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Hur ser användandet av Raoul Wallenbergs minne ut? Hur, var, när och varför är de 

frågor som ställs gällande användandet av hans minne. I den här studien undersöks hur 

eftervärlden har använt Raoul Wallenbergs minne. Metoden är av det kvalitativa slaget 

och bygger på att undersöka relaterad information kring artefakter av Wallenberg för att 

kunna besvara studiens frågeställningar. Som hjälp för studiens undersökning och analys 

har Jörn Rüsens, och framför allt Anders Dybelius teoretiska perspektiv används. Det 

bygger främst på den tematisering av begreppet historiekultur som Rüsen gjort, och 

som Dybelius satt i ett empiriskt sammanhang. Det visade sig att Wallenbergs 

personlighet och egenskaper var väldigt centrala för användandet av hans minne. 

Användandet uppstod främst under tidigt 80-tal i USA och gav Wallenberg en 

internationell berömmelse. Det var startskottet för användandet av hans minne. Sedan 

dess har intresset kring honom ökat och idag är han erkänd som en stor hjälte, och 

kämpe för mänskliga rättigheter.      

 

Sökord: Raoul Wallenberg, historiedidaktik, historia, minne 



3 
 

 

Innehåll 
 

SAMMANFATTNING ...................................................................................................................... 2 

Raoul Wallenberg .................................................................................................................................... 5 

Wallenbergs minne ................................................................................................................................. 7 

Varför just Wallenberg? .......................................................................................................................... 8 

Syfte och frågeställningar ........................................................................................................................ 9 

Metod och material ................................................................................................................................. 9 

Teori....................................................................................................................................................... 10 

Historiebruk ....................................................................................................................................... 13 

Tidigare forskning .................................................................................................................................. 15 

Minne ................................................................................................................................................ 16 

Monument och minnen – vem tillhör historien? .............................................................................. 17 

Att bruka historien ............................................................................................................................ 17 

Kulturarv ............................................................................................................................................ 19 

Ett hållbart minne .............................................................................................................................. 20 

Undersökning ........................................................................................................................................ 21 

Raoul Wallenberg i utbildningskulturen ................................................................................................ 22 

Raoul Wallenberg – en försvunnen hjälte ......................................................................................... 22 

Raoul Wallenberg – En hjälte i vår tid ............................................................................................... 23 

Raoul Wallenberg – Hjälten i Budapest ............................................................................................. 24 

Raoul Wallenberg i Budapest – människan, myten och förintelsen .................................................. 25 

Skymning över Budapest – Historien om Raoul Wallenberg och kampen för människoliv 1944-45. 26 

Det står ett rum här och väntar på dig – Berättelsen om Raoul Wallenberg ....................................... 27 

Sammanfattning ................................................................................................................................ 28 

Raoul Wallenberg i populärkulturen ..................................................................................................... 29 

Det står ett rum här och väntar på dig. Berättelsen om Raoul Wallenberg ..................................... 29 

Raoul Wallenberg .............................................................................................................................. 30 

Raoul Wallenbergs sista dagar .......................................................................................................... 31 

Raoul Wallenbergs väntan på det stora uppdraget .......................................................................... 32 

Filmer ................................................................................................................................................. 33 

Teater och opera ............................................................................................................................... 34 



4 
 

Sammanfattning ................................................................................................................................ 34 

Raoul Wallenberg i minneskulturen ...................................................................................................... 36 

Wallenberg som hjälte ...................................................................................................................... 36 

Monument ......................................................................................................................................... 38 

Snake killer .................................................................................................................................... 38 

Raoul Wallenberg Bust .................................................................................................................. 39 

The Deed of Raoul Wallenberg ...................................................................................................... 39 

The Wallenberg Monument .......................................................................................................... 40 

Lista på monument ............................................................................................................................ 41 

Analys monument ............................................................................................................................. 42 

Hedersmedborgare ........................................................................................................................... 44 

Sammanfattning ................................................................................................................................ 44 

Analys .................................................................................................................................................... 46 

Wallenbergs egenskaper ................................................................................................................... 46 

Wallenbergs öde................................................................................................................................ 48 

Historiebruk av Wallenberg ............................................................................................................... 49 

Wallenberg i Sverige .......................................................................................................................... 49 

Avslutande diskussion ........................................................................................................................... 51 

Varför är det just Raoul Wallenberg som har blivit den stora ikonen från den här tiden? .............. 51 

Var började användandet av hans minne? ....................................................................................... 52 

När började hans minne att användas? ............................................................................................ 52 

Hur har hans minne används? ........................................................................................................... 53 

Avslutning .......................................................................................................................................... 53 

Vidare forskning .................................................................................................................................... 54 

Källor:..................................................................................................................................................... 55 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Raoul Wallenberg 
 

Raoul Wallenberg föddes den 4 augusti 1912 utanför Stockholm. Född som Wallenbergare ingick 

han i en av de rikaste och mäktigaste familjerna i hela Sverige, trots detta började hans liv mindre 

bra. Hans far dog innan Raoul hade fötts, och han fick växa upp med sin ensamstående mor. 

Förlusten av sin far var något som tordes påverka Raoul väldigt starkt. Hans farfar, Gustav 

Wallenberg blev istället den starka och inflytelserika fadersgestalten i Raouls liv. Han påverkade 

Raoul på många sätt och Gustavs egna åsikter speglade hans utveckling. Gustav hade bestämda 

åsikter om leverne och utbildning, vilket kom att påverka Raoul. Han tyckte att Raoul skulle 

förberedas på ett liv som en Wallenbergare, detta innebar vissa förpliktelser och utbildning.1 

Gustav själv var en välutbildad man som arbetade som diplomat i utlandet. Deras kontakt skedde 

därför i stor grad genom brevväxling. I konversationen dem emellan ger farfadern många goda 

råd till Raoul för att förbereda honom på ett liv med diplomati och affärer. Han tyckte också att 

det var en god idé att Raoul skulle studera i USA. Sagt och gjort, hösten 1931 skrevs Raoul in vid 

University of Michigan i Ann Arbor. Under den här tiden tar han till sig många nya livsintryck, 

och i hans brevväxling med sin farfar går det tydligt att se hans starka egenskaper så som 

kommunikations- och observationsförmåga.2  

Hans studier i USA gick väldigt bra, framför allt mycket tack vare hans goda språkkunskaper. 

Han hade en väldigt bra förmåga att kunna lära i nuet och planera för framtiden. Han utnyttjade 

sin släkts starka ställning till att möta mäktiga och inflytelserika kontakter, både amerikanska och 

svenska. 1935 slutförde han sina studier med en examen i arkitektur. Studieråren i Amerika hade 

påverkat honom starkt, och han lämnade med en stor beundran för människorna och 

samhällsandan. Farfar Gustav tyckte fortfarande att Raoul skulle hålla sig i utlandet, så nästa 

destination blev ett svenskt företag i Kapstaden. Efter ytterligare några månader ville farfadern att 

han skulle flytta till det brittiska mandatet över området Palestina, och sedan även Turkiet. 3  

Efter många internationella äventyr kom han till slut tillbaka till Sverige. Väl i Sverige var han 

tvungen att hitta arbete för att kunna försörja sig, och hans arkitekturexamen från USA var inget 

som imponerade på svenska arbetsgivare. Wallenberg hade en önskan att göra karriär inom 

familjeimperiet, men den chansen var något han aldrig riktigt fick. Han fick vissa uppdrag och 

arbete av sina släktingar, men aldrig någon riktig tjänst med möjlighet till avancemang. Ett av de 

                                                           
1 Levine, s. 56-78. 
2
 Ibid s. 56-78. 

3
 Ibid s. 56-78. 
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här uppdragen var att undersöka en investeringsmöjlighet i Tyskland. Raoul nappade och for till 

den tyska landsbygden. Väl där kom han i kontakt med den antisemitistiska ordningen som fanns 

i Tyskland. Hans önskan var hela tiden att skaffa sig ett kvalificerat och respekterat arbete. 4  

Efter många turer kom han i kontakt med den ungersk-judiske invandraren Kálmán Lauer, och 

de startade tillsammans ett affärssamarbete. Detta gav Wallenberg en anledning till många 

affärsresor genom det ockuperade Europa. Företaget sysslade med import/export av olika varor. 

Wallenbergs stora tillgång var hans svenska pass, som bland annat gav honom möjligheten att 

importera varor från Ungern och övriga Centraleuropa. I juni 1944 träffade Wallenberg 

representanter från både den amerikanska legationen och UD. Mötet inleddes med en intervju 

och sedan erbjöds han ett uppdrag. I Juli 1944 avreste han till Budapest och resten är historia.5  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

                                                           
4
 Levine, s. 56-78. 

5
 Ibid s. 56-78. 
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Wallenbergs minne 
 

Idag är Wallenberg en av de mest kända svenskarna någonsin. Han är hedersmedborgare i flera 

länder och har flertalet minnesmärken och monument resta över sig. Han har gator, torg och 

skolor döpta efter sig och en otroligt stor igenkännlighetsfaktor både i Sverige och internationellt.  

Det har dock inte alltid varit så, efter hans förmodade död 1947 så föll han något i glömska. Det 

dröjde fram till runt 70-och 80-talen innan han fick sitt riktigt stora internationella erkännande. 

Idag är han som jag nämnde ovan oerhört stor och omåttligt populär. Han tillskrivs massvis med 

positiva och tidlösa egenskaper, samt epitet. Några exempel är bland annat mod, ärlighet, 

medmänsklighet, hjälte och legend.  

I övrigt har Raoul Wallenberg bland annat förärats med en egen dag i Sverige. Den 27 Augusti 

firas det  Raoul Wallenbergs dag. Syftet med dagen är att belysa civilkurage och medmänsklighet, 

och att diskutera aktuella frågor som rör mänskliga rättigheter.6 På denna dag delas det också ut 

ett speciellt pris, Raoul Wallenbergpriset. Priset går till den i Sverige som arbetar i Raoul 

Wallenbergs anda. Det handlar främst om kunskapshöjande insatser kring främlingsfientlighet, 

intolerans och alla människors lika värde. Det är alltså kort och gott ett pris i Raoul Wallenbergs 

minne.7 

Det har också skrivits en mängd böcker om honom, både utländska och svenska. Redan kort 

efter hans försvinnande kom de första böckerna från den ungerska historikern och journalisten 

Jenö Levai. Senare under 80-talet kom en rad böcker av internationella journalister, från bland 

annat USA och BBC. Närmare tjugo dokumentärer och spelfilmer har producerats för att berätta 

hans historia. Teaterpjäser, dikter, ungdomsledarutbildningar och museiutställningar är också 

något som har uppförts i hans ära.8  

Det är ganska tydligt att det finns ett intresse av att bevara Wallenbergs minne, och att 

användandet av det är väldigt stort. Få personer har fått den här uppmärksamheten och 

internationella berömmelsen, han är på många sätt en ljusglimt från den obehagliga och mörka 

tiden. För de överlevande judarna Wallenberg hjälpte, eller rent av räddade kommer han alltid 

framstå som en räddande ängel. Än idag är Wallenberg den starka symbolen för det goda under 

en period av ondska.9  

                                                           
6 Raoulwallenberg.se  
7 Raoulwallenberg.se  
8
 Levine, s.16. 

9
 Ibid s.15. 
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Varför just Wallenberg? 
 

Som jag nämnde ovan har det producerats en mängd litterära verk kring Wallenberg. Vissa av 

dem är vetenskapliga verk, och vissa är skönlitterära verk. Vad många av dem har gemensamt är 

att de beskriver Wallenbergs resa, hans liv. Böckerna fokuserar i stor utsträckning på att beskriva 

hans uppväxt, hans utbildning, hans olika arbeten, hans insatser i Budapest och till sist hans 

försvinnande. Den här uppsatsen syftar till att belysa ny information till det annars utforskade 

området gällande Wallenberg. Den vetenskapliga relevansen föds i att delge ny information på 

området. Uppsatsens grundtanke är att utforska Wallenberg på ett sätt som ingen annan tidigare 

har gjort. Som nämnt i tidigare avsnitt är det Wallenberg som är den stora symbolen, och den 

stora hjälten. Man ska däremot veta att han var långt ifrån ensam, han hade till exempel flera 

kollegor i den svenska delegationen på plats. Sedan fanns det ytterligare utländska diplomater på 

plats som hjälpte till i räddningsarbetet. Ändå har han nästintill ensam blivit krediterad räddandet 

av flera tusentals judar. Han är den stora symbolen och hjälten. Det är Wallenbergs minne som 

lever kvar och används av eftervärlden. Det är också här som min utgångspunkt till denna 

uppsats föds. Tanken är helt enkelt att ta reda på varför det är just Raoul Wallenbergs minne som 

har fått axla eftervärldens uppgifter. Som jag nämnt tidigare fanns det en rad andra potentiella 

människor på plats i Budapest.  
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Syfte och frågeställningar 

 

Syftet blir således att undersöka varför det är just Wallenbergs minne som lever kvar. Varför är 

det just Wallenberg som blev den stora hjälten och symbolen, varför är det just hans minne som 

används och hur används hans minne. För att ta reda på detta går det att utgå ifrån var, när, hur 

och varför.  

- Varför är det just Raoul Wallenberg som har blivit den stora ikonen från den här tiden? 

- Var började hans minne att användas? 

- När började hans minne att användas? 

- Hur har hans minne används?  

 

Metod och material 

 

Metoden kommer att vara av det kvalitativa slaget. Den kommer syfta till att utifrån händelser i 

Wallenbergs liv och användandet av hans minne försöka besvara ovanstående frågeställningar. 

