
Mens folk flest raser mot romfolk og minoriteter, lar norske akademikere 
og kommentatorer sin vrede gå ut over Sverige: Svensk offentlighet blir 
presentert som gal, undertrykt eller helt annerledes den norske. 
– Nei. Vi er ikke så forskjellige, sier svenskfødte eksperter.

AV TORBJØRN TUMYR NILSEN torbjorn@nytid.no OG CARIMA TIRILLSDOTTIR HEINESEN carima@nytid.no

DRA HJEM: – Partysvensker, dra 
hjem! Slik lyder skriften på veggen på 
denne bygården i en norsk by. I nor-
ske debatter er det ”skrivesvensker” 
det raljeres mot. FOTO: FLICKR/ maThROng
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Perspektiv.

Sverige. Norges grunnlovsdag feires 17. 
mai med norske flagg og bunader, også i 
2013. I 108 år har Norge nå fått bestemme 
helt selv, uten svensk innblanding. Opplø-
singen av personalunionen mellom Sverige 
og Norge (1814-1905) markerte slutten på 
91 år med felles monark og utenrikstje-
neste.

Disse nesten 
hundre unionsåre-
ne har vaket under 
overflaten i den 
store norsksvenske 
samfunnsdebatten 
denne vinteren og 
våren. «Angsten 
for å støte. Klas-
sekampen ser på den svenske kulturde-
batten,» het en egen artikkelserie som ble 
kjørt i slutten av april.

Den norske forfatteren Karl Ove Knaus-
gård hadde da gått ut mot svenske forfat-
tere og forskere som kritiserte framveks-
ten av høyrepopulisme i Norge etter 22. 
juli-terroren: «Å være norsk i Sverige er 

en prøvelse,» lød det over en lørdagsavis 
sin førsteside. Svensker flest «ser verden 
i svart-hvitt», ble norske lesere fortalt av 
Knausgård.

Morgenbladet la så ressurser inn på 
å avdekke hvordan det har «klikket» for 
svenskene. Artikkelen «Sinte, söta bror» 

innledes slik: «Det 
går en rød tråd 
fra Ivar Aasen via 
politimester Bas-
tian til Anders 
Behring Breivik, 
mener svenskene. 
Morgenbladet dro 
til Sverige for å 
finne ut om det er 

oss eller dem det har klikket for.» Kon-
klusjonen var ikke at det hadde klikket for 
nordmennene.   

Men når Ny Tid ringer hovedpersonen 
i Morgenbladets fortelling om alle de på-
stått Norge-kritiske svenskene, nemlig 
forfatteren Henrik Arnstad, møter vi en 
annen virkelighet. Forfatteren av Älskade 
fascism – De svartbruna rörelsernas ideologi 
och historia (Norstedts Forlag), som ble 
lansert i mars, er ikke interessert i «å slå 
tilbake» mot «de norske angrepene». Arn-
stads budskap er isteden:

– Jeg er bare utrolig uinteressert i dette. 
Jeg har ingen interesse for en norsk-svensk 
pseudo-debatt om forskjeller, noe som bare 
føres fordi selve tematikken kjennes plag-
som å prate om. Da får du heller ringe til 
Knausgård, sier forfatter Arnstad.

Nansen-koblingen
Historikeren Arnstad ble invitert til det 
norske Utenriksdepartementets konferanse 
«Right-wing Extremism and Hate Crime: 
Minorities under Pressure in Europe and 

Beyond» som blir arrangert i Oslo 14. og 
15. mai. Han kom i norske mediers søke-
lys etter at hans bok Älskade fascism, som 
omhandler høyreekstremisme i over 20 
europeiske land, ble anmeldt i Expressen. 
Ifølge Dagbladet 4. april påstår nemlig 
den svenske anmelderen Anita Goldman 
at «fascismen som bevegelse startet med 
Fridtjof Nansen».

Men det Goldman snarere kritiserte, var 

den svenske skiforeningens utestengelse av 
norske Nansen som æresmedlem, grun-
net Nanens skiopplæring av en danskfødt 
prins: «Kanske kan man räkna fas-
cismens födelsedatum som den 23 
mars 1919, då 300 församlade i en 
lokal i Milano grundade 'Fasci ita-
liani di combattimento'. Eller kan-
ske en så obemärkt dag som den då 
Grönlandsfararen Fridtjof Nansen 

uteslöts som hedersmedlem i Svenska 
skidfrämjandet. Varför? Jo, han hade kal-
lades in för att lära kronprins Olav skidåk-

ning!»
I ingressen skriver likevel Dagbladet at 

Expressen «spør om Fridtjof Nansen kan 
ha vært starten på bevegelsen» (les: 
fascismen). Det er ikke første gang 
svenske tekster fortegnes i stort  
oppslåtte mediesaker i Norge. I 
mars avslørte Ny Tid at Aftenposten 
feilkopierte en høyreekstrem svensk 
blogg: Aftenpostens nettsider 

