tv-tittandet med att själva ta del av arrangemangen. Över hela 
Ryssland hölls en stor mängd arrangemang. Jag lyfter här fram det seger-
tåg med veteraner som hölls på S:t Petersburgs huvudgata Nevskij prospekt 
under eftermiddagen den 9 maj. Det är ett årligt återkommande inslag i 
firandet, men för varje år blir tåget kortare och kortare eftersom veteranerna 
avlider eller blir för skröpliga för att kunna gå de knappa tre kilometrarna 
till Palatstorget. Alla som vill kan komma och titta på segertåget, och det står 
folk i fönster, på balkonger och t.o.m. på taken utmed Nevskij prospekt. Det 
finns rep uppsatta för att hålla publiken borta från gatan, och i åskådarleden 
och längs med hela Nevskij är militärer och poliser utplacerade. Allt eftersom 
klockan närmar sig fem, klockslaget då segertåget skall avgå, tätnar åskådar-
leden. Trafiken tunnas ut ända tills den avstannar helt, och gatan fylls med 
poliser, militärer och fotografer.

Så börjar det röra sig borta vid Upprorstorget, man hör blåsorkestrar spela 
och paraden kommer igång under folkets jubel. I första ledet tågar bl.a. gu-
vernör Valentina Matvienko, sedan kommer orkestrar, unga i uniform och 
framför allt veteraner i olika sektioner. Varje gång en veteransektion kommer 
hörs stort jubel, hurranden och tackrop. Bland veteranerna är det gott om 

Veteranernas segertåg i S:t Petersburg 2005. Foto: Johanna Lärkner.
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kvinnor och dessa sektioner har ett mindre militäriskt inslag. Många är de-
korerade. Sektionerna representerar t.ex. flottan eller flyget. I veteransektio-
nerna finns en del unga människor, kanske veteranernas barn och barnbarn. 

När segertåget efter ca 20 minuter har tågat förbi, börjar åskådarna fylla 
Nevskij prospekt och gå i riktning mot Palatstorget. Människorna i fönstren 
hurrar och jublar och möts av hurrarop och jubel. Några i denna spontana 
procession stämmer upp i segersånger. Från ett rosa hus bredvid Antjikov-
bron spelas marschmusik ur ett öppet fönster. På bron ser man hur Nevskij 
prospekt är svart av människor i båda riktningarna. Jag följer med folkmassan 
framåt mot Palatstorget. När vi närmar oss börjar vågor av öronbedövande 
jubel gå genom folkmassan. Sinnesstämningen under segertåget är uppslup-
pen, folk stämmer upp i sånger och okända faller in, människor talar med 
varandra, fäller kommentarer till okända, har ballonger och viftar med flag-
gor. Känslan av gemenskap är påtaglig, det är svårt att vara oberörd. 

Segerdagsfirandet fortsätter på kvällen med konserter och fyrverkerier. Pre-
cis som Barbro Blehr noterat i förhållande till den 17 maj i Norge sker det en 
förskjutning i sinnesstämning över dagen, från en högtidlig morgon till en 
mer uppsluppen kväll.33 Det ryms alltså många genrer eller lager i firandet. 
Det är, för att använda John MacAloons terminologi, både ett spektakel, en 
festival och en ritual. I olika delar av firandet blir olika aspekter mer synliga. 
Spektaklet, som kan sägas vara den övergripande kategorin, kan vara ett att-
raktionsmedel, som inte kräver så mycket av åskådarna men när de väl börjar 
delta blir de mer involverade än de tänkt sig. Ett spektakel kan ses via tv även 
om det reduceras av mediet, festivalen kräver däremot närvaro, menar Mac-
Aloon. Den kan inte upplevas på distans eftersom den talar till fler sinnen 
än spektaklet. Som Dayan och Katz visat blir även tv-tittare känslomässigt 
engagerade, och de menar att åskådare till en mediehändelse mycket väl kan 
korsa gränsen mot festival och ritual. Även om tv-tittaren bara har represen-
tationen från tv, så kan han eller hon mycket väl skapa sina egna festivaler el-
ler ritualer hemma.34 Festivaler kräver glädje och uppsluppenhet, och därför 
kan de inte uttrycka det ledsna, främmandegörande, och/eller tragiska. Det 
kan dock både ritualer och spektakel göra. Firandet med sina olika element, 
parader, processioner, de festivaliska såväl som de mer privata eller informella 
aktiviteter som utförs integrerar krigsminnet i människors liv såväl som i 

33 Barbro Blehr, En norsk besvärjelse. 17 maj-firande vid 1900-talets slut (Nora 2000).
34 Dayan & Katz, Media Events, s. 143.
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samhället i stort. Detta större sammanhang som firandet ingår i har som jag 
diskuterade i inledningen sett olika ut över tid, och krigets mening har tol-
kats utifrån dagspolitiska omständigheter. I nästa stycke diskuterar jag med 
utgångspunkt i president Putins tal på Röda torget hur berättelsen om kriget 
formulerades jubileumsåret 2005. 

