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UNDER STRECKET

Finnen, svensken
och Irlands uppror
I år har det gått 100 år sedan påskupproret i Dublin, då irländska
separatister gjorde väpnat uppror mot det brittiska styret.Nya
dokument, däribland vittnesmål om frivilliga från Norden, visar
på konfliktens komplexitet och internationella sammanhang.

11 changed, changed, utterly /
A terrible beauty is bom."
WB Yeats dikt "Easter 1916" reser
ett minne över de kvinnor och

män som gjort väpnat uppror
mot det brittiska styret. På an-

nandag påsk hade de intagit byggnader i Dublin och
utropat en självständig irländsk republik framför
stadens centrala postkontor. Men snart tvingades
de kapitulera inför övermakten, för att därefter
fängslas eller avrättas. Yeats - diktaren som själv
bidragit till Irlands kulturella väckelse - är ambiva-
lent inför det revolutionära våldet. Var det verkligen
nödvändigt; England hade trots allt lovat större
självständighet för Irland? Men Yeats döljer inte sin
fascination för rebellernas påskoffer. Och han
tvekar inte i sin bedömning av upprorets konsek-
venser: allt har förändrats med påskupproret.

Nu är det 2016, och dags för Irland att högtidlig-
hålla upprorets 100-årsminne. Ett program är sjö-
satt för året, med högtider, kulturella arrangemang
och historiska aktiviteter. Den självklara höjdpunk-
ten blir när självständighetsförklaringen åter dekla-
meras framför postkontoret.

Många stater har ett våldsamt ursprung. Och
man måste kunna högtidlighålla och fira historiska
händelser, utan att för den skull blunda för eller
bejaka deras mindre tilltalande sidor. Men hur bör
en modern demokrati fira en lika viktig som kontro-
versiell period som påskupproret? Hur formar man
nyktra historiska perspektiv på en händelse, när
historieskrivningen själv har tillkommit under
trycket av starka politiska kraftfält?

Högtidlighållandet av påskupproret sker i åmin-
nelse av 1916, men uppmanar - under parollen
"Remember - reflect - reimagine" - samtidigt till
reflektion kring vad upproret egentligen innebar
för Irland då, och vad det betyder för Irland nu. Ett
statligt sanktionerat firande av påskupproret är
nämligen ingen självklarhet. Upproret saknade,
i konventionell mening, all demokratisk förankring.
Det fanns sympatisörer, men många reag&rade
också med ilska inför den förödelse det skapade.
Den dramatiska opinionssvängningen till rebeller-
nas fördel var snarast en följd av britternas hård-
föra och onyanserade svar på konfrontationen.

Längre fram i tiden, under intryck av orolig-
heterna i 1970-talets Nordirland, restes frågor om
vad det egentligen var för skillnad mellan 1916 års
väpnade upprorsman och det politiska våld som då
blossat upp. Vid samma tid upphörde också den
parad som till dess årligen hade passerat förbi post-
kontorets klassiska fasad och bevarade kulhål.

Sannolikt var det också fredsprocessen i 1990-ta-
lets Nordirland som fick Irlands politiker att ändra
inställning i frågan om upprorets högtidlighållande.
Man återupplivade paraderna och beslöt att satsa
stort inför 100-årsfirandet, som därmed framställer
dagens irländska stat som en självklar förvaltare av
det politiska arvet från 1916. Det ar ett problematiskt
anspråk, eftersom vägen till självständighet var
läng, och innebar splittring och inbördeskrig lika
mycket som nationell samling och frihetskrig.
Även var för sig konkurrerar Irlands politiska
partier nu om rätten till arvet efter påskupproret.
Sinn Féin - som vid upprorstiden inte var republi-
kanskt och vars ledning inte deltog, men som lika-
fullt fick bära skulden - har illustrerat sin hemsida
med upprorets beväpnade frontfigurer. Fianna Fäil
- det parti som längst dominerat irländsk politik

sedan självständigheten - påtalar istället att parti-
ets grundare, Eamon de Valera, var den som dröjde
längst med att lägga ned vapnen under påskveckan.

Kanske är det symtomatiskt att inget nämns om
upproret på hemsidan för det kristdemokratiska
partiet Fine Gael, vars förgrundsgestalter tvingades
se mer positivt pä möjligheten till en gradvis
separation från Storbritannien. Partiet leder sitt ur-
sprung till Michael Collins försvar av det avtal från
1921 som innebar slutet på det gerillakrig man fört
mot de brittiska säkerhetsstyrkorna i Irland. Av-
talet lovade irländskt självstyre, men inom ramarna
for det brittiska samväldet (som Kanada) och med
möjlighet för Nordirland att välja att träda ur
Irländska fristaten.