«Etter å ha studert skandina-
visk nasjonalisme slås jeg av 
hvor like vi er. Utrolig like.»
Henrik Arnstad, 
svensk forfatter

GIR ALT: Norsk nasjonalisme kan virke ekstrem 
sett utenfra, men kan også forstås som et logisk 
fenomen, påpeker svenskfødte forskere. FOTO: SCanPIX

FORFATTER: Henrik arnstad. FOTO: nORSTEDTS

«Det spesielle med nasjonalismen i 
Skandinavia er hvor innbilt uskyldig 
og naiv nasjonalismen vår er.»
Henrik Arnstad, svensk forfatter
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påsto uten grunnlag at etnologen Jonas 
Engman til Expressen hadde uttalt at Lars 
Myttings Hel ved-bok var «rasistisk», en 
Aftenposten-artikkel som så måtte kor-
rigeres to ganger. Da hadde feilsiteringen 
skapte oppsikt og dekning i de fleste nor-
ske medier.

Likt over Kjølen
Arnstad vil ikke raljere over norske me-
diers feilgjengivelser av svenske debatter. 
Snarere vil han løfte opp en felleseuropeisk 
utfordring: Økende nasjonalisme og fas-
cisme.

– Etter å ha stu-
dert skandinavisk 
nasjonalisme slås 
jeg av hvor like vi 
er. Utrolig like, sier 
Arnstad.

– Like? Nordmenn 
og svensker skal jo 
være vidt forskjellige, 
med unike kulturer, 
språk og levesett? Vårt Lands kommentator 
skriver jo at det er bedre å være «dumme og 
gale» i Norge enn «gode og riktige» som i Sve-
rige?

– Nei, det er bare noe vi innbiller oss 
– vår selvidentitet i Skandinavia er nær-
mest identisk. Vi er like når det kommer 
til stoltheten over velferdsstaten og den 
nordiske modellen. Vi føler at Norden 
er kommet lengst i forhold til resten av 
verden. Vi tror att de andre landene i 

verden er etter 
oss i utviklingen, 
til og med ek-
sempelvis USA. 
Verden har oss 
som mål. Et 
svensk TV-pro-
gram om Sveri-
ge som gikk for 
et par år siden 
het «Världens 
modernaste 
land», og tit-
telen var bara 
delvis ironisk.

– Hva mer preger denne skandinaviske 
nasjonalismen, mener du?

– Det spesielle med nasjonalisme i 
Norden, og spesielt Skandinavia, er hvor 
innbilt uskyldig, naiv og nesten «gullig» 
nasjonalismen vår er. Vi vil tro at den er 
demokratisk, inkluderende og solidarisk. 
Vi kan nesten ikke forestille oss noe nega-
tivt med denne formen for nasjonalisme. 
Få snakker om at den kan være eksklude-
rende for utenforstående. Få snakker om 
hvor stor oppslutning Sverigedemokratene 
og Fremskrittspartiet har.

– Hva har disse politiske partiene med dette 
å gjøre?

– Det typiske i 
Europa er at man 
ser med frykt på 
hvilke partier som 
vokser frem i andre 
land. Enten det er 
Gyllent Daggry i 
Hellas eller Jobbik 
i Ungarn. Samtidig 

vil ingen innrømme at det samme skjer i 
ens eget land. «Inte hos oss», tenker man, 
samtidig som Sverigedemokratene sitter i 
Riksdagen med røtter til nazistiske beve-
gelser fra mellomkrigstiden i Sverige.

– Men hva med tilfellet kalt Norge?
– Det samme gjelder i Norge. Man aner-

kjenner problemet med rasisme i Europa, 
peker på andre land, men sier samtidig: 
«ikke i mitt land», mens Fremskrittspar-
tiet er landets nest største parti og fascisten 
Anders Behring Breivik fikk sin politiske 
skolering under sine sju år i partiet, sier 
Arnstad til Ny Tid.

Kardemommeloven
Vinterens norske mediekampanje mot 
svenske intellektuelle startet for fullt da 
Aftonbladets kommentator Martin Aa-
gård skrev kommentaren «Danskjävlar» 
18. januar. Her kritiserte han kronikken 
fra en norsk journalist, som brukte tittelen 
«Ikkje min kulturminister» om Aps Hadia 
Tajik. Kritikken av kulturministerkritikken 
utløste krigstyper.

Aagårds kommentar – om et «rasistiskt 
inlägg av en typ som man sällan ¬läser i 
Sverige, men som blir allt vanligare i det 
extrema norska kulturklimatet» – kom så 

noen dager etter at den svenske teater-
regissør Sara Jupither i en Aftenposten-
kronikk kritiserte kvinnesynet i Thorbjørn 
Egners teaterstykke Folk og røvere i Karde-
momme by (1955): «Jeg forlater salen i pau-
sen, dypt rystet og tenker at dette umulig 
kan være moralen i et klassisk stykke fra 
dette vidunderlige landet, landet som fikk 
verden til å skake da Nora gikk.»