Berättelsen om kriget
Den tydligaste artikuleringen av en berättelse om kriget under själva dagen 
sker i Putins tal under den stora paraden.35 Talet på ca tio minuter framförs 
från hedersläktaren framför Leninmausoleet. Under talet är bilden främst 
fokuserad rakt framifrån på Putin. De bilder som klipps in verkar vara koor-
dinerade med det tema Putin just då talar om. När han nämner soldaterna 
visas veteraner, när han talar om de övriga tidigare sovjetstaterna klipps deras 
statsöverhuvuden in och när han nämner de västliga allierade är det Bush och 
Chirac som syns i bild. 

Putin börjar med att hälsa och gratulera med anledning av den stora se-
gerns jubileum. Han kallar det fredens helgdag och rättfärdighetens högtid: 
dagen för det godas seger över ondskan, för frihet över tyranni. Han börjar 
alltså med att slå fast krigets rättfärdighet och sätter därmed grundtonen för 
den berättelse om kriget som han använder sig av. Putin fortsätter med att 
säga att det har gått 60 år, men varje år den 9 maj så minns vi kriget och sörjer 
de fallna. Han framhåller hur de nu levande har en plikt att minnas och hedra 
dem som slogs under kriget. Skuld och ansvar spelar en viktig roll i den här 
delen av talet. Det var en central del av den sovjetiska krigskulten, där upp-
växande generationer skulle känna att de stod i skuld till krigsgenerationen 
och uttrycka sin tacksamhet mot dem.36 Putin framhåller att de nu levande 
inte bara är skyldiga att minnas det som hände, utan också att föra minnet 
vidare till kommande generationer. 

Putin framhåller att det verkligen var ett världskrig, och att krigets fasor be-
rörde en överväldigande del av jordens befolkning. Men, framhåller han, de 
grymmaste och mest avgörande händelserna i detta omänskliga krig skedde 
på Sovjetunionens territorium. Just Sovjetunionens särställning var och är 
en mycket viktig del i föreställningen om kriget. Nina Tumarkin talar om en 

35 Talet är tillgängligt på presidentens officiella hemsida i fulltext och som audio- och 
video: http://www.kremlin.ru/appears/2005/05/09/1100_type63374type82634type122346_
87819.shtml

36 Tumarkin, The Living and the Dead.
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vilja av att vara högst i vad hon kallar ”lidandets hierarki”37, och Klas-Göran 
Karlsson framhåller att många ryska intellektuella anser lidandet vara kärnan 
i den ryska identiteten. Denna abstrakta föreställning om lidandet får en 
mycket konkret form när det kopplas till det stora fosterländska kriget. ”En 
viktig del i den generella föreställningen har varit att det ryska lidandet och 
den ryska uppoffringen varit större än alla övriga folks lidande.”38 Efter att 
ha fastslagit den sovjetiska särställningen vänder sig Putin till de allierade 
och framhåller deras roll och att ”vi kommer alltid att minnas våra allierades 
hjälp.” Hur man har sett på de allierades insatser har växlat under åren. Från 
1950-talet och framåt så blev den officiella hållningen kring kriget allt mer 
påverkad av det kalla kriget, den krigstida fienden började kallas imperialism 
i stället för fascism och det förekom antydningar i den sovjetiska pressen att 
USA och Storbritannien varit i maskopi med fienden.39

Putin lyfter fram de tiotals miljoner medborgare Sovjetunionen förlorade 
under kriget. Sorgen kom till alla hus och till alla Sovjetunionens folk. Där-
för, menar han, är den 9 maj ett heligt datum för alla länder i OSS: ”Vi har 
samma sorg, samma minne och samma skuld till kommande generationer.” 
Kriget var verkligen ett fruktansvärt lidande som delades av sovjetmedbor-
garna, det är ett minne och en sorg som ännu förenar. Stora fosterländska kri-
get var det enda fenomenet i den sovjetiska historien som frambringade ”en 
bred folklig enhet och sammanhållning.”40 Även om det dominerande temat 
i talet är nationell och internationell gemenskap i minnesarbetet, förankrar 
Putin detta vid flera tillfällen i den enskilda krigserfarenheten och sorgen 
över de döda. Sorg är en universell känsla som kan bottna i det enskilda och 
skapa bredare enighet.41 Men Putin rör också vid en dagspolitisk verklighet: 
segrarmakten Sovjetunionen finns inte längre utan har ersatts av flera själv-
ständiga stater, och några av dem gör en annorlunda tolkning av kriget. Putin 
avslutar den här delen av talet med att säga att han är övertygad om att till 
dessa länders broderskap och vänskap finns inga alternativ. Det är svårt att 
tolka det som något annat än en direkt hälsning till statscheferna i Georgien, 

37 Tumarkin, The Living and the Dead.
38 Klas Göran Karlsson, Historia som vapen. Historiebruk och Sovjetunionens upplösning 

1985–1995 (Stockholm 1999), s. 272.
39 Tumarkin, The Living and the Dead, s. 105.
40 Tumarkin, The Living and the Dead, s. 277
41 Se t.ex. Ashplan m.fl., The Politics of War Memory. 
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Lettland och Estland som tackat nej till att delta i firandet i Moskva.42 Dessa 
är länder vars relationer till Ryssland, efter Sovjetunionens fall, känneteck-
nats av annat än broderskap och vänskap. Hur krigsminnet görs till en del av 
dagspolitiken blir även tydligt när Putin lite tidigare i talet efter att ha talat 
om vikten av att lära sig historiens läxor lyfter fram hotet från terrorismen. 
Han binder samman det med fädernas kamp och säger att vi för att hedra 
deras minne måste se till att världsordningen bevaras. Det är nödvändigt för 
säkerhet och rättfärdighet, säger han, och betonar vikten av att förhindra att 
varken ”kallt” eller ”hett” krig återuppstår.

