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Ingress

I juli 1784 undertecknades en överenskommelse mellan den 
svenska kung Gustav III och Frankrike, där Sverige fick den 
västindiska ön Saint-Barthélemy och Frankrike fick upprätta en 
frihandelszon i Göteborg. Ön var Sveriges koloni i Västindien, 
en plats för handel med varor och människor, och en förlängning 
av den koloniala process som inletts redan på 1100-talet med 
kolonialiseringen av Sapmí. Marken som Frankrike fick kallas 
fortfarande ”Franska tomten”. 

Sommaren 2020 demonstrerar miljontals människor under 
parollen ”Black Lives Matter”, rörelsen är en direkt konsekvens av 
amerikanskt polisvåld och strukturell rasism. En av protesternas 
centrala frågor är hur historien representeras och hur denna 
hågkomst kommer till uttryck i det offentliga. I Europa och USA 
ställs krav på att statyer av slavhandlare och kolonialherrar ska 
tas bort, de rivs ned av demonstranter och i ett fåtal fall förflyttas 
de av officiella aktörer. Även i Sverige ifrågasätts statyers plats 
i våra offentliga rum. Att resa ett monument över något är ett 
samhälleligt sätt att säga: vi ser vad som skett, vi vill att andra 
kommande generationer ska se detsamma och genom detta seende 
minns vi. En utmärkande egenskap för de flesta monument i våra 
gemensamma offentliga rum, är att de blir delaktiga i att skapa 
berättelsen om ett samhälles historia. Både monumentets kontext 
och betraktarens blick är viktiga, just för att presentationen och 
mötet sker i offentligheten. Att bygga eller resa ett monument är 
således ett sätt att skriva historia, att minnas som ett verb, som ett 
görande och ett aktivt val. 

Exempel på sådana historieskrivande minnesarbeten är politiska 
initiativ som monumentet över tsunamikatastrofen i Sydostasien 
samt byggnationen av ett svenskt Förintelse museum. Regeringen 

Detaljer på Packhusplatsen/Franska tomten. 
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beslutade 2014, på tioårsdagen efter tsunamin, 
att upprätta en minnesvård för händel sens offer 
och 2018 invigdes Lea Posagers verk Gravitational 
Ripples. På ett liknande sätt annonserade Stefan 
Löfven på Förintelsens minnesdag 2018 instif-
tandet av ett svenskt museum för hågkomsten av 
Förintelsen, vilket ska stå klart 2022. Detta är bara 
två exempel på minnesarbeten som initierats av 
staten, och det är omöjligt att bortse från dimensi-
onen av nationellt historieskrivande: att skriva och 
skriva om berättelsen om Sverige. Vad detta sedan 
gör, om det synliggör och uppmärksammar eller 
täcker över och avslutar, är inte givet. Men att det 
är staten som väljer att genomföra dessa projekt är 
avgörande för läsningen av dem. Förintelsemuseet 
föreslogs av en överlevande och anammades av 
regeringen, liknande processer sker ofta på en 
kommunal eller regional nivå. Vad som kan te sig 
som en teknisk eller finansiell detalj bär i själva 
verket på en större mening, eftersom varje sådan 
process också är en förhandling om vilka liv som 
anses sörjbara, om vilka sår som är värda vård och 
om var (den samhälleliga) smärtan sitter. 

–

Göteborgs internationella konstbiennal (GIBCA) 
lanserade 2019 en treårig undersökning av Franska 
tomten (nuvarande Packhusplatsen 4) i Göteborg 
och möjligheten att skapa ett monument där. 
Biennalen har bjudit in konstnärer, curatorer 
och forskare att göra gestaltningar och reflektera 
över platsens betydelse historiskt och idag. Deras 
arbete med Franska tomten är i skrivande stund 
knappt halvvägs, en upplaga av biennalen är 
genomförd, liksom två installationer på ett plank 
bredvid Franska tomten och en serie av program 
som angriper tematiken ur olika vinklar. En andra 
upplaga, också curaterad av Lisa Rosendahl, öppnar 
sommaren 2021 och sammanfaller med firandet 
av Göteborgs 400-årsjubileum. Biennalens bidrag 
sträcker sig, i första och troligtvis också andra upp-
lagan, bortom frågan om ett konkret monument 
och tar Franska tomten som sin utgångspunkt för 
en kritisk läsning av platsens koloniala historia. 

