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Sammanflätade vägar 

Såg jag verkligen rätt? På väg genom Lappo lägger jag märke till en liten vägskylt där det står 

”Muiluntie”. Vägnamnet påminner mig om ett av finskans mera beryktade ord, ”muilutus”, som 

syftar på de skjutsningar och våldsdåd som Lapporörelsen genomförde för 90 år sedan. 

I jons har vi på olika sätt kunnat varsebli de ingjutna berättelserna om det förflutna, inte minst 

eftersom behovet av de förklaringar som historien kan tänkas ge förstärks i tider av förändring. Att 

dessa narrativ tenderar att stelna visar de tolkningar av det finska respektive svenska som under 

våren skapat klyftor på nätsidor av olika slag. Liksom tidigare har betoningar av det exceptionella 

färgat bilden av det svenska och utmynnat i en självbild som innefattar rationalitet och 

frihetsbejakande, allt medan medborgare i republiken har tillskrivits sisu och en kämparanda som 

enbart kan uppstå i land gött av vinterkrigserfarenheter. I de mera beska beskrivningarna av det 

östligare landet betonas auktoritära traditioner.  

Denna kontrastering är dock bedrägligt snäv. Både pandemin och ”Black Lives Matter” visar att 

blickarna bakåt måste vidgas ytterligare, i historiesyner som går utöver det nationella och det 

nordiska. Det finns en viss nedlåtenhet mot att statyer nu välts, men det vanskliga, starkt tidsbundna 

och överslätande i historiekulturer som synliggör koloniala hjältar har länge diskuterats av både 

aktivister och historiker i bl.a. USA.  

Berättelser om det förflutna lägger grund för tillhörighet och det kan därför kännas smärtsamt när 

fundament av detta slag sätts i rörelse. Även gränsöverskridande koloniala skeenden ska inrymmas i 

bilder av det finländska förflutna, ett land ofta skildrat som fattigt och krigsdrabbat, som uthärdat 

och som genom flit och bildning skapat välstånd. Dessa element i berättelsen kan försvara sin plats, 

men detta metanarrativ får inte skyla över andra perspektiv, tolkningar som ger vid handen att också 

detta arma land red på de ekonomiska vågor som kolonial exploatering skapade. Även här har 

rasifierade föreställningar slagit rot och historiskt har den finländska självbilden formats av en 

indelning mellan kulturländer och andra länder.  

Ordet ”muilutus” myntades inom Lapporörelsen, utifrån det namn som en skjutsningsinriktad yngling 

bar. Den skugga som faller på byn och personer med detta namn kan te sig oförtjänt, men för mig 

innebär vägskylten en lika förbluffande som viktig påminnelse om det förflutna. Liksom på de flesta 

andra orter är stoderna på Lappo kyrkogård formade av det vita Finlands minneskultur, men här finns 

också monument resta i syfte att överbrygga klyftor.  

Denna vecka har vi läst om exploatering av städarbetare och om byggarbetare exponerade för smitta 

i trånga bostäder. Då kan en dos röd historiekultur som minner om den kamp för drägliga 

arbetsförhållanden som framför allt arbetarrörelsen förde vara nyttig, liksom även en avkolonisering 

av historiesyner, det vill säga en breddning som blottlägger gränsöverskridande orättvisor som 

gynnar vissa länder och grupper. Idag behöver vi förse oss med många ingångar till det förflutna. 

Ann-Catrin Östman är lektor i historia 

 

 