I talets avslutningsfas slår Putin fast att ”för vårt land har 9 maj varit och 
kommer alltid förbli ett heligt datum.” Han beskriver det som en dag som 
fyller människors hjärtan med motstridiga känslor: glädje, sorg, medlidande 
och ädelmod, som en dag då man bör buga sig för dem som gav oss fri-
heten. Putin framhåller segerdagen som den innerligaste högtiden för alla 
folk i Ryssland. För folken i f.d. Sovjetunionen menar han att den för alltid 
kommer att vara en dag då man minns ett stort folkligt hjältedåd, och ”för 
länderna i Europa och för hela planeten dagen då världen räddades.” Så prisar 
han fädernas och farfädernas uppoffringar för fäderneslandet och önskar dem 
ett långt liv och välgång. Så avslutas talet med leve- och hurrarop, och trup-
perna svarar presidenten med rungande hurranden. 

Putin återkommer flera gånger till att minnet av kriget är heligt. Det är 
ett dominerande tema för krigsminnet i Ryssland. I Sovjetunionen var krigs-
minnet föremål för en sakralisering som t.ex. Lev Gudkov menar blockerade 
möjligheten att ha ett rationellt förhållande till det förflutna.43 Sakralisering-
en av kriget inleddes medan det ännu pågick, men det skulle dröja ca 20 år 
innan den fick ordentlig statlig uppbackning, även om det är tänkbart att 
föreställningar om helighet var en del av det mer informella minnesarbetet 
även tidigare. De enorma uppoffringarna är ett viktigt tema i firandet av 
segerdagen och förhållandet till kriget i Ryssland. Det är dock inte på något 
sätt unikt för Ryssland att krigsminne omtalas i termer av helighet. I helig-
görande spelar offret en central roll. Offret är i många kulturer en kraftfull 
symbol för förvandling (transformation) som kondenserar både det gamla 

42 Det kan i det här sammanhanget vara värt att nämna att George Bush på väg till Moskva 
besökte Baltikum och efter firandet begav han sig till Georgien. Genom de besöken kan han 
sägas ha gett legitimitet även åt deras tolkning av kriget. 

43 Gudkov, ’The Fetters of Victory. How the War Provides Russia with Its Identity’. 
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och det nya.44 I offret finns möjligheter till förändring. Offret kan också ses 
som en frälsning från döden. Denna tankegång finns inskriven på krigsmo-
nument världen över: de dog för att ge oss livet.45 

En liknande transformativ kraft finns i föreställningarna om det sovjetiska 
lidandet vilket slutgiltigt ledde till seger, till att en ny ordning etablerades 
och till, som Putin uttrycker det här, att världen räddades. Kriget är därför 
inte bara en källa till sorg utan också till stolthet. Under de första åren efter 
kriget fanns det fortfarande en klyfta mellan det personliga, omedelbara och 
fortfarande färska minnet av kriget och den officiella högtidliga versionen av 
kriget. I de flesta människors minnen av krigstiden fanns inte mycket som var 
heroiskt, det handlade snarare om vardagsliv, hunger, evakueringar och hårt 
arbete. Men redan efter 15 år, när den första generationen som inte själv slagits 
i kriget vuxit upp, så började en process som stereotypiserade den kollektiva 
erfarenheten och riktade uttrycken mot ett mindre antal fastslagna former. 
Det var början på en officiell kult av kriget som bl.a. innehöll vördnad för ve-
teraner, en lyrisk ton i beskrivningar och olika statsritualer.46 Krigets helighet 
är ett centralt tema i krigskulten, även om Sovjetstatens ateism gör att heligt 
och profant bör betraktas på lite annorlunda sätt än i västerlandet.47 

Putin nämner inte Stalin, han nämner varken kollektivisering eller femårs-
planer. Men även om den kommunistiska ideologin fått stryka på foten så är 
berättelsen om kriget i stort samstämmig med den grundberättelse som fanns 
på sovjettiden. I korta drag så anknöt den till revolutionen och utvecklingen 

44 Antropologen Bruce Kapferer har i relation till högtidlighållandet av första världskriget 
i Australien visat att offret bidrar till att göra det hela sakralt snarare än världsligt. Kapferer 
kallar Anzac-kulten för en sekulär religion, en nationalismens religion i vilken han betonar 
offrets betydelse: ”Sacrifice, of course, for most cultures is a potent symbol of transformation, 
condensing in its process both the nature of an older order and the form of the new, transformed 
order. This is no less true of the nationalist symbolism of Anzac. The huge death tolls, the 
sheer wastage of life, endlessly recalled in the histories and other commentaries on Anzac are 
metaphors of the decline of human society. […] Their later victories occur in situations in 
which they are perceived as fully formed in a new, powerful, and self-determining identity.” 
Bruce Kapferer, Legends of People Myths of State. Violence, Intolerane, and Political Culture in Sri 
Lanka and Australia (Washington and London 1988), s. 135.