Rosendahl beskriver hur denna historia speglas i 
”de byggnader och verksamheter som idag finns 
där – de forna högkvarteren av ett transatlantiskt 
rederi, en domstol, ett casino, ett museum för 
migration, hamnen och havet” och hur detta knyter 
”dåtid till nutid och Göteborgs stad till andra delar 
av världen”.1 Med denna gest öppnas en förståelse 
av det koloniala projektet som inte begränsas till 
den tid då den Franska tomten faktiskt var fransk, 
utan som en linje som har sin början långt där 
innan och vars slut vi ännu inte sett. Denna linje är 
också synlig i de konstnärliga spår som redan finns 
på platsen, reliefer på husfasader som vittnar om en 
expansiv sjöfart. Det koloniala arvet är bland annat 
synligt på en ornamenterad lyktstolpe som skildrar 
en scen med en flodhäst, en apa och fyra människor 
i höftskynken, där två bär en tredje i bärstol och 
en balanserar ett paket på huvudet, omgivna av 
tropisk växtlighet. Gestaltningen av det koloniala 
projektet är en del av den linje som sträcker sig från 
en kolonial föreställningsvärld vidare till en senare 
sjöfartshandel och till en samtida kapitalism.

–

Varje monument styrs av åtminstone tre tempo-
raliteter: tiden de representerar, tiden de skapas 
i och den samtid i vilken de läses. Det är genom 
en sådan trefaldig, eller tredelad, blick de måste 
förstås. Centralt i en sådan förståelse är då blickens 
instabilitet; frågor om vem som ser och vad som är 
synligt när. Monumentets tre temporala hemvister 
är inte fastslagna som dåtid, nutid och framtid utan 
består mer i en rörelse genom flera punkter av då, 
nu och en oviss framtid. Det finns en spänning 
mellan monumentet i sig, verkets eller statyns 
agens, och läsningen av det. Verket eller statyn 
behöver förstås i sin kontext: vem är beställare, när 
restes det och vad är dess uttryck? Samtidigt måste 
verken diskuteras utifrån de läsningar, de blickar, 
som de möter. 

Franska tomten är inte så mycket en plats där 
något egentligen hände, men den är avgörande som 
en del av den större förhandling som möjliggjorde 
den svenska kolonialismen i Västindien. Inga av de 

historiska byggnaderna finns idag kvar, men bland 
annat ligger Transatlantiska rederiets tidigare 
huvudkontor och Hovrätten för Västra Sverige 
på tomten. Spåren av Göteborg som handels- och 
hamnstad är tydliga här och i handeln och sjöfarten 
finns en kolonial exploatering inbyggd. 

Platser för historiska brott och händelser kan ses 
som ett slags monument i sig, deras ”autenticitet” 
är en central komponent i många minnespraktiker. 
Det brott som skulle adresseras i ett monument på 
Franska tomten skedde på en helt annan plats, men 
det svenska koloniala projektet är en angelägenhet 
för nationen i stort. I en mening skulle ett sådant 
monument kunna placeras var som helst inom 
landets gränser. Biennalens projekt kan jämföras 
med uppförandet av ett monument över den 
franska kolonialismens offer i centrala Paris, eller 
med placeringen av monumentet över Europas 

mördade judar i Berlin. Det intressanta med dessa 
monument är att det är själva förövarna som har 
uppfört dem som hågkomst och implicit ursäkt. 
Placeringen av ett monument på Franska tomten 
innefattar både en sådan ursäkt och en faktisk 
konkret anknytning till det som ska minnas. Ett an-
nat konkret exempel på ett monument som ställer 
frågan om platsens betydelse på sin spets är den 
kampanj som nu bedrivs för att resa ett monument 
över folkmordet i Srebrenica i Nederländerna, med 
motiveringen att det är en del av holländsk historia 
(FN-styrkan på plats vid Srebrenica var holländsk 
och har kritiserats för att inte ha förhindrat folk-
mordet). Poängen är alltså att monumentet inte har 
uppförts där brottet begicks utan just på en plats 
där det inte är närvarande – varken konkret eller 
som aktivt minne. Att minnas platsspecifikt, eller 
platslöst, kan också relateras till minnesarbetets 

Detaljer på lyktstolpe, Packhusplatsen. Foto: Hendrik Zeitler. 
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funktion antingen som en plats för sörjande eller 
som en plats för synliggörande – även om många 
monument är både och, eftersom deras funktion 
till stor del beror på betraktarens relation till det 
som åminns. 