Jupither fikk massiv kritikk, eller som en 
avis konkluderte: «Folk var unisont provo-
sert av Sofia Jupithers kronikk». Jupither 
selv var overrasket:  «Og så det at folk tok 
det så personlig. Det hadde jeg ikke ven-
tet», sier hun til Aftenposten.

Forskningsprofessor Ola Tunander ved 
Institutt for fredsforskning (PRIO) er 
født i Stockholm og kjenner både svensk 
og norsk debattklima godt. Han uttaler:

– Jeg tror ingen i Sverige hadde reagert 
på tilsvarende måte dersom det hadde vært 
omvendt. Når en svenske kritiserer noe i 
Norge, skaper dette voldsomme reaksjo-
ner. Jeg tror dette skyldes et slags lillebror-
kompleks og en mindreverdighetsfølelse. 
Tradisjonelt tror jeg Sverige og svensk 
kultur har vært viktigere i Norge enn hva 
norsk kultur har vært i Sverige. Fram til 

1980-tallet, og Statoils oppkjøp av Essos 
bensinstasjoner, eksisterte ikke Norge i 
Sverige.

Mens det i norsk debatt hyppig blir pre-
sentert som om Sverige ikke har ytrings-
frihet, siden man lider under en «politisk 
korrekt konsensuskultur», mener Tunander 
at det kanskje er motsatt: At det er i Nor-
ge toleransen for avvikende meninger er 
minst. Internasjonale undersøkelser viser 
at Norge topper konsensusforventningene 
i samfunnet, sammen med land som Pakis-
tan og Singapore.  

– Blant nordmenn finnes det en rekke 
ting som man ikke kan si eller drøfte uten 
at det skaper storm. I så måte har man en 
ganske kraftig sosial kontroll i Norge. Det 
er som om Norge er en stor landsby med 
typisk landsbymentalitet. Samtidig er nok 
måten man omgås andre mennesker på 
mindre formalisert enn den er i Sverige. 
Dette gir seg for eksempel til utslag i hvor-
dan nordmenn ter seg rundt utlendinger, 
hvordan man behandler gjester og så vi-
dere, sier Tunander.

Samtidig påpeker han at også svenskene 

kan feiltolke den norske nasjonalismen:
– Ta feiringen av 17. mai. Det finnes 

ingen tilsvarende feiring av nasjonen i 
Sverige. Tvert imot er denne typen massiv 
flagging og fokus på nasjonen og på nasjo-
nalisme i Sverige knyttet til høyreekstreme 
og nasjonalistiske bevegelser.

Stråmannbildet
Den svenskfødte og norgesbosatte kom-
mentatoren Ali Esbati, i Manifest Analyse, 
uttaler om de norske debattene om sven-
sker som skal ha kritisert Norge:

– Det som er felles for alle eksemplene, 
er at de i Norge har skapt voldsomme re-
aksjoner og dannet en karikatur av svensk 

kulturdebatt og oppfatning av Norge som 
ikke kan sies å stemme helt. Å danne et 
slikt «stråmannbilde» av Sverige kan igjen 
brukes for å slippe å diskutere egne proble-
mer og egne holdninger i norsk samfunns-
debatt.  Norge framstilles som å både åpent 
og avslappet når det kommer til hva som 
er greit å diskutere, men i praksis er det 
ikke bestandig slik det fungerer. Jeg opp-
lever tvert imot at debatten om rasisme og 
fremmedfrykt i Norge, og de politiske ut-
trykkene for det, bærer preg av en nasjonal 
selvgodhet som kan være ekskluderende og 
skadelig, sier Esbati til Ny Tid.

Men også dette var kun et sitatutdrag. 
Esbati, som overlevde på Utøya 22. juli 
2011, liker Norge. Heller ikke han synes 
å ønske unødig konfronterende og for-
dummende debatter. Budskapet fra både 
Arnstad, Tunander og Esbati synes snarere 
å være dette: Norge og Sverige er ikke så 
forskjellige likevel.

Og til slutt kan jo undre: Hvis vi nord-
menn ikke klarer forstå våre svenske na-
boer, hvem kan vi egentlig klare å forstå 
her i verden da? ■

«Blant nordmenn finnes 
det en rekke ting som man 
ikke kan si eller drøfte 
uten at det skaper storm.»
Ola Tunander, Prio-forsker

«Å danne et «stråmann-
bilde» av Sverige kan 
brukes for å slippe å dis-
kutere egne problemer.»
Ali Esbati, kommentator

BOK: Henrik Arnstads bok skapper oppmerksomhet 
i Norge, hvis den kan fortolkes som å være spesielt 
norgeskritisk. 

FORSIDE: Noen aviser drar til Sverige for å finne 
ut om det har klikket for svenskene.

KAMP: Vanligvis er norsk-svenske dyster fredelige, som her i Beograd i desember: Svenske Louise Sand med ballen i kamp med norske Anja Edin (t.h.) i håndball-
EM. Og ja, Norge vant. FOTO: SCanPIX