Det innebär att metoden kommer att utifrån dessa händelser, exempelvis resandet av ett 

monument, söka relaterad information för att försöka förklara och förstå varför detta gjordes. I 

grund och botten handlar det om att kvalitativt tolka den informationen som finns angående 

dessa händelser.  

Material kring Wallenberg kommer också att undersökas. Material som har undersökts kring 

Wallenberg är vetenskapligt publicerade verk, olika biografier och dylikt. Det är också 

populärvetenskapligt publicerade verk, i det här fallet olika recensioner av böcker kring honom. I 

övrigt är det också olika artiklar och böcker med fokus på Wallenbergs minne. Ovanstående 

nämnt material är det som har använts i undersökningen och skapat bilden av användandet av 

Wallenberg.  
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Teori 
 

Jörn Rüsen gör en tematisering av begreppet historiekultur. Han delar in begreppet i tre 

dimensioner, historiekulturens estetiska, kognitiva och politiska dimension. I den estetiska 

dimensionen träder historiska minnen fram i form av konstnärliga gestaltningar. Exempelvis 

genom historiska romaner och dramer. Dessa verk kan tyckas vara icke historiska och deras 

historiska karaktär står i ett spänningsförhållande gentemot deras karaktär av konst. De historiska 

referenserna står ofta i underordnad roll gentemot verkets estetiska kvalitet. Historiekulturen ska 

inte få det historiska att framträda ur det estetiska, utan snarare det estetiska ur det historiska. 

Tanken är att göra det skönjbart som något väsentligt för historiemedvetandets minnesarbete.10  

Den estetiska gestaltningen av historiska minnen har inte bara uppgiften att förstärka kognitiva 

och politiska avsikter. Vad som är avgörande för den estetiska dimensionen är snarare att den har 

en självständighet i meningsskapandet i historiemedvetandet. Historiemedvetandet uppvisar olika 

historiska minnesakter som inte alltid kan placeras in under kognitiva, och politiska utformningar. 

Exempel på detta är monument och andra minnesmärken som löper genom de historiska 

minnenas kulturyttringars spektrum. Den estetiska dimensionen syftar till att förmedla en 

känsloupplevelse.11 

Den politiska dimensionen har sin grund i att herravälde och alla dess former kräver ett samtycke 

från de berörda, där historiska minnen spelar en stor roll. Den politiska makten omger sig av 

olika symboler och dylikt som är laddade med historia, och detta är ingen tillfällighet. Exempel på 

detta är nationella högtidsdagar som har i uppgift att minnas ursprunget av den politiska 

gemenskapen. Att vinna bifall är viktigt för makthavarna, och legitimitet är maktens strukturella 

förmåga att vinna bifall. Ett viktigt medium för detta bifall är den historiska hågkomsten. Det 

politiska herraväldet blir förankrat genom den historiska hågkomsten, och det sker genom en 

gestaltning i meningsskapelser av det historiemedvetande som livspraxisens tjänar i kulturell 

orientering. Inom denna historiska identitet sträcker sig gestaltningen djupt, i maktens medium 

försiggår en identitetsdaning.12 

Den historiska hågkomsten ligger alltid till grund för vad som i det förflutna anses vara menings- 

och betydelsefull historia för nutiden. Detta sker efter ett politiskt kordinerat system som 

motsvarar makthavarnas viljeinriktningar. Däremot följer inte historiemedvetandet blint 

                                                           
10

 Rüsen, s.160-161. 
11

 Ibid s.162-164. 
12

 Ibid s.164-165. 
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makthavarnas vilja utan minnet måste även motsvara de berördas vilja. Det handlar om de 

berördas vilja att göra det förgångna till sitt eget.13  

Den kognitiva dimensionen förverkligas i moderna samhällen genom de historiska vetenskaperna. 

Den här dimensionen reglerar den princip som styr de kognitiva operationerna av 

historiemedvetandets varsebildning, tolkning och orientering. Det historiska vetandet som 

historiemedvetandet arbetar med har en egen kognitiv status. Den här statusen är präglad av att 

säkerställa vetandets giltighet genom metodiska operationer.14 Det är med hjälp av denna 

tematisering som undersökningen kommer att genomföras. De blir ett instrument till att sortera 

och till en jämförande analys av Wallenbergs minne. I de olika dimensionerna kommer det 

analyseras hur Wallenbergs minne används och manifesteras. 

Precis som nämnt tidigare kommer Rüsens tematisering fungera som ett sorteringsverktyg. Där 

kommer material kring Wallenberg delas in i de olika grupperingarna. Indelningen i sig är inte det 

centrala utan de ska fungera som ett komparationsverktyg. Anders Dybelius har gjort en 

historiedidaktisk undersökning av Georg Carl von Döbeln och han har också använt sig av 

Rüsens tematisering. Dybelius är den första att pröva Rüsens tankar och sätta dem i ett empiriskt 

sammanhang. Som nämnt tidigare fungerar denna tematisering endast som ett indelningsverktyg. 

Det är inte slutmålet i sig utan den ska underlätta en komparation och analys. Materialet kring 

Wallenberg ska delas in och sedan jämföras och analyseras. En av mina huvudfrågor är varför det 

är just Wallenberg som är den som uppmärksammas. Han var inte ensam, varken som svensk 

eller neutral diplomat, att rädda judar. En teori som har vuxit fram är att det är tack vare de 

egenskaper som han besatt, han tillskrivs ofta väldigt många epitet och egenskaper. Det är allt 

ifrån mod, handlingskraft och engagemang. Han symboliserar och förknippas med sådant 

eftervärlden vill identifiera sig med. Teorin bygger alltså på att det är hans personlighet och 

egenskaper som gör honom användbar för eftervärlden. De ligger till grund för att det är just han 

som uppmärksammas. 

Just Wallenbergs egenskaper och personlighet är som nämnt ovan väldigt centrala kring 

användandet av Wallenberg. Anders Dybelius som har skrivit avhandlingen kring användandet av 

Georg Carl von Döbelns minne visar likheter mellan honom och Wallenberg. Dybelius visar att 

Döbeln blivit tillskriven flera olika egenskaper så som till exempel heder, mod och tapperhet. 

Precis som för Wallenbergs del var dessa egenskaper centrala för eftervärlden när det gällde 

Döbeln. Det fanns ett behov från eftervärlden att visa upp dessa och identifiera sig med dem. 

                                                           
13

 Rüsen, s.165-166. 
14

 Ibid s.166. 
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Döbeln är heller ingen politiskt laddad person som skulle kunna användas till politiskt laddade 

ändamål. Precis som Döbeln är inte heller Wallenberg politiskt laddad vilket begränsar 

användningsområdena på ett bra sätt. Det går till exempel inte använda dessa personer till vad 

som helst, inte vilka grupper som helst kan använda dessa. Detta gör att personerna ifråga får 

specifika användningsområden, och ofta kommer de upp när det behövs någon att identifiera sig 

med. Dessa användningsområden blir ofta positivt laddade och har inget politiskt ändamål, de 

kan till exempel inte användas till att kritisera den sittande makten I Döbelns fall var det enighet, 

att stärka nationen mot en yttre fiende. I de fallen kom hans egenskaper fram som något att 

identifiera sig med. Han blev en förebild och hans egenskaper gjordes till ursvenska och något 

man skulle identifiera sig med som svensk. Precis som i Döbelns fall har Wallenbergs minne 

oftast specifika användningsområden. Han används när hans egenskaper behövs lyftas fram och 

identifieras med av eftervärlden. I Wallenbergs fall var det från början att stärka den egna 

identiteten i motsättning till en fiende. Precis som i Döbelns fall var det identifieringen och 

tillvaratagandet av egenskaperna som är det centrala även för användandet av Wallenberg. 

Skillnaden är att Döbeln användes mer på en nationell och lokal nivå medan användandet av 

Wallenberg snarare ligger på en global nivå.15  

Den teoretiska utgångspunkten ligger som nämnt ovan i att egenskaperna och personen är det 

som skapar förutsättningarna för användandet av minnet. I arbetandet med Wallenberg har det 

blivit allt mer klart att det är detta som ligger till grund. För både Döbeln och Wallenberg gäller 

att de båda plockas fram när det finns ett användningsområde, när eftervärlden behöver något av 

vad de symboliserar att identifiera sig med. Wallenberg, men också Döbeln, representerar dygder 

värda att identifiera sig med. Dessa komponenter är de som skapar en förutsättning för 

användandet av framför allt Wallenberg, men även för Döbeln. Det centrala med Wallenbergs 

minne är helt enkelt det han representerar. Detta är något som växt fram i arbetet med 

Wallenbergs minne och något som genomsyrar bruket av honom.                 

   

     

 

 

                                                           
15

 Dybelius 
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Historiebruk 

 

 

Historiebruk är de processer då delar av historiekulturen aktiveras för att forma 

bestämda meningsskapande och handlingsorienterade helheter.16 

 

Så beskrivs begreppet historiebruk av Peter Aronsson i boken ”Historiebruk – att använda det 

förflutna”. Det har länge funnits en medvetenhet om att historia används på sätt som 

vetenskapen inte sanktionerat. Efter en tematisering på 1950-talet blev det i hög grad en fråga om 

missbruk. Det är efter den franska annelskolans utveckling med inriktning på tvärvetenskapliga 

studier av folklig kultur och mentaliteter, som bland annat var banbrytande för ett mindre 

normativt förhållningssätt. Vidare är det också i Frankrike, som ett omfattande arbete med fokus 

på hur nationellt delade minnen manifesteras uttryckligen i landskapet med monument och 

ritualer. Under 1990-talet är det också till exempel förintelsen, som har bildat en gemensam ram i 

det offentliga rummet för stora delar av västvärldens minnespolitik. Här sker både nationella och 

lokala nedslag i minneshögtider, men också i minnesmärken, statyer, forskningscentra och 

utbildningsprogram.17 

Forskningen kring historiebruk av monument säger att vissa är mest ett skyltfönster, ett 

skyltfönster för resarens egen storhet. Tanken är att visa resarens egen person, sin egen gärning 

eller rent av sorg för de som besöker monumentet. Det kan vara något man är stolt över eller 

sörjer. Det finns alltid personer bakom monumenten, men den potentiella politikiska betydelsen 

förstärks om de representerar en kollektiv vilja. Ofta kan det bli så att hembygdsföreningar tar 

ansvar för monumenten, och fogar in dem i de lokala hembygdstraditionerna. Monumenten blir 

då delar av berättelser på lokal nivå.18 Det finns också på många håll i världen ett medvetet 

förstörande och avståndstagande av olika minnen.  

Historiebruksperspektivet innebär också en medvetenhet om urval för att iscensätta det förflutna. 

En effekt av dessa medvetna val blir den mer eller mindre aktiva glömskan. Det eller de som 

sjunker undan, och inte framträder som lika betydelsefulla delar av det förflutna. Ofta går det se 

hågkomst och glömska som betydelsefulla för att förstå ett visst historiebruk i en bestämd 
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17

 Ibid s.46-47. 
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situation. Ett exempel kan vara att de personer som har upplevt något traumatiskt, ofta reagerar 

med att förtränga sina minnen eller upplevelser. Sedan i nästa generation kan intresset återfinnas 

och det förflutna återupptäcks, det kan uppstå ett behov av att tydliggöra det förflutna. I den 

tredje generationen uppstår sedan frågan om minnet kan institutionaliseras som kulturarv eller 

kunskap.19  
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Tidigare forskning 
 

Historiedidaktiken har under nästintill hela 1900-talet intresserat historiker marginellt. Detta gäller 

även sådant som rör historiebruk. Tyskland som på många sätt anses som ett föregångsland i den 

historiedidaktiska forskningen skiljer sig mycket från Sverige och Norden.20 

 

Om man med historiedidaktik menar vetenskapliga studier av människors möten med 

historien och om man anser att sådana studier skall bedrivas tvärvetenskapligt med bidrag av 

historiker, samhällsvetare och pedagoger (vetenskapare och lärare) kan man lugnt slå fast att 

historiedidaktiken inte kommit igång i Sverige.21 

 

Detta var Christer Karlegärds huvudtes i hans föredrag om den historiedidaktiska statusen i 

Sverige under den nordiska historiedidaktikkonferensen 1982.22 In på 80-talet var 

historiedidaktiken fortfarande inte särskilt utbrett bland historiker i Sverige, såvida man inte var 

direkt inblandad i någon lärarutbildning.23 Fram till 2005 var historiedidaktiken ännu inte fullt 

utbredd i Sverige, och betraktades inte heller fullt ut som en naturlig del i den forskning och 

undervisning historiker bedrev. 24  

Den svenska historiedidaktiska forskning låg efter och starten kom senare än i många andra 

länder. Åren mellan 1980-1987 präglades av en okänd historiedidaktisk forskning i Sverige. Inte 

heller det nästkommande decenniet var någon framgångssaga för den historiedidaktiska 

forskningen i Sverige, utvecklingen var inte särskilt snabb. 1997 kom till sist den första svenska 

antologi som ägnar sig åt historiedidaktik helt. Tiden från 1997 och framåt präglas av ett 

uppsving för den historiedidaktiska forskningen i historikermiljöer.25  
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Minne 
 

Under 1800-talet var det främst enskilda framstående personer vars minne hågkoms. Det kunde 

vara allt från kungar, generaler och revolutionerande ledare. Det var till exempel bara officerarna 

som hade markerade gravar.  På båda sidor av atlanten, i både Europa och i Nordamerika var det 

en elit vars minne bevarades. Denna elit bestod uteslutande av män, och kvinnors historia 

glömdes systematiskt bort. Även att detta har ändrats sakta och gradvis, så kvarstår fortfarande 

faktum att kvinnor förbises. I övrigt har hedrandet av en persons minne skiljt sig åt i världen, det 

gäller framför allt soldater och deras begravning. I Amerika infördes det tidigt krigskyrkogårdar 

medan man i Europa inte alls har haft den kulturen. Det var först efter andra världskriget som det 

började ändras, minnesanvändandet genomgick en skiftning efter andra världskriget. Situationen i 

världen vid den tiden med ett nytt Japan och två Tyskland uppmanade till glömska snarare än till 

att minnas. Även judarna i den nya staten Israel fokuserade på nuet.26  

Det var inte förrän sent in på 50-talet som det uppkom ett uttryck för ett kollektivt minne på 

förintelsen. Det var ett koncept som började cirkulera i Israel, och enbart efter att staten var stabil 

kunde man börja reflektera över det förflutna. När minnena inte längre kunde tas för givet 

uppstod ett behov att ta vara på minnena, och undvara dem från glömska. Åminnelsen av platser 

och personer har genomgått flera förändringar. Till att från början inrikta sig på personer, 

framför allt personer av en viss grad till att även inkludera gemene man. I efterhand har andra 

typer av monument, högtider, museum och arkiv upprättats som minnen. Samtidigt går det att se 

en global och lokal utveckling av minnesanvändning. Det betyder att både personer och platser 

kan fånga ett internationellt intresse även att nationerna i sig kanske vill glömma. Samtidigt finns 

det ett större intresse bland folk att ta vara på de lokala minnena.27   
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Monument och minnen – vem tillhör historien? 
 