–

Kung Gustav III hade länge velat ha en koloni, 
men den västindiska ön Saint-Barthélemy visade 
sig inte lämplig för odling och inte heller fanns 
det någon större efterfrågan på kolonialvaror i 
Sverige. Lösningen blev att inrätta en frihamn 
där skepp från olika nationer kunde handla, vilket 
i praktiken innebar att den svenska kolonin var 
en transithamn för den amerikanska slavhandeln 
(varav den svenska kungen erhöll 25 % av vinsten).2 
Kolonin var dock inte särskilt lyckad, vare sig ur 
ett vinstperspektiv eller som en start på en ny 
expansiv kolonialpolitik, och 1878 säljer Sverige 
tillbaka ön Saint-Barthélemy till Frankrike. I 
avtalet med Frankrike från 1784 ges de rätten till 
Franska tomten i ”alla tider”, men slutar nyttja 
platsen redan kring 1800-talets början.3 Att 
Sveriges koloniala historia har skrivits ut ur en 
generell nationell historia är anmärkningsvärt, men 
i linje med samma självbild som förnekar Sveriges 
koloniala närvaro även i Sapmí och som insisterar 
på neutralitet under andra världskriget (trots 
många historikers påvisande om motsatsen). 

Att erkänna denna våldsamma historia genom att 
skapa ett offentligt minnesmärke eller monument 
kan också syfta till att uppmärksamma ett samhäl-
leligt sår och den omsorg samhället som sådant ger 
genom bekräftelse, bearbetning, och synliggörande. 
Att påbörja ett minnesarbete är i den meningen 
också ett engagemang i de liv som både historiskt 
och i samtiden kan beskrivas som sårbara – det vill 
säga utsatta för hat, hot och fysiskt eller strukturellt 
våld. Kolonialiseringen av Sapmí är ett konkret 
exempel på hur en sårbarhet konstitueras och 
upprätthålls in i vår tid. Den samiska befolkningen 
har erkänts som en nationell minoritet, de beviljas 
en grad av självbestämmande och specifika lagar 
upprättas för att skydda bland annat rennäringen. 

Samtidigt upprätthålls det koloniala projektet i den 
mening att Sapmí fortfarande är styckat mellan 
Sverige, Norge och Finland. 

Det är inte en fråga om att göra bot eller att läka; 
sårbarhet ska inte förstås som en passiv offer posi-
tion, utan snarare som en instabil men för den 
skull inte maktlös position. En central fråga är hur 
majoriteten bör stå till svars och ta ansvar för de 
sårbara i ett samhälle? Det är en fråga som knyter 
an till en filosofisk diskussion om etiskt ansvars-
tagande och, det på svenska något svårformulade 
begreppet, answerability: ett slags imperativ att 
svara och att det finns krav på att förklara och ta 
ansvar för handlingar, och att detta är något som 
bör ske på en strukturell, samhällelig nivå. För vad 
är minnesarbeten annat än ett slags svar? Ett svar 
som dock kan vara samtidigt reaktivt och proaktivt, 
det vill säga både en respons och ett nyskapande, 
beroende på vem som ställer frågan och vem som 
svarar. Det är här omständigheterna kring vem som 
initierar och realiserar monument och minnes-
märken blir viktiga – vem är det som vill minnas, 
varför och hur? 

Att ett samhälle inte erkänner ett historiskt brott 
betyder inte att det inte finns en medvetenhet kring 
brottet i sig; att vissa väljer att inte minnas betyder 
inte att andra inte lider. I ljuset av detta löper ett 
offentligt monument alltid risken att bli en tom 
gest eller en chimär för att hävda ett stabilt ”vi” 
som ser och värderar historiska övergrepp, eller 
som ofrivilligt framhåller de historiska skeenden 
och öden som inte förstås, ses eller värderas.

Viljan att lyfta fram dem som sårats, de sårbara 
liven, är förbunden med frågor om hågkomst, 
kulturarv och offentliga rum. På ett samhälleligt 
plan är lagstiftning ett sätt att hantera sådana sår 
och erbjuda omsorg eller ett svar. I propositionen 
från 2017 som ligger till grund för Sveriges nya 
kulturarvslag slås det fast att kulturarv bör ”förstås 
i öppen bemärkelse: i allmän mening kan kulturarv 
förstås som spår och uttryck från det förflutna som 
tillskrivs värde och används i samtiden”. Vad som 
framförallt lyfts fram är att kulturarvsfrågor är ett 
kontinuerligt pågående arbete, en tolkning och 

omtolkning, en värdering som kan omvärderas. Vad 
som implicit framhävs är vikten av ödmjukhet inför 
både historia och samtid, vikten av att lyssna och 
lära utanför den egna förståelseramen.