Det senare blev också fallet, och även andra
oenigheter om avtalstexten bidrog till ett bittert
inbördeskrig mellan dess anhängare och motstån-
dåre. Collins menade att avtalet åtminstone gav
"friheten att uppnå frihet", men för republikaner
som de Valera var avtalets krav att irländska parla-
mentariker skulle svära trohetsed till kung Georg V
oacceptabla. Man uppfattade det som förräderi mot
den republik som utropats under påskupproret.
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et saknas inte välskrivna och väl-
dokumenterade redogörelser för
påskupproret. Men Diarmaid Ferri-
ters "A nation and not a rabble: The
Irish revolution 1913-23" (Profile
Books), ger mer än bara ytterligare

en tolkning av upprorsepoken. Hälften av boken
behandlar i stället frågan hur upproret omskrivits
och ihågkommits. Ferriter ser den rika historie-
skrivningen som ett falt för politiska försvarstal,
vendettor och visioner. Men han visar också hur
nya historievetenskapliga infallsvinklar introduce-
råts och hur socialhistoriska och genushistoriska
perspektiv, liksom de senaste årens fokus på första
världskriget, alltmer nyanserat och komplicerat
den traditionellt nationella berättelsen. Snarare än
en enkel berättelse om ett enat folk i rättmätigt
uppror för självständighet är det en historia som
även rymmer sociala spänningar och klassintres-
sen under ytan av patriotism, och som kastar ljus på
lokalsamhällens hantering av kriser och individers
försök att sätta mat på bordet, alldeles oavsett bras-
kände krigstidsrubriker. Det är en historia som
även inbegriper de 40 barn som dog i kaoset under
upproret.

Möjligheten att skriva en sådan nyanserad histo-
ria förutsätter god tillgång till historiska källor.
I närvaro av Irlands Taoiseach (premiärminister),
försvarsminister och en grupp ledande historiker
öppnades 2003 ett arkiv med unik potential att be-

lysa revolutionsåren 1916-23. Under 1940- och
50-talen hade man samlat in och arkiverat mer än
1700 vittnesmål. Det var redogörelser från enskilda
män och kvinnor som berättade om egna insatser
under revolutionsåren. Dä var det ett känsligt mate-
rial, subjektivt och svårhanterligt i ett land där in-
bördeskriget ännu låg nära i tiden. För att inte riva i
såren och undvika konflikter beslöt man att lägga
det under lås och bom på obestämd tid.

tt sådana källor har stor potential för
forskningen är uppenbart. Men nu
- när stora delar av arkiven digitali-
serats och gjorts tillgängliga för vem
som helst med tillgång till internet -
får även mer udda, och kanske just

därför särskilt belysande, berättelser komma till
tals. Dit får man räkna den osannolika historia som
för några år sedan cirkulerade bland irländska his-
toriebloggar - den om svensken och finländaren
som anslöt sig till upprorsmannen i Dublin. Histo-
rien är värd att återberättas inte minst för att den
sätter det irländska upproret i ett internationellt
sammanhang, där faktorer som imperialismen och
första världskrigets allianspolitik konkretiseras.

De två nordiska sjömännen nämns i åtminstone
tre av alla de vittnesmål som nu tillgängliggjorts.
Den berättas bland annat av Liam Tannam, då en
knappt 20-årig kapten i de frivilliga styrkor som
mobiliserats inför upproret. Tannam hade förlorat
kontakten med sitt kompani och blivit kvar att för-
svara det belägrade postkontoret. Där hade han
barrikaderat fönstren med tjocka böcker och skjutit
mot brittiska trupper:

"Jag gick till fönstret och fick syn på två män
som uppenbarligen var utlänningar. Att döma av
deras ansikten antog jag att de var sjömän. Jag frå-
gade vad de ville. Den mindre av de två talade. Han
sa 'Jag kommer från Sverige, och min kamrat här
kommer från Finland. Vi vill vara med och strida.
Får vi komma in?' Jag frågade varför en svensk och
en finländare ville slåss mot britterna. Och jag
frågade hur han hade kommit dit. Han sa att de
kommit med ett skepp och hörde till en besättning,
att hans finske kamrat inte kunde engelska, och att
han skulle förklara närmare.

Då sa jag: 'Berätta varför ni vill komma in och
slåss mot England'. Han sa: 'Finland är ett litet
land. Ryssland äter upp det'. Sedan sa han: 'Sverige
är ett annat litet land, och Ryssland äter upp det
också. Ryssland är ihop med britterna, därför är vi
emot'. Jag frågade: 'Kan ni slåss? Vet ni hur man
använder vapen?' Han sa: 'Jag vet hur man använ-
der ett gevär. Det gör inte min kamrat. Han kan
använda ett sådant som man skjuter fågel med'.
Jag sa: 'Ett hagelgevär'. Jag bestämde mig för att
släppa in dem. Jag tog in dem och ordnade ett ge-
var åt svensken och ett hagelgevär åt finländaren.
Jag ställde upp dem vid mitt eget fönster.

/-/ Närjag senare skulle placera om finlända-
ren sa svensken: 'Dit han går, dit går jag också. Vi
hänger ihop'. Jag fick lov att ta med dem båda två.
De var kvar där till slutet, när vi togs tillfånga.
Svensken kom ut på nolltid genom sin konsul. Fin-
ländaren blev kvar där med oss i veckor. Han var
med oss i Kilmainham-fängelset. Finländaren var
inte katolik. Han kunde ingen engelska. Men innan
han åkte så hade han lärt sig att be "Rosenkransen"
på irländska. Han hette Tony Makapaltis - hans
namn finns med i Sinn Féin-handboken, i Irish
Times. Svenskens namn hörde jag aldrig."

En svensk och en finsk sjöman mitt i Irlands
nationella revolt. Det är ett bra exempel på hur de
stora händelserna rymmer små berättelser, och
motiv som bara delvis Överlappar. Historien låter
sig sällan reduceras till enkla sanningar. Precis som
Yeats kan vi fascineras av det personliga mod och
den idealism som fick dem att ta ställning samtidigt
som vi fördömer politiskt våld. Historien är kompli-
cerad. Det måste den få vara.
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