Att inte försvinna, vara en obetydlighet och finnas till för evigt, är något som styr människans 

längtan efter historia. Om man besöker andra länder och andra kulturer kan människors 

markering av sin historiska existens bli påtaglig, den syns genom att det är annorlunda och ovant. 

Resningar av monument och samlandet av historiska föremål påvisar att historia förknippas med 

fysiska objekt, likväl som med skriftliga lämningar. I USA är förmedlandet och skrivandet av 

historia starkt kopplat till identitetsskapande och nationsbyggande. Flera resta monument i USA 

har till exempel syftet att undervisa, väcka känslor och samla folk kring gemensamma värden. 

Fortsättningsvis kan man säga att monumenten har till uppgift att påminna om historiens hjältar, 

och mana till fortsatt kamp för de värden de symboliserar.28  

I USA som är en ung nation går det att notera följande gällande historiska minnen. De har 

egentligen inte många egna, utan de måste skapas och legitimeras. Det sker ofta genom två olika 

sätt. Det ena är att samla folket kring allmängiltiga symboler, och det andra är genom en 

koncentrisk expansion. Den koncentriska expansionen innebär att man ska samla fler grupper 

under det amerikanska paraplyet, att resa monument till andra hjältar som blivit marginaliserade 

av den officiella historieskrivningen. Allt detta för att göra den publika historien mer komplett 

och sannare. Monument och historiska platser får också ett krav på sig att passa ihop med 

demokratiska värden och förväntningar. 29   

 

 

Att bruka historien 
 

Människan lever som individ och gruppmedlem i nuet, samtidigt görs utblickar längs 

tidshorisonten. Dessa utblickar görs både mot det förflutna och mot framtiden. Historiebruken är 

ett resultat av mänskliga behov. Om bruken leder till att mänskliga behov uppfylls har de fyllt sin 

funktion. Precis som det finns bruk, finns det också brukare. Vad som däremot kan vara 

funktionellt för en person är det inte för en annan. Det går att urskilja fem egentligen vedertagna 

historiebruk, och detta är något som även Klas-Göran Karlsson identifierar i sin undersökning av 
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historiebruk i det sen- och postsovjetiska samhället. Dessa är vetenskapligt, existentiellt, 

moraliskt, ideologiskt och icke-bruk.30  

Det existentiella historiebruket är nära kopplat till identitetet och minnen på kollektiv och 

individuell nivå. Det handlar framför allt om att människans behov av att komma ihåg, att 

komma ihåg bortom sin egen levnad. Att komma ihåg bortom sin egen levnad ger en förankring 

bakåt i tiden, och man blir delaktig i ett större sammanhang och i en stor gemenskap. Att det 

finns en starkt levande historisk tradition i samhället, är något den kollektiva minnesfunktionen är 

beroende av. Genom monumentinvigningar och historiska jubiléer kommer den till uttryck, och 

det är genom dessa som det empiriska materialet står att finna. Det existentiella historiebruket är 

oftast väl utvecklat i samhällen som genomgår dramatiska förändringar, ett exempel är det 

israeliska samhället. När det finns hot och oro i samband med till exempel konflikter, väcks ett 

behov av att förstå hur tidigare generationer handskades med detta. Ett yttre hot kan leda till 

ökad inre sammanhållning som ofta byggs på historisk grund.31  

Historiebruket i det svenska samhället har ofta syftat till att stärka den svenska nationens storhet, 

och på så sätt legitimera den rådande samhällsordningen. Att stärka svenskheten, var de kollektiva 

minnenas uppgift som frammanades. Därför finns det anledning att tro att det nationalistisk-

ideologiska och det vetenskapliga historiebruket gick hand i hand med det existentiella. Det 

nationalistisk-ideologiska historiebruket syftade till att skapa, vidmakthålla eller förstärka den 

nationella identiteten, medan det existentiella sågs som ett uttryck för personers behov av 

orientering och trygghet.32    
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Kulturarv 
 

Ingemar Lindaräng har skrivit en avhandling kring minnesfirande av heliga Birgitta och St. 

Olav. Syftet med hans avhandling var att undersöka historiebruket kring minnesfirande av 

nämnda personer. Där visar han att internationell forskning på området säger att 

minnesfirande tidigare var en statlig angelägenhet. Uppgiften var att med dessa legitimera 

sig själva inför medborgarna. Det blev bland annat ett instrument för folkuppfostran. I sin 

egen avhandling presenterar han att det fanns olika grupper som använde de olika 

helgonen. Kvinnorörelsen använde sig till exempel av heliga Birgitta, i rösträttskampen blev 

hon den stora förebilden. Även i St. Olavs fall fanns det olika grupper som använde sig av 

honom. Under andra världskriget blev han till exempel symbol för Nasjonal Samling.33 

Brukandet av heliga Birgitta som nationellt samlande gestalt var inte lika lätt i Sverige, som 

för St. Olav i Norge. När man i början av 1900-talet benämnde henne som ”Sverige mest 

frejdade dotter ” var det framför allt hennes internationella berömmelse man syftade på. 

Hon blev sedan 1999 utsedd till skyddshelgon i Europa, och 2003 planerades ett 

jubileumsfirande av hennes minne. Det statliga intresset var från början svalt men i takt 

med ett ökat internationellt intresse, ökade även det statliga. Ingemar menar också på att de 

olika helgonen i mångt och mycket har blivit symboler för den lokala identiteten. Olika 

kloster i till exempel Motala, Vadstena och Trondheim har blivit symboliska för dessa 

personer. Dessa minnesplatser har hjälpt helgonen att inlemmas i den lokala identiteten. 

Däremot finns det mycket som en ort kan identifiera sig med, och de olika helgonen har 

fått konkurrens. I Motala fick till exempel Bigritta konkurrens av stadens identitet som 

industriort, med Balzar von Platen i spetsen.34   

Intresset för heliga Birgittas och St. Olavs minne väcktes ungefär samtidigt. Åren var 1891 

och 1897. I både Norge och Sverige skedde det vid denna tid stora förändringar i samhället, 

det moderna industrisamhällets genombrottstid. Det gamla bondesamhället och dess 

produktionssystem och kultur bröts mot det nya industrisamhället. Det nya 

industrisamhället bar med sig nya värderingar och organisation, som skapade en spänning 

mellan det nya och förflutna. Framför allt var det de liberala rörelserna som verkade för 
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demokrati, trosfrihet och samhällsförändringar som tog initiativ till firande av dessa 

helgon.35  

 

Ett hållbart minne   
 

Anders Dybelius har gjort en avhandling om användandet av Georg Carl von Döbelns 

minne. Döbeln var överste i den svenska armén i finska kriget under 1800-talet. Dybelius 

avhandling är en historiedidaktiskt inriktad undersökning precis som denna, och hans 

undersökning ligger på många sätt som grund till denna undersökning. Han har undersökt 

hur minnet av Georg Carl von Döbeln har framställts i de tre tematiseringarna som Jörn 

Rüsen har gjort. Dybelius har istället benämnt dem som utbildningskultur, populärkultur 

och minneskultur, istället för den kognitiva, estetiska och politiska dimensionen. Dybelius 

kommer i sin avhandling fram till att Döbeln, trots flera konkurrenter, nästintill ensam får 

erkännandet av besegrandet av ryssarna. Detta står i likhet med Wallenberg som också fick 

det stora erkännandet, trots att det fanns flera att uppmärksamma.36 

I avhandlingen presenterar också Dybelius olika historiebruk av Döbeln. Det går till 

exempel att se att Döbelns minne har används på många olika sätt. Vad som är kontentan 

av avhandlingen är att Döbelns minne startade på ett nationellt plan, men har sedan avtagit 

till det lokala. Likt många av de andra forskarna har Dybelius uppmärksammat att Döbelns 

minne har blivit en lokal angelägenhet. Minnet har gått från att vara nationellt använt till ett 

mer lokalt. Vad som är relevant att ta fasta på i Dybelius avhandling är den indelning han 

gör av historiekulturen, precis som Rüsen. Som nämnt ovan ger han dem rubrikerna 

utbildningskultur, populärkultur och minneskultur. 37    

Den här undersökningen kommer precis som Dybelius utgå ifrån Rüsens tematisering, och 

undersökningen kommer att utgå ifrån Dybelius begreppsdefinition. Utbildningskultur, 

populärkultur och minneskultur är alltså den indelning som denna undersökning kommer 

att rätta sig efter.     
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Undersökning 

 

Materialet som ligger till grund för undersökningen kommer att delas in efter Jörn Rüsens 

tematisering, och Anders Dybelius begreppsdefinition. Materialet kommer alltså att delas in i tre 

grupper, utbildningskultur, populärkultur och minneskultur. Detta är en form av 

sorteringsverktyg som ska underlätta en analys. Det är inte indelning i sig som är det centrala, att 

ett visst material hamnar i ”rätt” grupp. Det skulle säkerligen gå att diskutera huruvida ett visst 

material tillhör utbildningskultur till exempel. Det är snarare så att indelning syftar till att 

underlätta en analys och en komparation. De olika grupperna med material ska jämföras med 

varandra för att försöka visa hur Wallenbergs minne används. Målet blir att ta reda på hur olika 

grupper har använt Wallenberg och hans minne. Denna indelning och sorteringsverktyg ska 

underlätta den komparationen. Eftersom det inte görs en jämförelse med någon annan person, 

blir det materialet i sig som får jämföras.    
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Raoul Wallenberg i utbildningskulturen 

 

Raoul Wallenberg – en försvunnen hjälte 
 

1979 verkar vara året då Wallenbergs minne verkligen lyfte. Då planterades bland annat ett träd i 

Wallenbergs minne i Jerusalem. Trädet var ett slags minnesträd för Wallenberg och hans 

gärningar. Det var det första minnesmärket med syfte att leva vidare. 1979 var på många sätt 

startskottet för Wallenbergs minne. Många försök hade gjorts tidigare på att uppmärksamma 

Wallenberg, men det var nu det lyfte. Mycket tack vare olika engelskskrivande journalister och 

amerikanska politiker.38 I de olika biografierna som används under det här avsnittet har det 

försökts ta vara på vilken framställning som finns av Wallenberg. Fokus finns också på att i 

början av böckerna ta vara på författarnas egna ord, vilken bild har de av Wallenberg och vilka 

frågor som finns kring Wallenberg.  

Flera böcker utkom också senare under första hälften av 1980-talet och många var producerade 

från USA. Dessa böcker var i det närmaste hagiografiska och ofta empiriskt tvivelaktiga. 

Hagiografi betyder helgonbiografi. De skildrade en väldigt tvivelaktiga sida av hans roll i 

Budapest och hade en avgörande roll för allmänhetens bild av Wallenberg. Dessa böcker 

grundlade några av de centrala myterna kring honom39. En av dessa böcker är Raoul Wallenberg – 

en försvunnen hjälte skriven av Frederick E. Werbell och Thurston Clarke 1985. 

 

Raoul Wallenberg var en andra världskrigets största hjältegestalter och ett av kalla 

krigets mest mystiska offer. Hans hjältemod var unikt.40  

 

Så här inleds boken i introduktionen. Redan här har Wallenberg hyllats för sitt hjältemod och fått 

titeln hjälte. Bokens syfte är att belysa människan Wallenberg, vem han var, vad han gjorde i 

Budapest och så vidare. I boken beskrivs uppgiften att rädda judar som fylld med svårigheter, 

bara en person med glödande vilja och uppbackad med starka och enträgna ansträngningar kan 

lyckas. Dessa egenskaper är några som tillskrivs Wallenberg. Just Wallenbergs person och 
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egenskaper är något som beskrivs med jämna mellanrum i boken. Utmärkt organisatör och 

förhandlare, okuvlig energi och vitalitet, samt livlig fantasi är några egenskaper han tillskrivs. 

Utöver dessa är ovanligt energisk, idealistisk, känslig, mod och beslutsamhet ytterligare några 

egenskaper som Wallenberg tillskrivs. 