45 Todman, The Great War, s. 18
46 Gudkov, ’The Fetters of Victory’. 
47 Christel Lane framhåller att vad gäller sovjetiska ritualer så är det svårt att göra en upp-

delning i heligt och profant, de är inte ömsesidigt uteslutande kategorier. De bör snarare ses 
som ett kontinuum, då sovjetiska ritualer försökte få ett samtidigt sakralt och sekulärt förhåll-
ningssätt till sitt objekt. Lane, The Rites of Ruler, s. 24, 39
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av sovjetsamhället, och framhöll att kollektivisering och snabb industrialise-
ring hade förberett landet för krig. Efter angreppet bjöd sovjetmedborgarna 
ett enat och envist motstånd mot angriparen. De hårda striderna innebar 
20 miljoner martyrer för saken. Under kommunistpartiets ledning (rollen 
partiet och Stalin får i berättelsen varierar) kunde man så mota tillbaka och 
slutligen besegra fienden och befriade inte bara sitt eget land utan också de 
ockuperade folken i Europa.48 I sitt tal tar Putin upp överraskande fascistiska 
attacken och det lidande den förde med sig. Han talar också om det enade 
sovjetiska folket som gjorde hårdnackat motstånd mot den. Han nämner de 
enorma uppoffringarna som gjordes under kriget, inte bara för att försvara 
fosterlandet utan också för att befria Europa och därmed rädda världen från 
fascismen. Jag återkommer senare till hur förändrade dagspolitiska omstän-
digheter har påverkat den här berättelsen under olika tidsperioder. Den här 
etablerade berättelsen skiljer sig till viss del från den västeuropeiska, och de 
internationella gästerna på hedersläktaren representerar delvis andra tolk-
ningar av krigsminnet. 

Internationalisering av krigsminnet
Efter Putins tal, innan själva paraden inleds, skjuts det salut och ryska na-
tionalsången spelas. Kamerabilden zoomar in över Kreml och Röda torget 
bakom Vasilijkatedralens lökkupoler. När nationalsången slutar visar bilden 
hedersläktaren där president Putin sätter sig ner under vänskapligt samspråk 
med George W. Bush. Att en amerikansk president närvarar vid en militär-
parad på Röda torget är förmodligen smått sensationellt för dem som upp-
levt kalla kriget. Över huvud taget är den stora ansamlingen av stats- och 
regeringschefer på Röda torget ett viktigt tema i mediebevakningen av 60-
årsjubileet.

Den internationella närvaron är en sak som tydligt skiljer segerdagen 2005 
från det sovjetiska firandet. Det var dock inte första gången det fanns utländ-
ska besökare i Moskva den 9 maj. Hufvudstadsbladet skrev om paraden 1995 
att ”Jeltsin kan vara nöjd med det internationella uppbådet. Moskva har inte 
sett maken till internationell uppslutning sedan tsar Nikolaus II kröning 
1894”.49 Det sägs också att det var första gången USA:s president närvarade 

48 För formuleringar av berättelsen, se t.ex. Tumarkin, The Living and the Dead. s. 134 och 
Barbara Törnquist-Plewa, ’’Enade vi stod’? Postsovjetiska berättelser om andra världskriget i 
Vitryssland’, Nordisk Östforum 18 (2004:3), 325–344.

49 Hufvudstadsbladet 10.5.1995.
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vid en rysk militärparad. Clinton var dock i Moskva för segerparaden 1995 
men skall ha avvikit under paraderandet av de samtida trupperna som en 
protest mot kriget i Tjetjenien.50 Uppslutningen var ännu större 2005. Det 
var första gången som förlorarmakterna Tyskland och Japan var med, och 
Italiens premiärminister förekommer flera gånger i bild på hedersläktaren. 

I sitt tal uttrycker Putin förhoppningar om nya vägar till internationell dia-
log och internationellt samarbete. Som ett strålande bevis på en sådan politik 
framhåller han den historiska försoningen mellan Ryssland och Tyskland. 
Och med tanke på vad som firas är frågan om det egentligen inte är ännu mer 
uppseendeväckande att Tysklands förbundskansler Gerard Schröder också 
står där på hedersläktaren, om än inte skuldra vid skuldra med Putin, än att 
USA:s president gör det.

Tio år tidigare hade Helmut Kohl tackat nej till att delta i högtidlighållandet 
av avgörande slag med motiveringen att han inte ville fira händelser som kostat 
många tyskar livet.51 I Ryssland har det funnits ett starkt stöd för att högtid-
lighålla kriget tillsammans med den forna fienden, även om enstaka veteraner 
motsatt sig detta. Ofta framhålls som stöd för detta att tyska anti-fascister var 
de första som anslöt sig till kampen mot Hitler.52 Några dagar före segerdagen 
publicerar tabloiden Komsomolskaja pravda en artikel av Tysklands förbunds-
kansler Gerhard Schröder om freden och framtiden. Han säger att inget land 
fick betala så dyrt för segern över Hitler som Sovjetunionen, och att det är en 
stor ära att han blivit bjuden till Moskva, vilket visar på tilltro till det tyska fol-
ket och att tidigare fiender har blivit vänner och partners. Han skriver om vik-
ten av att bygga fredliga relationer och arbeta för att det förflutnas hemskheter 
inte ska upprepas. Den 9 maj skall handla om att hedra minnet av kriget, och 
den 10 maj (då det ordnas ett toppmöte) skall man bygga nya broar mellan EU 
och Ryssland. I artikeln framhåller Schröder att Tyskland inte ser utgången av 
andra världskriget som en förlust utan en som en befrielse,53 en tankegång som 
anknyter till ett historiskt tal av den dåvarande presidenten von Weizsäcker 