–

Jonas Dahlbergs orealiserade monument Memory 
wound över offren på Utöya väckte stor uppstån-
delse och arbetet med det avbröts till slut. Till 
grund för den intensiva debatt som uppstod om 
vem ska minnas, och framförallt om vem som 
behöver konfronteras med detta minne, låg själva 
utformningen – ett sår i ön. Förslaget var ett fysiskt 
utsnitt av en del av ön, så att en spricka skulle 
skapas och separera landmassorna från varandra. 
Detta fysiska och metaforiska sår bär en symbolisk 
våldsamhet i att det aldrig skulle kunna läka och 
att ön aldrig skulle kunna bli hel igen. Däri ligger 
kanske en av anledningarna till det stora motstån-
det som verket väckte hos de kringboende – men 
också dess konstnärliga styrka. Vissa sår måste vi 
helt enkelt leva med. Det är trauman som lever i 

oss, som massakern av ungdomarna på Utöya, och 
den centrala frågan är vilken omsorg vi ger dem. 

Sårbarhet och sörjbarhet är därför förbundna 
begrepp när de relateras till minne och minnes-
praktiker. Judith Butlers diskussion om vilka liv 
som sörjs och anses sörjbara i ett samhälle bygger 
på samma premisser av erkännande, ansvar och 
imperativet att svara. Hennes förståelse av hur etik 
och normer reglerar ett samhälle sammanfogar po-
litiska omdömen och handlingar med etiskt ansvar 
och affekt. 2009 ställde hon en fråga som kräver 
ett svar: Varför försöker regeringar reglera och 
kontrollera vem som är offentligt sörjbar och vem 
som inte är det?4 Det är en fråga varje samhälle och 
dess medborgare bör ställa sig om och om igen.

I Malmö drivs ett projekt som initiativtagarna 
kallar det antirasistiska monumentet, som syftar till 
att skapa ett minnesmärke över massmördaren 
Peter Mangs offer. De drivande bakom förslaget är 
antirastiska aktivister och anhöriga till offren och 
Malmö stad visar nu intresse för att driva arbetet vi-
dare. Detta är ett tydligt exempel på hur en  händelse 

Rebecka Katz Thor

Jonas Dahlberg, Memory Wound, 2014. 
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som från början kantades av en samhällelig ovilja 
att se vad som pågick – det tog flera månader innan 
polisen ens såg ett mönster mellan skjutning-
arna och än längre innan det rasistiska motivet 
lyftes fram – omförhandlas och förhoppningsvis 
representeras i ett minnesmärke. Det är ett sätt att 
hävda att de liv som togs är sörjbara och bör sörjas 
av samhället i stort. 

I en intervju om sorg och sörjbarhet kritiserar 
 Judith Butler uttrycket ”sörj inte, organisera er” 
(det ordagranna citatet i original lyder: ”Don’t 
waste any time mourning – Organize!”). Fack-
förenings aktivisten och sångaren Joe Hill skrev 
detta i ett brev kort innan sin avrättning 1915 och 
har sedan dess blivit en slogan för arbetarrörelsens 
motstånd och organisering. Det finns en potentiell 
styrka i uttrycket, men Butler menar att det är för-
rädiskt eftersom sörjandet implicit görs till något 

passivt och privat och på så sätt ställs i motsats till 
organiseringen och agerandet. Hennes exempel på 
ett annat slags sorgearbete är Black Lives Matter. En 
av de saker som gör rörelsen så stark är just att det 
är ett offentligt sörjande och en organisering vars 
grundsten är ett gemensamt hävdande av denna 
sorg. Det är utifrån ett sådant erkännande som en 
förändring krävs – det vill säga utifrån erkännandet 
av att svarta liv räknas, att även George Floyds, 
Breonna Taylors, Trayvon Martins med fleras liv 
är ”levbara” och ”sörjbara”, för att använda Butlers 
terminologi.