 

 

Raoul Wallenberg – En hjälte i vår tid 

En av de böcker som också skrevs om Wallenberg 1981 när hans erkännande var på uppgång var 

Raoul Wallenberg – En hjälte i vår tid. John Bierman som har skrivit den här boken vill belysa 

historien om Wallenberg. Han påpekar tidigt att allt som står i boken är sant, det måste påpekas 

enligt författaren, Bierman har inte bättrat på historien. Under författarens förord beskrivs Yad 

Vashem, Yad Vashem är ett komplex av byggnader, trädgårdar torg och gator i Jerusalem. Det är 

grundat som åminnelse till de sex miljoner judar som föll offer för nazisternas utrotningar. Här 

finns det träd planterade i olika personers ära, de representerar någon som hjälpte judarna under 

förintelsen. Ett av de här träden representerar Raoul Wallenberg och enligt många den 

odiskutabelt främsta bland de rättfärdiga.41 

När boken skrevs var Wallenberg och hans gärningar fortfarande relativt okända. Enligt 

författaren hade Sverige helt misskött sina försök att få honom frisläppt, Ungern hade förvandlat 

honom till en nästintill icke-person på grund av sin rädsla för Sovjetunionen, Israel hade gjort få 

försök att hedra honom och nästintill inget för att få honom frisläppt och USA hade valt att 

glömma bort honom. Den ”fria” världen stod likgiltig inför Wallenberg som förkroppsligade de 

dygder, värderingar och ideal som förmodas sättas allra högst av denna värld. 42 I övrigt ställer sig 

författaren frågorna varför han arresterades och om han fortfarande är vid liv.       
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Raoul Wallenberg – Hjälten i Budapest 
 

En av de författarna som tidigt tog vara på Wallenbergs minne och insatser var Jenö Levai. Jenö 

Levai var en ungersk journalist som redan 1948 gav ut en bok om Raoul Wallenberg. Titeln på 

boken är Raoul Wallenberg – Hjälten i Budapest. Boken i sig var enligt författaren ett tillfälle att 

skriva en bok om en svensk nationalhjälte, och ge uttryck för sin egen och tusentals andras 

tacksamhet. En tacksamhet för att dessa hjältar, som författaren uttrycker det, räddat dem från en 

säker död. I enbart förordet av boken cirkulerar begrepp som hjälte och människoräddaren.43  

I boken återspeglas bland annat hans ”hjältemodiga kamp”. Här beskriver författaren bland 

annat, att denne modige räddarens förtjänster inte får förringas av hans ibland uppstående 

pessimism. Wallenberg föddes inte till någon dödsföraktande tapper hjälte utan ansåg sig själv 

ganska feg, och rädd om sitt liv. Dock övervann han denna rädsla och blev den djärvaste, och 

den som åtog sig de livsfarligaste uppdragen. Helt obeväpnad mötte han banditer beväpnad till 

tänderna under imaginärt skydd, vilket bland annat gjorde honom till en av samtidens största 

hjältar. 44 

Wallenberg handlade utifrån sina mänskliga känslor och var beredd att kämpa till slutet för varje 

förföljd med livet som insats. Han satte sig över alla regler och alla diplomatiska föreskrifter i sitt 

räddande arbete. Han hade varken känt trötthet eller omöjlighet, med full entusiasm och 

fullkomlig hängivenhet hade han gett sin kraft. Den största betydelsen av hans arbete var att 

nazisterna och pilkorsarna inte fick härja fritt. Pilkorsarna var en nazistisk rörelse som hade 

makten i Ungern vi den här tiden, och Wallenberg blev ”världens observerande öga”, han som 

ställde förbrytarna mot väggen.45  

I övrigt bestämdes det att Wallenberg skulle hedras. En paviljong på det judiska lasarettet bar 

hans namn. Ett monument skulle också resas i hans minne. Monumentet skulle vittna om den 

svenska nationens store son och hans legendariska verk – räddandet av flera hundratusentals 

människoliv. I sekler ska farföräldrar och föräldrar berätta för nästkommande generationer om 

den sagolika hjälten. Den sagolika hjälten som kom från norden för att rädda deras liv, hur han 

räddade deras liv från pilkorsdjävulen. Hans hjältemodiga handlingar skall förevigas och hans 

namn kan aldrig glömmas.46 

                                                           
43

 Levai, s.7. 
44

 Ibid s.190-191. 
45

 Ibid s..257-258. 
46

 Ibid s..258-260. 



25 
 

Raoul Wallenberg i Budapest – människan, myten och förintelsen 
 

En av de böcker som syftar till att förmedla en så rättvis bild som möjligt är Raoul Wallenberg i 

Budapest – människan, myten och förintelsen från 2011. Paul A. Levine som har skrivit boken vill 

kritiskt granska historien om Wallenberg. Han anser att en så korrekt bild som möjligt, utan 

myter och dylikt, snarare höjer Wallenbergs anseende. Hans personliga uppfattning kring 

Wallenbergs bedrifter är både fascinerande och gripande. Även att det enligt källorna framställs 

en bild av att hans största bekymmer skulle varit affärsmässiga, så agerande han med ett rörande 

humanitärt engagemang. Författaren vill inte förminska Wallenbergs genuina hjältemod utan 

snarare ändra bilden på den missförstådda hjälten. Att belysa hans bedrifter utifrån en 

vetenskaplig granskning, och höja de allmänna kunskaperna kring denne modige man ökar också 

hans betydelse.47  

Wallenberg beskrivs som en intelligent, charmerande, socialt kompetent, viljestark och kapabel 

person. Han var också språkbegåvad och väl medveten om vad som väntade sig av honom som 

en Wallenbergare. De val som Wallenberg gjorde och som placerade honom i historien var 

mycket på grund av hans personlighet. Brevväxlingen med sin farfar är ett bra historisk material 

där många av hans egenskaper tidigt blottas. Hans kommunikationsförmåga och 

observationsförmåga kommer i hög grad till uttryck. Som nämnt ovan går det spekulera i att hans 

skäl att fara till Budapest hade varit affärsmässiga, men han var ändå en man uppfostrad att tänka 

gott om andra, bry sig om släkt och vänner och att göra något positivt med sitt liv. Författarens 

ståndpunkt är att Wallenberg inte hade något personligt engagemang för judarna i Ungern. Han 

såg affärsmöjligheter och när chansen uppenbarade sig grep han den utan att tveka. Det 

historiska beslutet ska stå för sig själv, och han handlade med stort personligt mod samtidigt som 

han på många sätt till slut också blev en hjälte, även att det inte var huvudsyftet.48  
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Skymning över Budapest – Historien om Raoul Wallenberg och kampen för 

människoliv 1944-45 
 

Precis som Paul Levine vill Gellert Kovacs, som har skrivit den här boken, också förmedla en så 

korrekt bild som möjligt av Wallenbergs gärningar. Boken skrevs 2013 och författaren vill inte på 

något sätt ifrån ta Wallenbergs status som hjälte, utan snarare tvärtom visa den hjälte han faktiskt 

var. För att göra det, anser författaren att man måste komma bort från bilden av den ensamma 

diplomaten som bluffade dåraktiga vakter. En av de huvudpunkter författaren ämnar belysa är 

terrorn mot judarna.49 

I boken beskrivs slutskedet av kriget som väldigt hätsk, folk blev pryglade på gatan och 

Wallenberg och de andra fick jobba dag och natt. Wallenbergs personliga roll förändrades också 

drastiskt, hans diplomatiska immunitet minskade avsevärt och skyddspassen förlorade sitt värde. 

Han var också allmänt känd bland pilkorsarna vilket ökade hans risker att bli skadad i en 

konfrontation. Han fick under den här perioden ett ökat antal hot och var tvungen att färdas i 

sällskap med en ungersk medarbetare, oftast en militär. Wallenberg blev hotad och motarbetad 

från flera olika håll men trots detta fortsatte han sitt arbete.50  

Den sista perioden av kriget beskrivs som helvetet på jorden för de förföljda och det krävdes 

övermänskliga ansträngningar av livräddarna. Det var livsfarligt att vistas ute på gatorna och 

Wallenberg kan knappt ha sovit en hel natt, han övernattade på olika ställen varje natt. Den 

tidigare stabile och energiske Wallenberg beskrevs som aningen trött och pressad. Folk i hans 

närhet rådde honom att gå under jorden men han ville inte, då mycket av uppgiften kvarstod 

enligt Wallenberg. Han kämpade in i det sista, till och med när hårda gatustrider utkämpades åkte 

han runt och letade efter försvunna medarbetare. 51 
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Det står ett rum här och väntar på dig – Berättelsen om Raoul 

Wallenberg 
 

Till sist har vi en bok skriven av Ingrid Carlberg med titeln Det står ett rum och väntar på dig – 

Berättelsen om Raoul Wallenberg från 2012. Boken handlar precis som de andra om Wallenberg, hans 

gärningar och liv. Hans arbete beskrivs som väldigt energiskt, han påbörjade arbetet nästintill 

direkt efter ankomsten till Budapest. Ett av arbeten bestod i att värva medarbetare och 

Wallenberg beskrivs som energisk med höga ambitioner, han arbetade nästintill dag och natt. 

Situationen förvärrades och ställdes på sin spets när pilkorsarna kom till makten. Läget blev 

farligt och Wallenberg fick arbeta systematiskt för att rädda sina medarbetares familjer. I den 

kritiska situationen som uppstått var det inte diplomatens rang som avgjorde, utan snarare 

energin och målmedvetenheten. Raouls arbete stannade inte ens när elektriciteten försvann och 

han fick arbeta i skenet av ett stearinljus.52  

Wallenberg fortsatte att ligga i, framför allt för att bringa ordning i kaoset som hade utbrutit efter 

pilkorskuppen. Utvecklingen hade drivit honom att frångå alla diplomatiska normala 

kontaktregler och inledde en slags soloföreställning i räddandet av judar. Hans ihärdighet 

öppnade dörrar till kontakter på högsta ort bland pilkorsarna. I boken framkommer också ett 

citat av Per Anger som symboliserar Wallenbergs insats:  

 

Han var modig, han hade fantasi och han hittade alltid lösningar. I fredstid noterar du oftast 

inte en sådan person. […] Men när det kom till en krigssituation, som här i Budapest […] då 

utvecklas de här gömda kvaliteterna. […] Han var en mycket varm person, men kunde 

samtidigt vara oerhört korrekt, en kall organisatör och förhandlare. Och så var han ju en 

skådespelare. Absolut. Han kunde förvandla sig själv till en väldigt brutal person. När han 

talade med tyskarna använde han deras språk […] och skrek åt dem.53 
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Sammanfattning  

Sammanfattningsvis går det att se en röd tråd kring författarnas syn på Wallenbergs insatser. 

Trots att åsikterna kring motivet bakom hans åtagande av uppdraget kan skilja sig ser de 

likvärdigt på hans insatser. Nästintill alla är rörande överens om att han är en hjälte och att hans 

insatser var heroiska. Återigen är det hans personlighet som är det centrala, han beskrivs som 

målmedveten, ihärdig och energisk. I citatet av Per Anger fångas hans person och hans 

egenskaper på ett bra sätt, de visar tydligt på vilka egenskaper som Wallenberg ofta tillskrivs. Det 

verkar också finnas ett behov från författarna att verkligen belysa Wallenberg som en hjälte, en 

ihärdig hjälte som arbetade dag och natt i räddandet av judar, men det görs det på lite olika sätt. 

Vissa anser att en avmystifiering av Wallenberg är något som bör göras, medan andra förmedlar 

den glorifierade bilden av honom rakt igenom. Som precis nämnt är hans person den röda tråden 

i även utbildningskulturen. Hans egenskaper och personlighet gav honom möjligheten att bedriva 

ett arbete som ingen annan kunde. Rätt man, på rätt plats, vid rätt tidpunkt är något som 

verkligen symboliserar Wallenbergs tid i Budapest.      
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Raoul Wallenberg i populärkulturen 
 

Det står ett rum här och väntar på dig. Berättelsen om Raoul Wallenberg 
 

Som nämnt tidigare har det skrivits en rad olika böcker om Wallenberg. Flertalet internationella 

och svenska författare har gett ut böcker, en av dem är Ingrid Carlberg. Hon har skrivit boken 

”Det står ett rum här och väntar på dig. Berättelsen om Raoul Wallenberg”. Dagens Nyheter har 

gjort en recension av boken. Boken i sig sönderfaller i tre delar: först om hans uppväxt, sedan om 

hans hisnande äventyr och till slut om hans tragiska öde. Vidare skriver recensenten att 

familjehistorien tar lite för stor plats. Det är lite av Sverige som beskrivs och mycket familjeliv. 

Däremot hade han aldrig kunnat genomföra insatsen utan det solida självförtroende han hade 

förvärvat genom livet. Vidare beskrivs Wallenberg som en rastlös och energisk människa, som 

desperat söker efter en uppgift. Den uppgiften finner han i uppdraget till Budapest.54  

Mittenpartiet beskrivs som andlös läsning, där Wallenberg gör det ödesdigra misstaget att söka 

upp ryssarna. Hans bakgrund som känd kapitalist finansierad av amerikanerna gör det inte bättre, 

samtidigt som en rysk spion vid den svenska legationen smutskastar honom. Fortsättningsvis 

hamnar det ”diplomatiska sveket” mot Wallenberg i centrum. Utrikesminister Östen Undén och 

framför allt Staffan Söderblom hålls anvariga. Staffan Söderblom var svenskt sändebud i Moskva 

vid den här tiden. Han låter Stalin och ryssarna förstå att Sverige ser Wallenberg som bortgången. 

Det var ett misstag som tillsammans med flera missade chanser till utväxling beseglar 

Wallenbergs öde. Carlbergs agerande visar på den halvhjärtade insatsen Sverige, och UD gör för 

Wallenberg. Till sist beskrivs den som inte känner respekt för Wallenbergs handlingskraft och 

engagemang för terrorns offer, som oerhört okänslig. Helst ska det också undvikas att utse 

Wallenberg till en fantastisk undantagsmänniska, trots att det kanske är det man vill göra ibland. 