50 Hufvudstadsbladet 10.5.1995.
51 Andreas Langenohl, ’State Visits. Internationalized Commemoration of WWII in Rus-

sia and Germany’, Eurozine (2005).
52 Langenohl, ’State Visits’. Se även Amir Weiner, ’In the Long Shadow of War. The Second 

World War and the Soviet and Post-Soviet World’, Diplomatic History, 25/3 (2001).
53 Gerhard Schröder, ’Gerhard Schröder. My protsim prosjtjenija za stradanija, pritjnennye 

russkomu narodu i drugim narodam’, Komsomolskaja pravda 6.5.2005.
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den 8 maj 1985.54 Dayan och Katz framhåller att mediehändelser är ägnade att 
återställa ordningen och betonar försoning snarare än konflikt, något som blir 
extra tydligt i en parad till minne av ett krig där en företrädare för förlorarsidan 
ler brett och applåderar entusiastiskt på hedersläktaren. 

Andreas Langenohl framhåller hur minnet av kriget har blivit internatio-
naliserat, och tar som exempel statsbesöken i samband med D-dagen 2004 
och segerdagen 2005. Det diplomatiska protokollet och spelet kring den här 
typen av minnesfiranden, t.ex. vem som kan bjuda in och bjudas in, är en 
viktig del av det internationella krigsminnet. Langenohl menar att EU-ut-
vidgningen 2004, då unionens gränser flyttades österut, innebar en vilja hos 
de västeuropeiska ledarna att säkerställa goda relationer med Ryssland och att 
högtidlighållanden av viktiga datum från andra världskriget blev en viktig del 
av det arbetet. När 50-årsjubileet av D-dagen firades 1994 var Ryssland inte 
inbjudet, däremot deltog ryssländska företrädare i högtidlighållandet 2004. 

Den sovjetiska historieskrivningen förminskade i så stor utsträckning som 
möjligt de västliga allierades insatser. Tumarkin menar att det var ett brott mot 
traditionerna när Gorbatjov i sitt tal 1985 tackade de västliga allierade först 
i stället för sist. Med tanke på att ledarna för de allierade sitter någon meter 
bakom Putin på hedersläktaren, kan man tycka att allt annat än att tydligt 
tacka dem för deras insatser vore anmärkningsvärt. Men just det faktum att 
de sitter där, och att Putin faktiskt på flera ställen använder termen ”andra 
världskriget” och inte ”stora fosterländska kriget” är tydliga tecken på det Lage-
nohl kallat internationalisering av krigsminnet. Internationalisering av minnet 
innebär dock att man måste erkänna en viss tolkning av kriget, något som inte 
helt enkelt låter sig göras. Ryssland vill tvärt om hävda sig inom ramverket 
för internationella minnesceremonier. Att Ryssland helt enkelt skulle inkor-
poreras i det ramverk som redan finns motsätter man sig eftersom det sker i 
viss motsättning till det traditionella högtidlighållandet av stora fosterländska 
kriget. Motsättningen grundar sig i att en inkorporering skulle innebära en 
symbolisk degradering av Sovjetunionen och Rysslands insatser.55 Sovjetunio-
nen och efterföljarstaten Ryssland har under många år byggt upp sin egen 
tolkning av krigshändelserna, och som jag tidigare nämnt baserar den sig i 
stor utsträckning på övertygelsen om att inget folk led mer än det sovjetiska.56 
Krigsinsatsen var Sovjetunionens stora bidrag till mänskligheten, och det finns 

54 Langenohl, ’State Visits’.
55 Langenohl, ’State Visits’.
56 Se t.ex. Karlsson, Historia Som Vapen. 
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en bitterhet över vad man anser vara otillräckligt erkännande av detta från väs-
terländskt håll. När ett sådant erkännande sker, tar man det dock gärna till sig. 
Komsomolskaja pravda publicerade t.ex. den 5 maj ett utdrag från den franska 
veckotidningen Le Nouvel Observateur. En artikel som i KP:s ord ”minns vem 
som räddade världen från fascismen.” I den sägs det att den sovjetiska soldaten 
är en vän som ofta glöms bort i firandet. I stället för att erkänna den sovjetiska 
tapperheten och klokheten har man ofta förringat de sovjetiska insatserna med 
tal om kall vinter och andra externa faktorer.57 

Om Ryssland helt skall kunna inkorporeras i ett internationaliserat minne 
krävs förmodligen dels att den sovjetiska grundberättelsen om kriget ytterligare 
modifieras, dels att det västerländska krigsminnet ändras så att Sovjetunionen 
får en mer framträdande roll. För Ryssland handlar hoten mot den stora berät-
telsen inte längre i så stor utsträckning om anti-sovjetisk kritik inom landet, 
utan de kommer utifrån, och kanske allra främst från tidigare landsmän. I föl-
jande avsnitt ser jag närmare på hur den sovjetiska tolkningen av kriget utma-
nades på 1990-talet inom Ryssland och på vilka hoten mot minnet är i dag. 