–

Inom ramen för GIBCA 2019 bjöds konstnären 
Eric Magassa in att göra ett verk i anslutning till 
Franska tomten. Rent konkret är platsen för verket 
ett plank bredvid Franska tomten – ett plank som 

i Magassas installation vänder blicken mot platsen 
och reflekterar dess osynliga historia. Planket 
målades i bjärt rosa och blå triangulära fält och 
på detta monterade konstnären en kombination 
av abstrakta bilder, bearbetade fotografier, 
representationer av artefakter (av typen man finner 
på etnografiska museer), en karta, ett bokomslag 
med mera. Bakgrundsfärgerna är i sig ett brott, ett 
slags motstånd mot en given ordning i termer av en 
stads färgställning (eller snarare frånvaro av starka 
färger). Bildernas olika lager och schatteringar 
beskriver konstnären, i ett samtal inför denna 
text, som en vandring med stadens skuggor och 
den  historia som staden och dess invånare bär. 
Historien lever i oss och på så sätt formar den våra 
handlingar och förståelse av världen.5 Magassas 
verk iscensätter en sådan förkroppsligad historia 
genom att illustrera den och förflytta den från det 
fördolda till det offentliga. De döda tingen, arte-
fakterna och bilderna blir som symboler för dessa 
skugglika historier, närvarande i stadens invånare. 
Det är en dubbelexponering som synliggör och 
täcker över, som relaterar och motsätter sig. Där 

finns inget tydligt då och nu utan en multitud av 
färger, ting, representationer och historier som bör 
betraktas både i enskildhet och tillsammans. 

Hösten 2020 bjöds konstnären Ibrahim Mahama 
in att göra en installation på samma plank. Verket 
består av gamla kartor från konstnärens hemland 
Ghana (från tiden då det hette ”Guldkusten”) som 
täcker planket, och på dessa har fotografier mon-
terats. Fotografierna visar underarmarna på kvin-
nor som lämnat sina hem för arbete i norra Ghana. 
Där har de tatuerat in namn och uppgifter för att 
försäkra sig om att de ska kunna identifieras om de 
skadas eller omkommer. I avsaknad av identitets-
handlingar har ett annat system skapats, där krop-
pens villkor sätts på spel som arbetskraft och som 
prekära och sårbara liv i de forna kolonierna, i 
 Europa och i USA. 

–

Magassas installation är inte ett monument per 
se, men han framställer och bearbetar alla de lager 
som bör innefattas i ett sådant – det vill säga för-
hand lingen mellan det historiska, samtiden och 

Rebecka Katz Thor

Eric Magassa, Walking with Shadows, 2019. Foto: Henrik Zeitler. 

Installationsvy Packhusplatsen / Franska tomten. Verk av Ibrahim Mahama (2019–2020). Foto: Hendrik Zeitler.
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fram tiden, mellan det dolda och det synliga i det of-
fentliga rummet, samt lyfter fram det nöd vändigt 
polyfona som både formar en kör och ljuder i en-
skilda stäm mor. Mahamas verk är mer  specifikt och 
riktar in sig på en geografisk och kontext bunden his-
toria, men även denna installation skulle kunna stå 
som grund för ett eventuellt framtida monument.

Oavsett vilken form och uttryck ett monument 
skulle kunna ta, måste tidsligheten och tanken på 
minnesarbetet som ett omvärderande vara centralt. 
Att utveckla ett monument kan på så sätt både vara 
ett slags avlärande och en potentialitet för att ta ett 
omtag och se på nytt. I Marianne Hirschs begrepp 
”sårbar tid” fördjupas kopplingarna mellan offent-
lighet, kulturarv och sårbarhet.6 Hirsch menar att 
till skillnad från trauma skapar sårbarhet en slags 
oviss, eller öppen, temporalitet, som också inbegri-

per en möjlighet för en alternativ eller omvärderad 
verklighet. Utifrån idén om ett ansvarstagande kan 
man tänka på hur sårbara positioner är en grund, 
från vilken man kan föreställa sig en framtida 
hågkomst, både i form av fysiska och konstnärliga 
objekt och som konceptualisering i varje specifik 
kontext som ska åminnas. Samtidigt kan inte dessa 
svar anses vara långsiktiga etiska lösningar, utan 
något som i grunden är kopplat till just möjligheten 
av en omvärderad verklighet och en öppenhet eller 
ovisshet, en ”sårbar tid”. En sådan öppenhet inne-
bär att det inte är ett enda svar som behövs, snarare 
flera och olika svar över tid. Ett enda svar är varken 
tillräckligt som ett reellt monument, minnesmärke 
eller som en reflektion som den här. 

