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Blandade trender i Finlands syn på sitt förflutna. 
Historikerna studerar även mörkret. 
Men det finns inga utbredda skamkänslor hos folket. 
 
Efter Sovjetunionens fall uppstod en samsyn om att Fortsättningskriget 
var ett nobelt krig, ett resultat av Molotov-Ribbentrop-pakten. Framförallt 
var det bara en fortsättning på Vinterkriget. 
 
[ett nobelt krig för att skydda självständighet, demokratin och europeiska 
civilisation]  
 
Storfinland har sedan början av 1990-talet fördrivits från det folkliga 
medvetandet. 
 
Aggression mot den som påminner om mörkret. Möjligen försöker 
aggressionen dölja skamkänslor. 
 
[och människorna i Finland ser att finska egna misstag och brott var så 
små och meningslös jämfört med Ryssland att bara tala av dom avleder 
attention bort från det vad är mest viktig, nämligen Finlands status som 
en offer för en oprovocerat Rysk aggression] 
 
Vad gäller minnespolitik hör Finland till Östeuropa. Sättet att hantera ett 
mörkt förflutet är detsamma som i Ungern, Rumänien och Kroatien (som 
också var sattelitstater till Nazityskland). 
 
[undvika ord sattelit, därför att folk i Ungern, Rumanien och Finnland inte 
accepterar den. De var allierade till Hitler, Kroatien, Slovakien etc. var 
sattelit]  
 
År 1987 startade uppgörelsen med drivvedsteorin. Överhuvudtaget var 
det under slutet av 1980-talet en mer avslappnad finsk syn på den egna 
historien. Men när Sovjetunionen föll växte sig den finska nationalismen 
stark och det drabbade historiesynen. 
 
I hela Europa råder en konsensus om att andra världskriget var en 
mänsklig tragedi. Finland är inte en del av denna samsyn. I Finland 
härskar nationalismen. 
 
[hela Västern Europa ja, men i post-kommunist Östern har de en helt 
annan syn. Estonia, Lettland, Ungern, Rumanien etc. fortfarande, och 
Finland liksom sagt, väntar för en apologi från Ryssland för vad hände 
tidigare. Nationalistisk revisionism är en mycket stark trend i 
historieskrivning i alla dessa länder]  
  



Just nu pågår en utredning på Riksarkivet om utlämningen av sovjetiska 
judar till Nazityskland. Den ska vara färdig i höst. När den släpps kommer 
den att väcka det vanliga ramaskriet från de som ”skyddar” finsk historia. 
 
De arga vill bara att en sak ska få bli sagd: Sovjetunionen var den 
aggressiva parten under andra världskriget. Detta tas tacksamt emot av 
det finska folket. Det är allt de vill veta – och det är allt de ska få veta. 
 
[projekt är inte bara om sovjetiska judar men alla utlämnade ryska 
krigsfångarna, behandling av dessa i fånglägrar, samarbete mellan finska 
och tyska polismyndigheten i synnerhet i norra Finland och i 
reconnoissaince och informationsväxling. Jag skulle säga ’majoritet av det 
finska folket’, för det finns också folk med mera kritiska syn till national 
historien.]  
 
Denna attityd var förståelig omedelbart efter Sovjetunionens fall. Men! 
Finland är trots allt en västerländsk demokrati – och denna propaganda 
har fått härska i nära 20 år. Tanken är att eftersom Sovjetunionen föll så 
vann Finland kriget: ”Vi var så smarta att vi utkämpade Kalla kriget redan 
1939-1941-1944.” En uthållig myt. 
 
Finland – och Tyskland – var västerlandets sista utpost gentemot det 
stora aggressiva Sovjetunionen. Finländarna har än idag en viss 
uppskattning för Hitler, visserligen med undantag av judeförföljelserna 
och rasismen som man anser ha varit dumheter vilka hindrade 
krigföringen. I denna syn på Hitler skiljer sig Finland från resten av 
västerlandet. Förhoppningsvis kommer detta att ändras så småningom, 
men det kommer att ta lång tid. Det finns så mycket positivt förknippat 
med Fortsättningskriget. 
 
[Många finska personen ser att Hitler hade rätt när det gäller starka 
nationalism och särskilt krig mot Sovjet Union] 
 
De finska koncentrationslägren. Etnisk rensning av Fjärrkarelen. Oklart 
hur högt upp i den finska statshierarkin som besluten togs. En annan 
fråga var gränsen för Storfinland skulle gå. Ural? Totalt diskuterades fem 
framtida gränser. 
 
[även mera av fem, fem gränsalternativ var formulerat av president Ryti, 
men det fanns också andra ’visionärer’] 
 
För att motivera ett områdes tillhörighet till Finland tog man till argument 
om träd: Här finns likadana träd som i Finland. 
 
[bättre formulering: om natur: I Fjärr-Karelien finns likadana flora, fauna 
och mark som i Finland. Bästa möjliga vetenskapsmännen fick uppgift att 
bevisa den] 
 



Himmler kommer till Finland 1942 och undrar vad som ska hända med de 
finska judarna. Frågeställningen finns inte i arkiven och det är okänt vilket 
svar han fick. 
 
Att folk känner skuld över sin egen historia under andra världskriget kan 
vara ofruktbart. Bättre med ansvar. Men det kommer aldrig att hända att 
Finland betalar ut ekonomisk ersättning till fångarna eller deras anhöriga. 
 
Jag försöker säga i debatten att man inte ska se kriget i termer av Finland 
och Sovjetunionen, utan i individperspektiv. Det är mycket impopulärt. 
Den allmänna åsikten är att Ryssland först måste be Finland om ursäkt för 
anfallet 1939. Vilket är omöjligt för Ryssland. Därmed är Finland och 
Ryssland fångar i sin egen historia – fastlåsta i färdiga svar. 
 
Finland var inte oskyldig inför 1939. Finland visade sig oförmöget att 
närma sig den nya stormakten Sovjetunionen 1918-1939. Vilket ledde till 
Vinterkriget. 
 
[bättre: Finland är inte helt utan ansvar i Vinterkrigets utbrott heller. 
Finland visade sig för misstänksam, antikommunistisk och även 
ryssfientlig att finna ett modus vivendi med den nya stormakten 
Sovjetunionen 1918-1939. Skulle det har kommit till krig om det hade 
inte varit så?]   
 