Utmaningar mot den stora berättelsen 
Det finns många samband mellan segerdagen 2005 och firandet under sovjet-
tiden, men trots att det finns en kontinuitet i grundberättelsen så har denna 
inte varit obruten sedan 1945. I början av 1990-talet utsattes denna histo-
riesyn för stora utmaningar. Vid segerjubileet 1985 hade Gorbatjov endast 
varit generalsekreterare i några månader, och under åren som följde skulle 
hans nya politik leda till stora förändringar. Krigsminnet blev inte opåverkat 
av detta. Efter Sovjetunionens sammanbrott fortsatte man omvärderingen av 
kriget. I början av 1990-talet var krigsregalia från sovjettiden som banér, flag-
gor, medaljer och uniformer inte lägre oproblematiska symboler för segern 
över Nazityskland, utan de kom också att symbolisera olika tolkningar av 
Sovjetunionen, och hänsynslöst förtryck från staten.58 I processen att omvär-
dera sovjettiden var segern 1945 inte längre den källa till självkänsla, stolthet 
och storhet som den varit under nästan ett halvt sekel, utan i stället framställ-
des den allt oftare på ett negativt sätt. 

57 ’Za prazdnitjnym stolom ne chvatajet sovetskovo soldata…’ Komsomolskaja pravda 
5.5.2005. 

58 Anna Krylova, ’Dancing on the Graves of the Dead. Building a World War II Memorial 
in Post-Soviet Russia’, Memory and the Impact of Political Transformation in Public Space, 
(Durham 2004), s. 87.
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Ledningen för det självständiga Ryssland letade efter nya former för firandet. 
Under den första post-sovjetiska segerdagen 1992 hängde varken stadsstyret 
eller den federala regeringen upp en enda röd flagga i Moskva. Jeltsin försökte 
ge firandet en mer informell karaktär, det hölls ingen stor parad varken på 
Röda torget eller i de andra större städerna – vilket varit ett årligt inslag i firan-
det sedan 1960-talet. Jeltsin lade i stället ned en krans på den okände soldatens 
grav och blandade sig med veteranerna i Gorkij park.59 Inför firandet 1992 
hånades veteranerna och beskrevs som den gamla regimens hantlangare. De-
ras dekorationer kallades leksaker och de liknades vid julgranar. Det förekom 
till och med fysiska attacker, och veteraner beskylldes av unga människor för 
att vara förslavare snarare än befriare.60 Det muntliga traderandet av ögonvitt-
nesskildringar hade haft en central roll i den sovjetiska historieförmedlingen, 
vilket gjorde att veteranerna upplevdes som nära förbundna med det gamla 
systemet. Ett ifrågasättande av sovjetstaten innebar också ett ifrågasättande 
av veteranerna. Detta var mycket smärtsamt för många, och många veteraner 
omformulerade sina berättelser, bl.a. genom att inkludera teman som varit 
tabu under sovjettiden, för att nå ut i den nya tiden.61 

Veteranerna försökte försvara sin version av segern genom brev till tid-
ningar och genom att envist fortsätta fira på vanligt sätt. På segerdagen 1992 
kom tusentals veteraner från hela Ryssland till Moskva, precis som på sovjet-
tiden. De samlades på gator och torg för att försvara sin version av kriget 
och historien och spela ut den i stadsrummet som de under flera timmar 
färgade rött med färg och banér.62 Slutmålet för deras manifestation var den 
okände soldatens grav invid Kremlmuren, ett monument som kom att bli 
veteranernas huvudsakliga samlingsplats och symbol under 1990-talet. Mo-
numentet blev inte bara ett minnesmärke över kriget utan också över en 
tolkning av det.63 

Veteranerna hade inte bara fått sin historiska position ifrågasatt, det var 
också de som drabbades hårdast av de ekonomiska omstruktureringarna ef-
ter Sovjetunionens fall. Det intensiva ifrågasättandet av krigsminnet skulle 

59 Kathleen E. Smith, Mythmaking in the New Russia (Ithaca 2002); Krylova, ’Dancing on 
the Graves of the Dead. Building a World War II Memorial in Post-Soviet Russia’, s. 85.

60 Krylova, ’Dancing on the Graves of the Dead’, s. 85
61 Jennifer Dickinson, ’Buildning the Blockade. New Truths in Survival Narratives from 

Leningrad’, Anthropology of East Europe Review 13/2 (1995).
62 Krylova, ’Dancing on the Graves of the Dead’, s. 89.
63 Krylova, ’Dancing on the Graves of the Dead’s. 91.
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dock visa sig vara mer kortvarigt än de ekonomiska problemen. Redan 1993 
började man igen visa sympati mot veteranerna, och yngre människor deltog 
i marscherna för att ge veteranerna och/eller deras bild av historien sitt stöd. 
För de i fyrtio- eller femtioårsåldern som deltog så handlade det inte bara 
om att försvara veteranerna utan också deras seger med allt vad den innebar: 
kommunismen, den sovjetiska staten och dess historiska relevans. Många 
identifierade sina egna post-sovjetiska ekonomiska (och andra) svårigheter 
med veteranernas öde.64 Klas-Göran Karlsson för fram att en existentiell ar-
gumentation som hänvisar till just lidandet, uppoffrandet och hjältedåden, 
och hur det vore omänskligt att inte minnas och hedra detta, förmodligen 
låg bakom det förnyade intresset för segerdagen när krigsminnet åter började 
målas i ljusare färger i mitten av 1990-talet.65 