–

Det senaste projekt som biennalen presenterat på 
temat (det kommer mer under den biennal som 
är planerad till juni-november 2021) var ett semi-
narium där sju konstnärer presenterade en slags 
spekulativa skissförslag för möjliga monument över 
den svenska kolonialismen i Karibien.7 Konstnären 
Runo Lagomarsinos två sammanlänkade förslag 
expanderar ut och bortom Franska tomten och 
lyfter, liksom flera av de andra, fram den geo gra-
fiska – eller i detta fall snarare kartografiska – re-
lationen mellan Saint-Barthélemy och Göteborg. 
Det ena förslaget markerar med små punkter 
Saint-Barthélemys konturer på en karta över Göte-
borg och det andra förslaget befäster dessa mar-
keringar med järnstänger runt om staden – vilket 
skulle skapa en slags samtidigt osynlig och synlig 
karta över Saint-Barthélemy i Göteborg, eftersom 
det krävs ett fågelperspektiv för att utläsa kontu-
rerna av ön. Symboliken av en sammanvävd histo-
ria och en slags frånvarande närvaro ges på så sätt 
ett uttryck som löper runt om staden. Fatima Mo-
allim föreslår en än mer konkret dialog mellan de 
två platserna genom en skulptur, bestående av två 
legerade långsmala kroppar på Franska tomten och 
tre kroppar i samma teknik på Saint-Barthélemy. 
Alla figurerna har utsträckta armar, men av dem på 
plats i Göteborg verkar en sträcka sig för att fånga 
den andra i ett fall, medan de på Saint-Barthélemy 
snarare verkar gestikulera med tunga armar. Bland 
de övriga förslagen finns två verk som implicerar 
det närliggande Delawaremonumentet (ett monu-
ment av den svenske nazianstrukna Carl Milles 

från 1938 för att minnas den första svenska kolonin 
i Amerika – ett likadant monument finns även 
i Fort Christina Park i Wilmington, Delaware). 
Det ena förslaget, av Daniela Ortiz, består av en 
girlang som liknar de rep som används för att riva 
monument prydda med bilder från antikoloniala 
kamper. Det andra, av Aria Dean, är ett förslag att 
ersätta Milles skulpturer med två nya, och att göra 
ett tillägg på Saint-Barthélemy. Hennes skulptu-
rer är tre järnsocklar med samma grundmått som 
Delaware monumentet, där varje sockel har ett 
snitt som markerar linjen mellan direkt solljus och 
skugga vid solnedgången på tre specifika datum: ett 
markerar den första bosättningsresan från Sverige 
till Amerika, det andra markerar transaktionen 

Rebecka Katz Thor

Runo  Lagomarsino, Geography of Haunted Places, 2020. Foto: Lotten Pålsson. Fatima Moallim, Legera (Förslag till  Franska  tomten, 
överst) och Legera (Förslag till Saint- Barthélemy, 

nederst), 2020. Renderingar (av Nils-Erik Fransson) av 
skulpturer i rostfritt stål i  mänsklig skala. 
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och hävdandet av en sårbar tid kan då ses som en 
strategi för att varken glömma eller skapa ett för-
enklat avslut, där monumentet eller minnesmär-
ket inte befäster utan öppnar upp. Vad detta skulle 
betyda konkret och vilken form sådana minnes-
arbeten skulle kunna ta bör vara en kontextspe-
cifik fråga, men det behöver inte betyda att man 
 lämnar idén om permanens bakom sig. Verket i sig 
kan vara föränderligt eller beständigt utan att det 
för den skull innebär att minnesarbetet är en pas-
siv hågkomst. Själva gränsen mellan det temporära 
och det permanenta är destabiliserad i sådana pro-
cesser, precis som det är i offentlig konst, där även 
det permanenta alltid innebär begränsad tid och 
ett tempo rärt verk kan uppföras gång på gång. Att 
dröja kvar skulle då innebära ett insisterande på att 
ett monument eller minnesmärke aldrig kan vara 
ett definitivt svar på frågan om vad som anses vara 
värt att minnas i ett samhälle. 