Det skulle vara att förminska den moraliska utmaningen i hans gärning. Helst av allt ska hans 

minne fortsätta att vara en nagel i ögat på alla realpolitiker och cyniker. Det hela avslutas med att 

vi måste lära oss mer om det ”byråkratiska motstånd”, som hävdade att det demokratiska 

samhällets spelregler gäller i alla lägen och överallt. Ett fräckt påstående enligt recensenten.55 
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Raoul Wallenberg 
 

Raoul Wallenberg är en annan bok som handlar just Raoul Wallenberg. Den är skriven av Bengt 

Jangfeldt. Återigen är det DN, och Ola Larsmo som står för recensionen. I boken har Jangfeldt 

dykt djupt i arkiven och hans tolkning av Wallenberg är sorgligt övertygande. Boken utkom strax 

efter Ingrid Carlbergs, och skildrar framför allt mötet mellan Wallenberg och Adolf Eichmann. 

Jangfeldt har som sagt grävt så djupt i arkiven det går i nuläget. Hans skildring av Wallenberg är 

mycket lik Carlbergs, förutom att han lägger lite mer vikt vid familjens betydelse. I Jangfeldts bok 

skildras också en misogyn mansvärld.56 

I boken framkommer kampen mellan två byråkratier, en som vill döda och en som vill rädda. Det 

är två olika system av papper, namnlistor och stämplar som står mot varandra. Även i 

massmordets praktik finns vissa förhållningar att följa vilket gör att Wallenberg och hans kolleger 

kan rädda så pass många. I boken finns flera berättelser om Wallenbergs iskalla fräckhet, en 

fräckhet som låter honom bluffa sin motståndare under flera tillfällen och på så sätt rädda liv. 

Jangfeldt beskriver också Wallenberg som den unga affärsmannen som aldrig släpps in i den 

Wallenbergska sfären, och som i Budapest finner en stark meningsfullhet i det arbete han utför.57  

Precis som Carlberg menar Jangfeldt att hans bakgrund från en känd kapitalistsläkt är en 

belastning i mötet med ryssarna. Han menar också att hans engagemang för judarna är obegripligt 

för ryssarna, och att det enligt dem måste ha legat något mer bakom. Han pekar också på den 

svenska statens passivitet och att Wallenberg blev en diplomatisk skandal. Till slut avrättades 

Wallenberg av en giftspruta 1947 enligt Jangfeldt. Recensenten ifråga vill se mer av 

sammanhanget från både Carlberg och Jangfeldt. Sprickan inom svensk utrikespolitik och hur 

vissa aktörer gjorde allt för att rädda judar, där Wallenberg ingår i ett sammanhang, medan vissa 

andra stod för en passiv antisemitism länge. Till sist vill han påpeka att vi nu tvingas ställa frågor 

hur den svenska utrikespolitiken är och hur den har varit, men också vad vi vill att den ska vara 

och stå för i framtiden.58       
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Raoul Wallenbergs sista dagar 
 

Natalia Kazmierska är en recensent som har skrivit om Raoul Wallenbergs sista dagar av Alex 

Kershaw. I texten skriver hon bland annat att fallet Wallenberg var ett gigantiskt misslyckande av 

Sverige och UD. Hon jämför sedan Wallenbergs öde med Dawit Isaak, Martin Schibbye och 

Johan Persson och påstår att den ”tysta diplomatin” har varit ett fiasko. Det finns utredningar 

som visar att UDs strategi bara var att inte göra Stalin arg, att inte irritera de mäktiga ledarna. När 

Raouls mamma i ett desperat försök skrev till Sovjetledaren stoppade UD brevet.59 

Fortsättningsvis skriver hon att Wallenbergs gloria har försök att rubbas men att Kershaw 

återupprättar hjälten i sin bok. Här skildras överklassynglingen som egentligen halkade ner till 

Budapest på ett bananskal. Enligt författaren var han inte driven av något ädelt kall. Han påstår 

snarare att det var ett PR-uppdrag för att bättra på bankfamiljens anseende. Detta efter att de 

hade bedrivit skrupelfria affärer med det nazistiska Tyskland. Det centrala i boken är 

djupintervjuer med personer som överlevde tack vare Wallenberg. Deras minnen och 

erfarenheter från tiden gör berättelsen så mycket större enligt recensenten.60  

Nazisterna och framför allt de ungerska pilkorsarna var mycket grymma. De var oerhört grymma 

och drog sig inte för att döda bebisar. Deras grymhet förvånade till och med SS-veteraner. Mitt i 

all den ondska befann sig Wallenberg som tillsammans med sina kolleger räddade åtskilliga judar. 

Många pekar ut Wallenberg som en stark man med stort mod. Recensenten tycker dock inte att 

hans mod kan mätas med de östeuropeiska familjer som räddade judiska barn, med risk för sitt 

eget liv. Wallenberg hade pengar, status och immunitet vilket gav honom ett annat utgångsläge. 

Det stora var hans byråkratiska smidighet snarare än hans mod, han spelade inte efter några regler 

utan jobbade efter eget bevåg. Han agerade snarare som en medmänniska, med empati och 

intuitivt. Till sist avslutar hon med att påpeka att det finns en konflikträdsla i UD. Att det finns 

en svensk tradition av slapphet, något som Raoul Wallenberg inte fann sig i.61         
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Raoul Wallenbergs väntan på det stora uppdraget 
 

Ingrid Carlberg som har skrivit en av de böcker som recenserats tidigare, har också skrivit en 

längre artikel om honom i Dagens Nyheter. Artikeln är skriven i den biografiska andan och 

behandlar till stor del Wallenbergs liv. Här beskrivs hans bakgrund och uppväxt, samt hans 

fortsatta uppdrag och öde. Författaren beskriver Wallenberg som ganska missnöjd över sin 

situation strax innan sitt slutgiltiga uppdrag. Han har inte riktigt hittat sin plats i släkten och 

jobbar på ett företag där han inte känner sig helt nöjd, han vill sträva vidare. Till slut kommer 

chansen att fara till Budapest och han nappar direkt, han hade äntligen hittat det meningsfulla 

uppdrag han letat efter. Raoul växte upp med stora förväntningar på sig, pushad av sin farfar som 

hade storslagna planer för sonsonen, han skulle bli den nästa mäktiga Wallenbergaren. Så blev det 

inte riktigt utan livet tog en oanad väg. Raoul hade genom åren samlat på sig både kompetens och 

erfarenhet genom åren. Han var duktig i språk, en mästare på finurlig byråkratisk korrespondens, 

imponerande verbalt i förhandlingar och hade stor uppslagsrikedom. Han var en ledare och 

väldigt energisk, han hade energi att arbeta dygnet runt.62 

Som nämnt ovan besatt han väldigt många bra egenskaper. Det var dessa egenskaper som 

räddade livet på tusentals judar. Han blev den rätta mannen för det uppdrag han slumpvis 

tilldelades. Det diskuterades länge vem som skulle skickas på detta uppdrag, och med 

amerikanska påtryckningar blev det till slut Wallenberg. Så här beskriver Wallenbergs kompanjon 

Kálmán Lauer diskussionen med den amerikanska ambassaden gällande uppdraget:  

 

Han frågade mig, om jag kunde rekommendera någon pålitlig, energisk och intelligent 

person, som var lämplig för detta ändamål. Jag svarade honom spontant, att det kunde jag, 

och nämnde Raoul Wallenberg.63  

 

Uppdragsgivarna bakom uppdraget var hela tiden något oklar. Var det amerikanska War Refugee 

Board eller Svenska UD? Det hela var egentligen en amerikansk aktion som stöddes och 

maskerades av det neutrala Sverige. Han fick svensk diplomatstatus och for till sist till Budapest. 

En av de amerikanska diplomaterna som var i kontakt med Wallenberg beskrev hans första 

intryck:  
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Vi har ett väldigt positivt intryck av Wallenbergs förmåga att på ett intelligent och diskret sätt 

fullfölja de uppgifter som WRB kan tänkas ålägga honom.64 

 

Till slut anländer han till Budapest i juli 1944. Flera hundratusentals judar hade redan deporterats 

och nu återstod ”endast” 150.000-200.000 judar, det var dessa judar som nu skulle räddas. Det 

var nu kampen inleddes och den stora antagonisten var Adolf Eichmann. Författaren skriver att 

den som studerar Wallenberg energiska aktion hösten 1944, blir knäsvag av beundran. Han var 

som många andra konstaterat, rätt man, på rätt plats, vid rätt tidpunkt. Att han räddade en stor 

skala judar råder det inget tvivel om även att det går att diskutera hur många. Ska man räkna de 

han personligen räddade, de som räddades av hans anställda medarbetare, eller till och med de 

som räddades av att de yppade hans namn. Det finns också flertalet som undkom med livet i 

behåll på grund av de byråkratiska finurligheter som bar den ”fräcke” Wallenbergs signum. Det är 

många som äras bör när det gäller räddningsaktionerna av ungerska judar. Däremot är det med 

svårighet att namnge någon enskild människa som betydde mer. Inte heller rent av organisation 

än den som Wallenberg ledde. Till slut kom krigsslutet och Wallenberg sökte upp den Röda 

armén. Resten är ett ouppklarat mysterium.65   

 

Filmer 
 

Förutom olika artiklar, böcker och andra vetenskapliga verk har det också producerats ett antal 

filmer och dokumentärer om Wallenberg. En av dessa filmer är God afton, herr Wallenberg. Filmen 

speglar Wallenbergs sista veckor i Budapest, där han bland annat försöker rädda flera tusen judar 

instängda i ghettot. En annan film som också skildrar Wallenbergs insats i Budapest är Wallenberg: 

A Hero’s story. Ett antal dokumentärfilmer har också producerats i ämnet. Wallenbergs skugga är en 

av dessa, och den skildrar samarbetet mellan Per Anger och Raoul Wallenberg. Per Anger var 

svensk diplomat och Wallenbergs kollega i Budapest. Tillsammans jobbade de för att rädda de 

ungerska judarna. Filmen bidrar till ett starkt vittnesmål om hur enskilda personer står upp mot 

en tyrannisk regim. Per Anger var Wallenbergs skydd, han höll i det diplomatiska protokollet 
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samtidigt som Wallenberg fick fria händer. Med denna frihet kunde Wallenberg använda alla sina 

förmågor.  

 

Teater och opera  
 

I Wallenbergs ära har det också upprättats flertalet teaterföreställningar och operor. Raoul 

Wallenberg – saknad är en av dessa operor, bakom operan står Inger Wikström. Tanken var att 

skildra förintelsen, huvudperson skulle vara Raoul Wallenberg och hans heroiska insats. Efter 

Raoul – om detta må vi också berätta är en av teaterföreställningarna om honom. Föreställningen 

skildrar Wallenbergs liv utifrån affärsmannen och diplomaten. Men den vill också ge publiken 

möjlighet att se inåt, att se Wallenbergs öde utifrån ett större perspektiv.66 Raoul Wallenberg – även 

du kan göra skillnad är en annan teaterföreställning. Målet med föreställningen är att belysa 

Wallenbergs heroiska gärningar och visa att vem som helst, oavsett bakgrund, kan göra skillnad. 

Wallenberg är en enastående representant för mänskliga rättigheter och en förebild världen över. 

Civilkurage, förtryck och människors lika värde är några av de frågor som lyfts i föreställningen.67   

 

Sammanfattning 
 

I framställningen av Wallenberg under det här området, men också överlag, är det hans 

brinnande engagemang som är centralt. Hans karaktär, hans personliga egenskaper och 

färdigheter är de som bygger hjälten Wallenberg. Pålitlig, energisk, intelligent, engagemang, 

handlingskraft, iskall fräckhet, mod, byråkratisk smidighet, medmänniska, empati, ledare och 

heroiska gärningar är några av de begrepp och epitet som är starkt knutna till Wallenberg. Bilden 

av att han som enskild person spelat en större roll än någon annan i räddandet av judar 

utkristalliseras också. Det råder inget tvivel om att han framstår som en hjälte och han förknippas 

med mången tidlösa egenskaper, egenskaper förknippade med en hjälte.   

Överlag går det se en röd tråd i framställandet av Wallenberg. Filmerna, böckerna, artiklarna, 

pjäserna och operorna har liknande syfte. Det handlar om att förmedla den ärorika bilden av 

Wallenberg, en man av heroiska insatser. Det handlar om att förmedla en bild av Wallenberg 
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förknippad med alla dessa epitet och begrepp, en bild av en person man vill identifiera sig med. 

Han är definitionen av medmänsklighet, alla ovanstående begrepp och epitet. När dessa kommer 

på tal är det därför lätt att använda sig av Wallenberg. Det är också därför det finns ett intresse i 

att göra en pjäs om Wallenberg till exempel, äras den som äras bör.        
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Raoul Wallenberg i minneskulturen 

 

Som jag nämnt tidigare är Wallenberg känd världen över och hans insatser har uppmärksammats 

på många sätt. År 2008 fanns det trettioen monument resta i hans minne, utspridda i tolv olika 

länder och på fem olika kontinenter. Monumenten syftar till att hedra den historiska personen. 