Kommunistpartiet hade hela tiden framställt sig som dem som stod på 
veteranernas sida. Oppositionen drog växlar på det stora folkliga stödet för 
segerdagen och organiserade sina egna firanden, vilket presidentadministra-
tionen så småningom insåg kunde vara skadligt för regimen. Till 50-årsjubi-
leet 1995 ordnade man igen ett storskaligt officiellt firande, och även Jeltsin-
sidan började utnyttja segern för egna politiska syften. De försökte framställa 
segern som ett hjältedåd som folket inte fått njuta frukterna av, och framhöll 
att segern hade stulits från folket av det sovjetiska systemet. Man tonade ner 
de sovjetiska aspekterna och ersatte dem med rysk patriotism, och försökte 
skapa kontinuitet till det ryska imperiet. Den nya berättelsen flyttade ut sol-
daten ur det sovjetiska sammanhanget och förde i stället fram honom som en 
representant för det kraftfulla ryska imperiet. Hjältedåd, patriotism och offer 
fick en ortodox-kristen inramning och framställdes som inneboende ryska 
egenskaper som överlevt sovjettiden. Sensmoralen var att inte förrän Ryss-
land efter Sovjetunionens fall återinträdde på sin rätta historiska bana, under 
ledning av Boris Jeltsin, kunde potentialen i segern 1945 realiseras.66 Denna 
version fick dock aldrig fullständigt genomslag, segerdagen 1995 var nästan 
som två högtider. Det officiella firandet visade på denna ”ryska” version av 
segern. Det andra framhöll de röda fanorna och det sovjetiska i segern och 
menade att man med nya tolkningar och monument försökte stjäla ”deras” 
seger.67 

64 Krylova, ’Dancing on the Graves of the Dead’
65 Karlsson, Historia som vapen, s. 274.
66 Karlsson, Historia som vapen, s. 96.
67 Krylova, ’Dancing on the Graves of the Dead’, s. 99.
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Under firandet 2005 gick det inte att skönja någon sådan splittring inom 
Ryssland. Det finns dock fortfarande en uppfattning om att minnet av kri-
get och segern är hotat. Likgiltighet, glömska och historielöshet är några 
aspekter som lyfts fram. Detta kopplas ibland till den paradox att landet som 
kämpade så hårt för att besegra nazismen har ett stort antal av nynazister. S:
t Petersburg, hjältestaden som utstod belägringen, anses vara en av de städer 
som är värst drabbad av nynazismen. Det kan tyckas ironiskt med tanke på 
den totala segern att fascismen överlevde kriget. I flera artiklar våren 2005 
framhöll nyhetsveckotidningen Argumenty i fakty att Ryssland måste börja 
inse att hotet från nazismen också kommer inifrån det egna landet.68 

Men det största hotet mot segern kommer utifrån. Som tidigare nämn-
des ger det internationella minnet inte Ryssland den särställning man an-
ser sig vara berättigad till. Tidigare landsmän för t.o.m. fram att hela den 
rysk-sovjetiska bilden av kriget är felaktig. Som tidigare nämnts så uteblev 
statscheferna från Estland, Lettland och Georgien från firandet i Moskva 
och mycket medieutrymme ägnades åt att diskutera framför allt de baltiska 
staternas beskyllningar om att kriget inte var en befrielse utan början på en 
ny ofrihet. Detta bemöttes ofta genom att man lyfte fram exempel på baltisk 
nazi-kollaboration. Under de år som gått sedan 2005 har dessa motsättningar 
förblivit tydliga, vilket inte minst kom fram genom tumultet kring flyttandet 
av den sovjetiska statyn bronssoldaten i Tallinn våren 2007. 

Slutdiskussion
I sin diskussion av minneshögtider i Ryssland på 1990-talet framhåller 
Kathleen E. Smith att firanden av avgöranden skeden i historien kan bidra 
till att definiera och forma ett land. Högtidskalendern i moderna samhällen 
utgör både en struktur för att markera tidens gång och ett verktyg för att 
påminna människor om deras nationella arv. Högtider bryter upp vardags-
lunken i en årlig cykel. Politiska minneshögtider kan tjäna som historiska 
landmärken, som ger uttryck för ett patriotiskt och mytiskt förhållande till 
historien.69 Segerdagen har utan tvekan fått en viktig identitetsskapande roll 
i dagens Ryssland. 