Liksom frågan måste ställas om och om igen, 
måste svaret formuleras och ges på nytt. På så sätt 
måste monument utvärderas och omvärderas och 
ses som spår från en specifik tid och kontext –  vilket 
inte innebär att de per definition ska tas bort när 
historien omtolkas, men att det finns en ödmjuk-
het inför tidens förändrade blick (som givetvis kan 
innebära att monument bör rivas). Framförallt 
handlar det om ett insisterande på att konstruktio-
nen av monument ska ledas av en vilja att adressera 
och att öppna upp, snarare än att se minnesarbeten 
som ett sätt att kompensera, respektera och sedan 
ignorera. 

1 www.gibca.se/index.php/sv/2021/11-e-upplagan-av- 
goeteborgs-internationella-konstbiennal.

2 Klas Rönnbäck, ”Franska tomten och den svenska 
jakten på kolonier”, Göteborg utforskat, Helena 
Holgersson, Catharina Thörn, Håkan Thörn & Mattias 
Wahlström (red), Göteborg: Glänta, 2010, s 179.

3 Klas Rönnbäck, ”Franska tomten och den svenska jakten 
på kolonier”, s 181.

4 Judith Butler, Krigets ramar: när är livet sörjbart?, övers 
Karin Lindeqvist, Stockholm: Tankekraft, 2009, s 45–46.

5 James Baldwin skriver redan på mitten av 60-talet om 
hur historien lever i våra kroppar: ”The White Man’s 
Guilt”, Collec ted essays, New York: The Library of 
America, 1998, s 72.

6 Marianne Hirsch, ”Vulnerable Times”, Vulnerability in 
Resistance, Judith Butler, Zeynep Gambetti & Leticia 
Sabsay (red), Dur ham: Duke University Press Books 
2016, s 80.

7 Alla förslag finns att se på www.possiblemonuments.se.
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Under pandemin 2020 var jag gästforskare inom program-
met Engaging Vulnerability på Uppsala universitet och jag 
vill tacka dem för hur de formulerat och utvecklat en för-
ståelse av sårbarhet som något potentiellt produktivt,  
vilket för mig möjliggjort en utveckling av mitt tänkande 
kring monument som en omsorg av samhälleliga sår. 

Texten är skriven med stöd av Västra Götalandsregionens 
essäfond.

Daniela Ortiz, In the Celebration of Our Struggles Is Their Collapse, 2020. 

kring Saint-Barthélemy och det tredje markerar 
etablerande av Svenska Västindiska Kompaniet 
på Saint-Barthélemy. Deans förslag vidgar på så 
sätt relationen mellan kolonin och kolonisatören 
i riktning mot en bredare nationell expansion och 
lyfter fram de handelsekonomiska intressena i de 
transatlantiska relationerna. 

Biennalens arbete kanske aldrig leder till ett 
monu  ment, kanske inte där och kanske inte nu. Men 
dessa installationer och förslag och biennalens fort-
satta arbete kan ses som ett sätt att  kommunicera 
den historia som bor i oss, som vi bär, även om den 
kanske inte alltid är något detta vi känns vid. 

Tidsligheten som står på spel är också en möjlig-
het – ett mod – att dröja sig kvar i det som smärtar 
och det som potentiellt är skamligt. I relation till 
Franska tomten kan det vara historiska skeenden 
som inte passar in i den berättelse om nationen 
som oftast lyfts fram (som den svenska kolonia-

lismen). Tanken på minnes arbetet som ett kvar-
dröjande kan också öppna upp den mot stridighet 
som annars omgärdar sådana processer. Vad jag 
menar med det är att varje minnesarbete sam-
tidigt kan beskrivas som en process som synliggör 
(en  aktiv hågkomst) och som en form av avslut (en 
passiv hågkomst). Den aktiva hågkomsten är öppen 
och i linje med både den nya definitionen av kultur-
arv och av den ”sårbara tid” som Marianne Hirsch 
beskriver. Den passiva hågkomsten är ett avslut i 
både reell och symbolisk mening och i linje med 
hur monu ment ofta har  använts historiskt. Monu-
mentet är då ett sätt för den som uppför det att 
avsluta ett kapitel och gå vidare, efter att ha hedrat 
och hyllat. Det aktiva minnesarbetet och hågkom-
sten syftar till det motsatta: att visa på historiens 
framåt blickande och att alla minnesarbeten i grun-
den handlar lika mycket om hur vi föreställer oss 
framtiden som om historien i sig. Kvardröjandet 