Egentligen är det från mitten av 1980-talet och framåt som alla monument i hans ära har blivit 

resta. Monumenten i sig hamnar i den personliga monumentgenren, som handlar om att hedra en 

person som anses vara enastående. Dock misstas hans monument ofta för att vara 

förintelsekonst, vilket inte är syftet med monumenten. Hans historia är väldigt starkt kopplad till 

förintelsen och det är igenom den han har blivit uppmärksammad. Hans berättelse står ofta i 

kontrast till monument och minnesmärken uppförda för judarna som blev mördade på de 

platserna. Hans berättelse står istället för hopp, skydd och räddande. 68   

 

Wallenberg som hjälte 
 

Han har på många sätt blivit en hjälte, hans exempel används för att förmedla mänskliga 

rättigheter och värden i demokratiska samhällen. Epitetet hjälte gällande Wallenberg är väldigt 

centralt för hans historia och minne. Han framställs och beskrivs ofta som en hjälte. Mönstren 

för vad som utgör en hjälte har nästan alltid sett liknande ut, både i det vetenskapliga och i 

populärkulturen. I de återkommande mönstren har du hjältens ursprung, sökandet efter en 

utmaning och hjältens öde. Allt detta finns i Wallenbergs historia vilket gör den lätt att använda 

och återberätta för eftervärlden.69   

Som nämnt tidigare är hjältens ursprung och härkomst centralt. En hjältes födsel anses vara av 

yttersta vikt, det är då hjältens förmågor uppstår. I Wallenbergs fall ansågs han i tidig ålder vara 

annorlunda än sina kamrater, han ansågs vara starkare smartare och visare. I övrigt var det många 

aspekter av hans liv som passade in på en hjältehistoria. Han föddes till exempel med en 

segerhuva, vilket många tror är ett lyckotecken, ett omen att barnet är ämnat för stordåd. 

Segerhuva innebär att barnet föds med hela eller delar av fosterhinnan kvar över sig, som en 

huva. Fortsättningsvis var han ättling till en av Sveriges mäktigaste och inflytelserikaste familjer. 

Familjemedlemmarna hade varit bankirer, diplomater och biskopar. Hans faders död tros också 

ha spelat stor roll då Raoul fick bli moderns tröstare och samtidigt ta ansvar och visa empati. Allt 
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detta tillsammans med hans övriga uppväxt skapar en hjältehistoria, det blir motsatsen till en 

framgångssaga. Han blev lite av en outsider som tog sig fram på egen hand utanför 

familjeimperiet, och till slut blev han den störste av dem alla.70  

Wallenberg syntes genom hela sitt liv egentligen leta efter ett meningsfullt uppdrag för sitt liv. 

Enligt vissa går detta framför allt att se i brevväxlingen med farfadern. Detta stärks ytterligare 

genom att Wallenbergs idoler var Elsa Brändström och Fridtjof Nansen. Elsa Brändström var 

aktiv under första världskriget och räddande bland annat flera tusen krigsfångar. Hela hennes liv 

genomsyrades av att hjälpa folk i nöd. Även Nansen är känd för sina humanitära insatser efter 

första världskriget. Han hjälpte bland annat flera hundratusen krigsflyktingar tillbaka till sina 

hemländer. Wallenberg tycktes ha en längtan efter ett äventyr, och precis som sina idoler 

involverade det humanitära insatser.71     

Att vara en hjälte innebär också att möta svårigheter, smärta och även död utan rädsla. Utan 

utmaning och risk blir det ingen hjälte. En hjältes vågspel sker i en värld full av faror och det 

innebär att lämna säkerheten av ett hem. En hjälte är oftast inte gift eller bunden av andra 

familjerelationer. Wallenberg själv var ogift när han lämnade hemlandet. Hans uppdrag anses vara 

en makalös bedrift under en mörk tid i människans historia. Utan katastrofen av förintelsen och 

andra världskriget kunde inte en hjälte födas, i det här fallet blev det Wallenberg. Det är under 

akuta kriser som de stora hjältarna föds.72  

I en klassisk hjältesaga behövs det också en antagonist. I Wallenbergs fall var det nazisterna, 

framför allt Adolf Eichmann och pilkorsarna i Budapest. I bataljerna med dessa blev Wallenberg 

ledare för alla räddningsförsök. Det var nu hans självständighet och självtillit kom till uttryck, och 

han arbetade frenetiskt och effektivt i räddandet av judar. Det var under den här heroiska 

perioden som han verkligen blev en legendarisk figur. I efterhand kan han med råge ses som rätt 

man, på rätt plats och vid rätt tidpunkt. Det kan nästan se ut att vara förutbestämt att Wallenberg 

skulle bli ämnad för detta uppdrag. Hela hans bakgrund, utbildning och personliga egenskaper 

gjorde honom till den rätta mannen för uppdraget.73  

Till slut kommer också hjältens öde. I Wallenbergs fall har förmodligen hans ouppklarade öde 

bidragit till att hans minne har levt vidare. Kanske till och med mer än om han hade blivit 

officiellt dödförklarad 1947, eller till och med överlevt och levt ett lugnt och stilla liv. Hans minne 
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hade redan skapats i Budapest trots att han förmodligen aldrig såg friheten igen. I slutet var han 

osårbar och en myt skapades kring honom. Detta har skapat en mytisk dimension kring 

Wallenberg som har bidragit till bevarandet av hans minne. Flertalet böcker handlar till exempel 

om hans öde, snarare än om honom själv. Hans ouppklarade öde var något som det länge 

spekulerades om, samtidigt som hans oklara tillhåll var en rubrik på den politiska agendan under 

60 år. Under slutet av 1970-talet tog det amerikanska intresset upp Wallenberg på den 

internationella agendan. Hans fall var väldigt lämpligt att använda för framför allt politikerna i 

USA Det användes framför allt till att utpeka den grymma staten Sovjetunionen. Till slut går det 

hävda att han är bevarad som en ung hjälte. Han framstår som evigt ung, och tillsammans med 

hans tragiskt tidiga död bildas det en symbolik av överlevandet av en hjälte. Den unga och 

triumferande hjälten är borta. En tragisk förlust för mänskligheten, men hans gärningar och 

uppoffring binder oss till hans arv och minne.74  

 

Monument    
 

Snake killer 

 

Snake Killer är det första monumentet av Wallenberg, upprättat direkt efter kriget representerar 

monumentet Wallenberg i aktion. Pál Pátzay är konstnären bakom monumentet och han har 

fokuserat på hjältens kamp mot det onda. I monumentet framställs ondskan i form av en orm. 

Monumentet skulle upprättas i Szent István park, men natten innan invigningen blev 

monumentet nermonterat. Det tog sedan cirka femtio år innan en kopia kunde upprättas. Själva 

monumentet i sig föreställer en naken man mellan trettio-fyrtio år som slåss med en orm. 

Mannen håller med vänster hand ett starkt grepp kring ormens hals, som inte kan ta sig loss för 

den hålls också fast av mannens fot. I höger hand höjer han högt en klubba som ska användas för 

ett dödande slag. Monumentets utseende har likheter med andra konstverk föreställande 

ormdödare.75  

Mannen i skulpturen ska inte föreställa någon muskulös och fysisk hjälte även att musklerna är 

något definierade. Det är snarare de välbalanserade proportionerna och den harmoniska auran 

som ska tas till vara på. Mannens ansiktsuttryck visar en lugn och bestämd aktör. Överlag speglar 

mannens hållning och uttryck en harmonisk aura. Han framstår nästan som empatisk även att 
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han är fast bestämd att ta livet av ormen. Han tittar rakt på ormen och agerar med en lugn styrka, 

precis som att han vet vad han gör. Skulpturen genomsyras av kampen mellan det goda och det 

onda, i det här fallet kampen mellan Wallenberg och nazisterna.76 

 

Raoul Wallenberg Bust 

  
Raoul Wallenberg Bust är ett annat monument som symboliserar Wallenberg som en kämpe, och 

det finns i Montreal, Kanada. Det är skapat av Paul Lancz 1995. Monumentet är en massiv byst 

av Wallenberg som indikerar en klassisk naken hjälte. Det kraftiga adamsäpplet tillsammans med 

de tydliga överkroppsbenen indikerar att det är en fysiskt stark man. Överlag är ansiktet väldigt 

markerat med starka former och linjer. Det ger mannen ett ansikte dominerat av beslutsamhet 

och meningsfullhet. Det nakna stuket symboliserar kampen mellan det goda och det onda.77   

 

The Deed of Raoul Wallenberg 

 

En annan tolkning av Wallenbergs gärningar är något som kan ses i Willy Gordons skapelse. I de 

två tidigare nämnda monumenten var det Wallenberg som kämpe som var det centrala. Nu är det 

snarare Wallenberg som en hjälpare som skildras. The Deed of Raoul Wallenberg invigdes 1999 och 

är ett monument som fokuserar på denna genre. Framför allt på situationen där hjälp både 

behövs och ges. Monumentet är uppfört i en park på Lidingö som är lättåtkomlig och frekvent 

besökt. Det var från början tänkt att monumentet skulle resas i centrala Stockholm, men inget 

avtal kunde slutas. Till slut blev monumentet donerat till Lidingö, vilket de gladligen tog emot. 

Wallenberg själv var född bara några kilometer från centrala Lidingö. På väg upp till monumentet 

går det finna ett plakat med information om Wallenbergs gärningar och öde, men också hans 

kopplingar till Lidingö. Monumentet i sig föreställer ett antal händer som sträcker ut sig till en 

större figur, en figur som ska symbolisera en människa. Människan är Wallenberg medan 

händerna symboliserar alla de som räckte sig efter hans hjälp. I handen har också Wallenberg ett 

av alla de skyddspass som han räddade judar med. Dessa skyddspass är något som spelar stor roll 

i detta och andra konstverk av Wallenberg. Det finns inget definierat ansikte eller huvud på 
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monumentet vilket har fått skarp kritik. Det bildar en viss anonymitet över monumentet. Vissa 

menar att monumentet inte är värdigt Wallenberg eftersom han aldrig agerade anonymt.78   

 

The Wallenberg Monument   

 

Flera av monumenten av Wallenberg har skildrat hans liv som diplomat. Han var ju egentligen 

inte utbildad diplomat, men han har i många fall blivit ihågkommen som diplomaten som 

räddade judar. Sex av de trettioen monumenten av Wallenberg visar honom som ett svenskt 

sändebud. Utan hans diplomatiska status hade hans uppdrag aldrig varit genomförbart. Ett av de 

monumenten som skildrar diplomaten Wallenberg är The Wallenberg Monument. Monumentet 

uppfördes i London 1997 och monumentet visar en man, något större än en människa, ståendes 

framför en stor vägg. Mannen ska representera Wallenberg. Mannen är klädd i kostym med 

skjorta och slips och över hans axlar hänger en stor öppen kappa. Kappan ramar in figuren och 

ger ett sken av börda, värdighet och beslutsamhet. Den manliga figuren har också en samlad men 

beslutsam blick. Även i det här monumentet så finns de svenska skyddspassen med. Bakdelen av 

monumentet symboliserar massvis med olika dokument och papper, som har i syfte att visa att 

Wallenberg inte bara räddade några få utan väldigt många.   
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Lista på monument 

 

Ovan är några av de monument som finns uppresta i Wallenbergs minne, och som också skildrar 

olika sidor av honom. Kämpen, räddaren och diplomaten är några av de skildringar som är 

förekommande när det gäller Wallenberg. Här följer en lista av alla de monument som blivit resta 

i Wallenbergs ära och minne.  

1. Sanke Killer (1949) original (1999) kopia. Pál Pátzay. Budapest, Ungern 

2. Raoul! Where are you? (1983) James Stoval. Menlo Park, Kalifornien, USA 

3. Raoul Wallenberg Bust (1983) Lotte Stavisky. New York, USA 

4. Monument to Raoul Wallenberg (1985) Karl Duldig. Melbourne, Australien  

5. Raoul Wallenberg Memorial (1985) Karl Duldig. Cardiff, Wales 

6. Raoul Wallenberg Memorial (1985) Ernst Neizvestny. Uttersberg, Sverige 

7. Raoul Wallenberg Memorial (1986) Anna Cohn. Sydney, Australia 

8. R.Wallenberg (1986) B.Horn. Eilat, Israel 

9. The New Raoul Wallenberg Memorial (1987) Imre Varga. Budapest, Ungern 

10. Pietá (1987) Uga Drava. Nepean (Ottawa), Kanada 

11. Angel of Rescue (1988) Franco Assetto. Los Angeles, USA 

12. Raoul Wallenberg Bust (1988) Miri Margolin. Washington, DC, USA 

13. Bust of Raoul Wallenberg (1991) Mark Salman. Jerusalem, Israel 

14. Raoul Wallenberg (1992) Adam Chyrek. Sydney, Australien 

15. Pienza (1993) Staffan Nihlén. Malmö, Sverige 

16. Köszönöm Raoul Wallenberg (1995) Jon N. Rush. Ann Arbor, Michigan, USA 

17. Raoul Wallenberg Bust (1995) Paul Lancz. Montreal, Kanada 

18. The Raoul Wallenberg Memorial (1996) Ernest Raab. Toronto, Kanada 

19. The Raoul Wallenberg Sculpture (1996) László Csíky. Budapest, Ungern 

20. The Wallenberg Monument (1997) Philip Jackson. London, England 

21. To Remember – The Outstanding Deed (1997) Lenke Rothman. Stockholm, Sverige 

22. Courage and Compassion (1998) Edward M. Adams. Parsippany, New Jersey, USA 

23. Hope (1998) Gustav och Ulla Kraitz. New York, USA 

24. The Deed of Raoul Wallenberg (1999) Willy Gordon. Lidingö, Sverige 

25. Raoul Wallenberg Memorial Scuplture (1999) Cecilia Campos. Santiago de Chile, Chile 

26. Tribute to Raoul Wallenberg (2000) Joseph H. Wachtel. Florida, USA 

27. Freedom (2000) Károly Veress. Rock Island, Illinois, USA 

28. Bust of Raoul Wallenberg (2001) Gianpetro Cudin. Moskva, Ryssland 

29. Hommage á Raoul Wallenberg (2001) Kirsten Otrwed. Stockholm, Sverige 

30. Raoul Wallenberg Monument (2004) Klement och Marek Trizuljak. Bratislava, Slovakien 

31. In Memory of Raoul Wallenberg’s Deed  (2007) Charlotte Gyllenhammar. Göteborg, Sverige79 
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Analys monument 
 