68 ’Mezjdu tjornym i belym’, Argumenty i fakty, 2.3.2005.
69 Smith, Mythmaking in the New Russia, s. 78. Historiska myter har av Dan Todman kallats 

”History you can remember” och det är den typen av enkla och kraftfulla återgivningar av händel-
seförlopp som kan ligga till grund för minnesfiranden. Todman, The Great War, s. XIII.
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Det är emellertid inget nytt. Som Christel Lane visat gjordes på sovjet-
tiden stora ansträngningar för att använda högtider på just det här sättet. 
Hon framhåller också att en av ritualens främsta uppgifter är legitimisering 
och kanske t.o.m. sakralisering av den nuvarande politiska strukturen.70 Ri-
tualisering blir ett sätt att befästa en tolkning av verkligheten, att göra den 
helig och omöjlig att ifrågasätta, vilket är viktigt om ett samhälle strävar 
efter ett gemensamt värdesystem. Det är dock nödvändigt att det finns en 
grundläggande konsensus om vikten av den tilldragelse som firas. Smith ci-
terar en undersökning som visar att politiska minneshögtider inte var särskilt 
populära, med ett undantag: segerdagen. Precis som Tumarkin anför har det 
funnits en samstämmighet om att dagen markerar något som är viktigt att 
minnas, oavsett vad man anser om den regim som organiserar firandet. I alla 
de exempel jag lyft fram är gemenskap av olika slag och på olika sätt en viktig 
faktor. Segerminnet framstår uttalat och outtalat som enande kraft. 

Även om firandet 2005 på många sätt verkar ha mer gemensamt med Brez-
jnevtiden än med 1990-talet, så är det en alltför grov förenkling att kalla 
det en re-sovjetisering. Den sovjetiska berättelsen har aldrig försvunnit, även 
om den under en period starkt ifrågasattes. Men framför allt betyder inte 
de sovjetiska symboler som pryder segerdagsfirandet samma sak nu som de 
gjorde då. Deras betydelse har ändrats och förskjutits över tid. Även om 
kärnan i den sovjetiska berättelsen om kriget kan sägas vara intakt, har det 
skett ändringar runt om kring – kommunistisk ideologi har skalats av, delar 
av det samhälle som segern var en del av ifrågasätts, och det framhålls att det 
var en seger trots, snarare än tack vare, Stalin. Kvar finns framför allt folkets 
hjältedåd och uppoffring. 

Sedan 2005 har Ryssland haft ännu ett stort historiskt jubileum, det av 
den stora terrorn 1937–1938. Kontrasterna är slående: inga parader, inget 
jubel, inga fyrverkerier, utan i stället en del artiklar och vad man kan kalla 
intellektuell uppmärksamhet. Det är betydligt besvärligare att förhålla sig till 
den stora terrorn, inte minst eftersom det är så mycket svårare att avgöra vem 
som är god och vem som är ond. Det finns ingen tydlig fiende utifrån. Även 
om detta också ledde till ett enormt lidande, och förmodligen bidrog till att 
krigserfarenheten blev så katastrofal, används inte detta lidande på samma 
identitetsskapande sätt. Terrorn är också mycket diffusare, den är inte tydligt 
avgränsad på samma sätt som kriget. Och framför allt finns det inga hjälte-

70 Lane, The Rites of Rulers.
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dåd, ingen triumfatorisk avslutning, ingen slutgiltig seger, som kan firas. Det 
är ingen glädje, bara tårar för att parafrasera sången Den Pobedy. 

Jämfört med första maj eller revolutionsdagen var firandet av segerdagen 
informellt och nedtonat under Sovjettiden. När varken första maj eller re-
volutionsdagen längre firas på sovjetiskt vis, blir det officiella och organise-
rade mer tydligt framträdande i firandet av segerdagen, och i alla fall inter-
nationellt är det paraderna på Röda torget som både 2005 och 2008 (och 
2009) tilldragit sig stort intresse. Paraden dagen efter Medvedevs tillträde 
som president 2008, som var den första sedan sovjettiden med tyngre krigs-
teknik, fick internationell press att sätta rubriker som ”Resurgent Russia on 
parade”.71 Att segerdagen är en dag som berör gör att den är tacksam att 
använda för politiska syften, men den är också en dag som aldrig handlat om 
bara propaganda. 

Segerdagen är en dag som rymmer många olika känslor och sinnesstäm-
ningar. Den är inte bara en minneshögtid över kriget och krigets offer – den 
är också en glädjehögtid då man firar segern. Den är en högtid som förenar 
glädje och sorg. Därför behövs många olika uttrycksmedel. Det finns flera 
olika uttryck i firandet under själva dagen. Budskapet är seger, även om det 
finns inslag, som kransläggningar på kyrkogårdar eller vid minnesmärken, 
som minner om de stora förlusterna. Olika delar av firandet har olika fram-
toning. Förmiddagen, där militärparader är det viktigaste inslaget, är allvarlig 
och högtidlig. Senare under dagen mjukas detta upp och stämningen blir 
gladare och mer uppsluppen. 

En av de mest framträdande aspekterna av firandet 2005 var den stora in-
ternationella närvaron i Moskva. Den visar på hur Ryssland har blivit en del 
av en internationell minnesgemenskap, samtidigt som världen utanför upp-
levs som ett hot mot den etablerade ryska versionen av kriget och segern.

Dignitärerna på Röda torget till trots är det veteranerna som är dagens 
huvudpersoner. För många i Ryssland har krigsminnet en högst personlig 
dimension, varje familj har sin krigshistoria. Många högtidlighåller därför 
dagen privat som alternativ eller komplement till de offentliga arrangemang-
en. För varje person får naturligtvis dessa händelser sin alldeles egna mening. 
Och utan alla de miljoner människor som engagerar sig i segerdagen, som 
ser paraden på tv, som tar del i segertåg, som ger veteraner blommor och som 
jublar över fyrverkerierna så skulle dagen förlora det mesta av sin mening. 
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