Den dödförklarade hjältegenren har fått ny mening och monumentkulturen har genomgått en 

demokratisk vitalisering. Det visar de 31 monument som har rests över Raoul Wallenberg i 

världen. Hjältar kan utgöra en fara för en demokrati, detta påpekade filsofen Sidney Hook redan 

1945. Han menade att heroer har potentialen att ändra historiens gång och på så sätt även ändra 

de existerande politiska systemen. I de system och samhällen där jämställdhet och dylikt existerar 

ska det idealt sett inte finnas någon anledning för hjältar att ingripa. De målsättningar om breda 

kompromisslösningar som politiker och civila lever efter stämmer inte alltid överens med de 

hjälteliga idealen. Hjältar besitter ofta egenskaper som inte alltid stämmer överens med de 

uttalade målsättningarna.80  

Kännetecknandet för människor efter andra världskriget, både konstnärer och civila, var en 

skepsis mot hjältar. Stalinismens och nazismens missbruk av hjältekonceptet bidrog till en avsky 

för hjältedyrkan. Miljontals människor hade mist livet under andra världskriget, både soldater och 

civila. Till följd av detta fick den krigiska äran och offerviljans ideal det allt svårare att göra sig 

gällande och förlorade mycket av sin attraktionskraft. Vädjan om offervilja hos civilbefolkningen 

skedde därför endast i extrema fall, till exempel när demokratins grundläggande principer stod på 

spel. Den potentiella hjälten blev därför hänvisad till sådana situationer där dennes egenskaper 

och förmågor kunde komma till sin rätt.81 

Frågorna som ställs är hur hjältar ska vara beskaffade i en postheroisk tid för att inte äventyra 

demokratin, och hur ska de utmaningar se ut där de kan visa sitt hjältemod. Den moderna 

hjälteparadoxen belyses av kulturteoretikern Wolfgang Müller-Funk genom en definition av den 

demokratiska och civila hjälten som en som kämpar för ett samhälle där hjältar med hög 

moralisk, intellektuell och kulturell resning är de enda som behövs. Att upprätthålla status quo är 

vad det först och främst handlar om i en demokrati. Hjältens roll blir att uppmärksamma 

orättvisor och missförhållanden, och på så sätt bidra till stabiliteten. Att demokratierna ska 

utvecklas i fred och säkerhet är vad föreställningen om den demokratiske hjälten bygger på. Med 

hjälp av en jämförelse av diktaturer och brott som har begåtts där framträder demokratins värden 

särskilt tydligt. Det nazistiska Tyskland och det kommunistiska Sovjetunionen är två 

avskräckande exempel som används flitigt av de västliga demokratierna. Minnet av förintelsen har 
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i allt större utsträckning sedan 1990-talet används som exempel för att bedriva en nationell, och 

internationell politik med de grundläggande mänskliga rättigheterna som bas.82  

Civila och demokratiska hjältar får ny kraft i samband med minne av förintelsen. Framför allt så 

handlar det om människor som riskerade sina egna liv för att rädda förföljda judar. De kallas 

righteous gentiles och ersätter andra världskrigets soldathjältar. På något sätt var de inblandade i ett 

krigsförlopp men de arbetade för fred och civilas överlevnad. Först med dessa hjältar kan det 

komma något positivt ur förintelsen. Deras handlingar och deras person blir snarare ett föredöme 

att följa. En av de mest kända hjältarna från andra världskriget är Raoul Wallenberg. Han har 

blivit en symbolgestalt världen över, och hans exempel används flitigt för att sprida budskapet 

om mänskliga rättigheter och humanistiska värderingar.83  

Den förändrade hjälteuppfattningen visar sig inte bara i protagonisten utan också i monumentets 

gestaltning. Robert Misik som är kulturhistoriker menar att hjältar i den postheroiska tidsåldern 

har generaliserats och demokratiserats. Raoul Wallenbergs minnesmärken visar monumentgenren 

genomgick en demokratisk vitalisering på 1980-talet. Tanken med demokratiska förebilder är att 

de inte ska vara ouppnåeliga, de ska ha mänskliga proportioner. När det gäller Wallenberg som 

monumentens protagonist ger han egentligen vem som helst möjlighet att efterleva de ideal han 

står för. Betraktaren ska inkluderas och därför har monumenten en låg sockel eller ingen alls. 

Hjälten ska inte vara större än livet självt, men ändå tilldelas en särskild glans som ska inspirera 

folk att följa hjältens exempel. Andemeningen i monumenten över Wallenberg är att de handlar 

om var och en. Kirsten Ortweds Wallenbergmonument är ett exempel där den demokratiska 

hållningen framkommer. De låga skulpturerna på marken vägrar förmedla den klassiska 

hjältebilden. I hennes verk är det inte protagonisten som är upphöjd utan snarare betraktaren i 

förhållande till verket. Idag vill man inte tvinga någon att gå blint i hjältens fotspår utan snarare 

uppfostra de unga till kritiska samhällsmedborgare, medborgare som reflekterar, ifrågasätter och 

skapar sig en egen uppfattning. Monumentet syftar till medborgares delaktighet, precis vad som 

kännetecknar en demokrati.84  

Ett annat Wallenbergmonument som väcker associationer till vad demokratiska samhällen kan 

åstadkomma tillsammans är Hope av Gustav Kraitz. Fallet Wallenberg är en klassisk hjältehistoria 

som visar att det är möjligt att rädda människor från folkmord om ett internationellt samarbete 

skapas. Det visar betydelsen av att enskilda människor tar ansvar och att deras ansträngningar kan 
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lyckas om de är en del av större insats. Monument är fortfarande något som uppförs på olika 

platser och de syftar till att inspirera framtida generationer. Detta sker genom att synliggöra 

föredömliga personers gärningar och egenskaper. Många av de resta Wallenbergmonumenten ger 

i första hand tillfälle till deltagande och reflektion, och som demokratiska hjältemonument för de 

ett resonemang om det personliga ansvaret. Ett gemensamt drag för monumentgenren är att de 

ska bilda. När det gäller Wallenbergmonumenten är syftet att bidra till att stärka demokratin. De 

bildar inget enhetligt hjälteideal utan det finns många olika bilder av hjälten Raoul Wallenberg.85                                 

 

Hedersmedborgare 

 

Förutom monumenten har Raoul Wallenberg också förärats med att bli hedersmedborgare i 

flertalet länder. Dessa är: 

- USA  

- Kanada  

- Israel  

- Ungern  

- Australien  

 

Sammanfattning 

 

Det går att se att Wallenberg har används på många olika sätt. Han har hyllats som en hjälte och 

fått ett erkännande världen över. Flertalet monument har rests i hans ära och han har blivit 

hedersmedborgare i flera länder. Vad som går att urskilja är att hans attribut, egenskaper och 

personlighet ofta skildras. I monumenten går det att urskilja den handslingskraftiga och 

beslutsamma mannen. I de olika hjältesagorna kring honom är det hans mod och kampen mot 

det onda som lyser igenom. Det går också hävda att det till stor del var en ren ”slump”, att han 

var rätt man, på rätt plats, vid rätt tidpunkt. Hans person är något som är väldigt centralt i 

minneskulturen.  

När det gäller monumenten går det tydligt att avläsa att nästan alla uppkom efter 1980. Här spelar 

USA en stor roll för återskapandet av intresset kring Wallenberg. Det var dem som lyfte fram 

Wallenberg på den internationella agendan och startade egentligen användandet av Wallenberg. 
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Framför allt var det ett politiskt spel där man ”tog fram” Wallenberg som en motpol till den onda 

Sovjetregimen. Wallenberg representerade goda demokratiska och mänskliga värden som 

amerikanerna identifierade sig med. Hans personliga egenskaper, historia och gärningar var något 

att sträva efter, samt identifiera sig med. I kalla krigets maktspel, i kampen mellan USA och 

Sovjetunionen blev Wallenberg en förgrundsfigur. Precis som det går att notera i populärkulturen 

så representerar han något folk vill ta till sig, och identifiera sig med.    
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Analys 
 

Arbetet med Wallenberg har varit väldigt intressant. Hans gärningar, öde och liv är vida känt över 

världen och på många sätt väldigt omdiskuterat. Framför allt var det intressant att få en inblick i 

hur pass känd han faktiskt är i omvärlden. I Sverige har han inte riktigt fått det erkännande han 

förtjänar, även att intresset kring honom har blivit större. I det här avsnittet kommer resultatet av 

undersökningen analyseras och diskuteras med hjälp av teorin och tidigare forskning.  

 

Wallenbergs egenskaper 
 

Något som växt fram under arbetets gång och varit en röd tråd igenom hela studien är Raoul 

Wallenbergs egenskaper. Detta är inget som syns vid första anblicken utan något som växt fram 

ju mer det har grävts i materialet. Efter ett tag gick det tydligt att se att det var hans egenskaper 

som var den gemensamma nämnaren. Nästintill överallt där man kommer i kontakt med 

Wallenberg, om det är så i utbildningskulturen, populärkulturen eller i minneskulturen, så gör 

hans egenskaper sig påminda. De vetenskapliga verken, de populärvetenskapliga verken och 

minnesmärkena berättar alla om hans heroiska insatser och brinnande engagemang. Han 

förknippas med dygder som till exempel mod, engagemang, handlingskraft och empati. Här är 

engagemang ett av de mest centrala begreppen som Wallenberg förknippas med. Ofta är det just 

detta begrepp som florerar i samband med hans insats i Budapest. Wallenbergs outtröttliga 

engagemang är ofta det som skiljer honom från hans kollegor.      

 

Han frågade mig, om jag kunde rekommendera någon pålitlig, energisk och intelligent 

person, som var lämplig för detta ändamål. Jag svarade honom spontant, att det kunde jag, 

och nämnde Raoul Wallenberg.86  

 

Han var modig, han hade fantasi och han hittade alltid lösningar. I fredstid noterar du oftast 

inte en sådan person. […] Men när det kom till en krigssituation, som här i Budapest […] då 

utvecklas de här gömda kvaliteterna. […] Han var en mycket varm person, men kunde 

samtidigt vara oerhört korrekt, en kall organisatör och förhandlare. Och så var han ju en 
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skådespelare. Absolut. Han kunde förvandla sig själv till en väldigt brutal person. När han 

talade med tyskarna använde han deras språk […] och skrek åt dem.87 

 

Ovan är två citat från personer som arbetade med och kände Wallenberg. Det första citatet är 

från Kálmán Lauer, Wallenbergs affärspartner, och det andra är från hans diplomatiska kollega 

Per Anger. Båda citaten, men framför allt Angers, fångar verkligen det vitala med Wallenberg. 

Här framgår det tydligt att Wallenberg besatt olika egenskaper som gjorde honom till rätt man för 

jobbet. Det är också dessa egenskaper och dygder som eftervärlden funnit ett behov av att 

identifiera sig med. Det här står i stor likhet med Anders Dybelius undersökning av Georg Carl 

von Döbeln. Precis som till stor del i Döbelns fall var det hans egenskaper och person som var 

viktigt att ta fasta på. Det är också här den teoretiska utgångspunkten bekräftas, att det är 

Wallenbergs egenskaper som gör honom användbar för eftervärlden. Intresset för både Döbeln 

och Wallenberg har genom årens lopp gått upp och ner, men de har plockats fram när det finns 

ett användningsområde för dem. I Döbelns fall var det när enighet var viktigt, när Sverige 

behövde enas mot en yttre fiende. Döbeln representerar och tillskrivs egenskaper som heder, 

mod och tapperhet. Egenskaper som Sverige ansåg viktiga och som man identifierade sig med i 

samband med användandet av Döbelns minne.  

På samma sätt har användandet av Wallenbergs minne skett. Efter att ha fallit i glömska 

plockades han fram när man behövde identifiera sig med egenskaper han representerade. Precis 

som med Döbeln plockas därför Wallenberg fram när det finns ett användningsområde för 

honom och det han symboliserar. De båda har fördelen att inte vara särskilt politiskt laddade, 

men framför allt representerar de dygder och egenskaper som är tidlösa. Det kommer alltid 

finnas ett behov att identifiera sig med de egenskaper de representerar. Det är särskilt påtagande i 

Wallenbergs fall, Wallenberg som är starkt förknippad med mänskliga rättigheter. Mänskliga 

rättigheter är något som alltid har varit, och förmodligen alltid kommer att vara något som 

diskuteras i det mänskliga samhället. 
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Wallenbergs öde      

 

Trots att Wallenbergs egenskaper är väldigt centrala i användandet av honom är det inte enbart 

de som ligger till grund. Det är helhetsbilden över Wallenberg, hans liv, uppväxt, släkt, utbildning, 

arbete och öde. Framför allt så spelar hans något ouppklarade öde en väldigt stor roll. Att det var 

just Sovjetunionen som stod för bortförandet av honom bidrog till stor del att han hamnade på 

den internationella agendan. Sovjetunionen stod som stor antagonist till USA under det kalla 

kriget, och när det var en spänd stämning nationerna emellan hittade USA ett 

användningsområde för Wallenberg. Från USAs sida ville man identifiera sig med de dygder han 

representerade, samt rikta starka anklagelser mot regimen Sovjetunionen för deras handskande av 

Wallenberg. Mycket handlade om att belysa Sovjetunionens brist på respekt för mänskliga 

rättigheter, något Wallenberg var starkt förknippad med.  

Hans ouppklarade öde och plötsliga försvinnande har gett tillfälle till de myter som bildats kring 

honom. Dessa myter har på många sätt förbättrat och glorifierat hans insatser och gärningar. Det 

har lett till att han har blivit än mer användarvänlig och hans status fått än större proportioner. I 

användandet av Wallenberg går det tydligt att se det John Gillis88 skrev om den globala 

utvecklingen av minnesanvändning. Han menade att det kan uppstå ett internationellt intresse 

trots att man på nationell nivå kanske vill glömma. I Wallenbergs fall var det nästintill exakt så, i 

Sverige var han något bortglömd innan han till slut fick ett globalt erkännande. Användandet av 

hans minne startade på en global nivå och har sedan dess även behållit sig där. Till skillnad från 

många andra, som till exempel Döbeln, är Wallenbergs minne ingen lokal angelägenhet i första 

hand. Minnet av Wallenberg har varit en global angelägenhet och kommer förmodligen att vara 

det i framtiden också.  

Att det var just i USA som det egentliga startskottet skedde är inte så konstigt. Som jag nämnde 

ovan var de i ett kallt krig med Sovjetunionen som de behövde ta avstånd ifrån. Men precis som 

Gunlög Fur89 skrev så är förmedlandet av historia i USA starkt förknippat med 

identitetsskapande och nationsbyggande. Många monument som är resta i USA har som syfte att 

utbilda, väcka känslor och samla folk kring gemensamma värden. Monumenten har som uppgift 

att påminna om historiens hjältar och uppmana till kamp för de värden hjältarna symboliserar. 

Här passar Wallenberg in perfekt, och med tanke på de egenskaper han representerar är det 

logiskt att det är just han som lyfts fram.  
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Historiebruk av Wallenberg 

 
Klas-Göran Karlsson menar att det finns fem vedertagna historiebruk, vetenskapligt, existentiellt, 

moraliskt, ideologiskt och icke-bruk. När det gäller bruket av Wallenberg går det egentligen att se 

alla ovanstående historiebruk. Det existentiella bruket är starkt förknippat med honom då det 

bland annat är nära förknippat med identitet. Brukandet av Wallebergs minne har syftat till at 

stärka den egna identiteten, från början den amerikanska. Det går också hävda att ett 

nationalistiskt-ideologiskt historiebruk går hand i hand med det existentiella då det också ämnar 

till att stärka den nationella identiteten. Ett icke-bruk av Wallenberg kan ses som den glömskan 

som skedde under flera år, både från Sverige och andra länder. Från Sovjetunionens sida fanns 

det en stark vilja att glömma Wallenberg och de utövade starka påtryckningar som påverkade 

Ungern att göra detsamma.  

 

Wallenberg i Sverige             

 

Wallenbergs erkännande i Sverige var från början väldigt svagt. Med tanke på det problematiska 

politiska förhållandet till Sovjetunionen blev fallet Wallenberg något bortglömt. Den svenska 

staten och framför allt UD har fått skarp kritik av hanteringen kring fallet Wallenberg. Det 

framgår också tydligt i de verk och material som finns över Wallenberg. Det delas ofta ut både en 

och en annan känga till inblandade personer från olika författare och journalister. Känslan är att 

den svenska staten skämdes något för hanteringen av fallet Wallenberg och därför lämnades han i 

glömska. Det var först efter hans internationella erkännande som han också började 

uppmärksammas i Sverige.  

Den här situationen är också något som går att se i Ingemar Lindarängs90 avhandling gällande 

heliga Birgittas minne. Precis som i Wallenbergs fall kom hennes riktiga erkännande i Sverige 

först efter ett internationellt genombrott. Från början var intresset kring henne från det statliga 

hållet svalt, men i takt med ett ökat intresse internationellt, ökade även det svenska. Så var även 

fallet i mångt och mycket för Wallenberg. Enligt Lindaräng går det också att se en tydlig 

startpunkt för användandet av heliga Birgitta. Det var vid en tid där det blåste förändringens 

vindar och det politiska klimatet ändrades. I Sverige uppkom ett behov av att identifiera sig med 

heliga Birgitta i samband med den nya organisationen och värderingar som uppstod. De grupper 
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och personer som tog till sig Birgitta verkade för bland annat demokrati och andra grundläggande 

friheter. Uppkomsten för användandet av Wallenberg påminner mycket om Birgittas. I en tid av 

frostigt internationellt politiskt klimat ville man se förändring, en förändring av den politiska 

agendan. Wallenberg blev den stora symbolen för denna förändring. En symbol, precis som 

Birgitta, för grundläggande demokratiska värderingar.  

Vad som gör Wallenbergs minne lite unikt i jämförelse med både heliga Birgitta och Georg Carl 

von Döbeln är det fortsatta användandet. Både Döbeln och Birgittas minnen har gått från att 

vara nationella och internationella angelägenheter till att bli lokala. Användandet av deras minne 

har avtagit till att hamna på en lokal nivå, det är främst den lokala bygden som numera 

identifierar sig med dessa personer. I Wallenbergs fall har det snarare varit tvärtom, hans minne 

startade på en internationell nivå och har sedan dess även hållit sig där. Hans minne har 

egentligen aldrig varit en lokal angelägenhet, även att det lokal-ideologiska historiebruket finns av 

honom.  
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Avslutande diskussion 
 

Under detta avsnitt kommer en diskussion föras kring de frågor som ställdes under syfte och 

frågeställning. Det kommer således göras en ansats i att försöka besvara dessa frågor under 

kommande avsnitt.  

Varför är det just Raoul Wallenberg som har blivit den stora ikonen från 

den här tiden? 

Den här frågan är väldigt central för den här undersökningen. Den ligger till stor grund varför det 

ens är intressant att undersöka användandet av Wallenbergs minne. Fallet Wallenberg är ett 

väldigt komplext fall, mycket på grund av hans ouppklarade öde. Det finns många aspekter som 

det inte finns några tydliga svar på när det gäller Wallenberg. Varför det är just Wallenberg som 

har blivit den stora hjälten från den här tiden är det andra författare som funderat över, det är 

också huvudfrågan i den här undersökningen. Frågan har berörts och lyfts upp igenom hela 

undersökningen egentligen, och även analyserats i tidigare avsnitt. Det är flera komponenter som 

skapar ett svar i frågan. Hans liv, bakgrund, öde och personlighet skapar alla ingredienserna till 

användandet av hans minne. Dessa komponenter bygger förutsättningarna till denna hjältesaga 

och också ett intresse i att ta reda på vad som verkligen hände. Däremot om man ska se till den 

viktigaste komponenten så är det hans personlighet och hans egenskaper som är det vitala.  

Nästintill all information som finns att tillgå kring Wallenberg påpekar hans egenskaper och 

personlighet. Folk som var på plats beskriver dessa, minnesmonumenten genomsyras av dessa 

och användandet av hans minne präglas av dessa. Detta står i likhet med Anders Dybelius 

undersökning av Döbeln91. Döbeln som knappast var ensam i kriget mot Ryssland blev nästintill 

ensam krediterad besegrandet av dem. Wallenberg var knappast ensam i räddandet av judar men 

precis som Döbeln är han ensam den stora symbolen. I bådas fall handlar det om vad de 

symboliserar, de representerar olika dygder som eftervärlden finner relevant att identifiera sig 

med. Som svar på frågan så handlar det om vad Wallenberg representerar och åstadkom. Tack 

vare sin personlighet genomförde Wallenberg aktioner ingen annan kunde mäta sig med i 

Budapest. Han personifierar också olika egenskaper så som mod, handlingskraft, medmänsklighet 

och empati, egenskaper som eftervärlden funnit ett starkt behov av att identifiera sig med.          
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Var började användandet av hans minne? 

Wallenbergs minne har haft sina upp och nedgångar genom åren. Ganska tidigt efter hans 

förmodade död 1947 fanns det ett intresse av att uppmärksamma honom, men tack vare det 

internationella politiska klimatet försvann han i glömska. Sveriges frostiga förhållande till 

Sovjetunionen bidrog till att han hans namn föll i glömska här, och Sovjetunionen lade också 

locket på i Ungern. Genom åren har hans namn fått små erkännande här och där i världen, ett 

exempel är i Israel. Däremot sker det största och viktgaste startskottet i USA, det är i USA som 

han får det stora internationella genombrottet. Genom att han började användas på den politiska 

arenan i USA hamnar hans namn också till slut på den internationella arenan. Allt sker sent 70-tal 

och tidigt 80-tal, och efter detta går det att se en explosionsartad utveckling av hans minne. 

Flertalet böcker publiceras och nästintill alla minnesmonument resta i hans ära är skapade efter 

detta. Användningen spred sig också till Sverige där han till slut fick sitt rättmätiga erkännande. 

Precis som med heliga Birgitta i Lindarängs undersökning92 så krävdes det ett internationellt 

erkännande först, innan det stora erkännandet skedde i Sverige.  

 

När började hans minne att användas? 

 

Precis som jag nämnde ovan har användandet skett sporadiskt genom åren. Däremot är det på 

slutet av 1970-talet och början på 1980-talet som det verkligen tog fart. Nästintill alla som har 

forskat kring Wallenbergs liv pekar på denna tidpunkt. Det var då den här något tabulagda auran 

kring honom släppte, och en av världens två supermakter började identifiera sig med vad han 

representerar. Tidpunkten i sig är när världen befinner sig i ett väldigt frostigt politiskt klimat. 

USA och Sovjetunionen befinner sig i ett kallt krig som skapar en oro i världen. Just 

Sovjetunionen var den stora antagonisten i fallet Wallenberg, de var nationen som förde bort 

honom utan några som helst grunder. USA genomgick en starkare förhållning till mänskliga 

rättigheter och Wallenberg blev den stora förespråkaren. Hans öde gjorde honom extra 

användbar för USA eftersom de kunde använda honom som en markering mot den ”elaka” 

staten Sovjetunionen, de som fängslar en oskyldig människa och inte respekterar mänskliga 

rättigheter. 
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Hur har hans minne används? 

 

Precis som i Döbelns fall är Wallenberg ingen politiskt laddad person vilket avgränsar deras 

användningsområden på ett positivt sätt. Tidigare har symbolgestalter används för att till exempel 

stå i motkraft till den sittande makten. I Wallenbergs fall har han specifikt knutna områden, han 

är starkt knuten till förintelsen och mänskliga rättigheter. När dessa områden kommer på tal så 

skapas ett användningsområde för Wallenberg. Precis som för USA under 80-talet, när mänskliga 

rättigheter var på tapeten plockade de fram Wallenbergs minne. Förmodligen kommer hans 

minne alltid vara aktuellt då många frågor han är förknippad med kan anses tidlösa. Mänskliga 

rättigheter kommer förmodligen alltid vara en viktig fråga för mänskligheten. De egenskaper han 

representerar är också tidlösa på många sätt. Det kommer därför alltid finnas 

användningsområden för honom, samt ett behov av att identifiera sig med honom och hans 

gärningar. Hans minne har alltså används genom att höja honom och på så sätt även sig själv. 

Genom att ära hans minne och identifiera sig med honom ärar man även sig själv. Det går som 

sagt att se nästintill allt material kring Wallenberg. De flesta handlar om den stora hjälten med 

brinnande engagemang som räddade flera tusentals judar trots risk för sitt eget liv. Han ses som 

ett ljus från en mycket mörk tid.  

 

Avslutning 
 

Sammanfattningsvis går det att se ganska tydligt vart, när, hur och varför gällande Wallenbergs 

minne. Det går att se ett tydligt startskott av användandet av minnet i USA under tidigt 1980-tal. 

Efter det har hans minne blivit allt mer erkänt världen över och användandet eskalerat gradvis. 

Alla minnesmonument har rests efter denna tidpunkt och de flesta böcker har publicerats efter 

startskottet. Därigenom ser man tydligt vikten av startskottet av användandet i USA, och det 

hade säkerligen sett annorlunda ut om det inte skett. Det internationella erkännandet bygger till 

stor grund på uppkomsten av användandet i USA. Sedan dess har hans minne blivit starkt 

förknippat med förintelsen, men framför allt för mänskliga rättigheter. Användandet av hans 

minne är starkt förknippat med detta, att informera om och belysa dessa frågor. Hans person och 

egenskaper är det som gör honom användbar gällande detta. Han representerar som tidigare sagt 

flera positiva dygder som eftervärlden vill identifiera sig med. Hans personlighet, historia, insats 

och egenskaper är framför allt det som gör att det är just han som är den stora hjälten från denna 

mörka tid.   
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Vidare forskning 

  
Denna undersökning har grundat sig i att belysa att fler delar kring Wallenbergs liv. Raoul 

Wallenbergs liv och öde är vida utforskat men det finns fortfarande många obesvarade frågor. 

Denna undersökning har syftat till att försöka belysa varför och hur en person, i det här fallet 

Wallenberg, har vuxit från en bifigur i förintelsens historia till en central figur. Det finns mycket 

mer att reda på kring Wallenberg och hans kollegor, hans liv och hans öde. I mitt fall hade det 

varit intressant att utöka denna studiens grund, att utöka materialet och kolla än närmare på varje 

artefakt kring Wallenberg. I nuläget är det bara en skrapning på ytan och det hade varit intressant 

att genomföra en utökad studie, allt för att införskaffa en djupare kunskap kring Raoul 

Wallenberg och hans komplicerade liv.          
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