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Dagens skörd – dåtidens sådd 
Ny bok

”Älskade fascism – de svartbruna 
rörelsernas ideologi och historia” 
Henrik Arnstad 
Norstedts

2000-talet är en besvikelser-
nas epok där gamla ideologier 
rostar. Den tidigare optimis-
tiska socialismen har blivit 
tillbakablickande och nos-
talgisk. Nyliberalismen har 
malts ner av en ständig ström 
av finanskriser. Kommunis-
men är död. Budskapet hos 
den gröna ideologin, ekologis-
men, har drag av domedags-
profetia.

Människor i dag är, konsta-
terar Henrik Arnstad i ”Äls-
kade fascism”, svältfödda på 
optimism, positiva budskap 
och löften om trygghet. Det 
skapar politiskt utrymme för 
nya krafter.

Arnstad fruktar att utrym-
met intas av dem som han 
beskriver – ultranationalister, 
neofascister. Dessa krafters 
namn är grekiska Gyllene 
gryning, ungerska Jobbik, 
franska Front National, Sann-
finländarna, Sverigedemo-
kraterna, Dansk folkeparti... 
Ja, i de flesta av Europas län-
der har partier av denna typ  
i dag 10–20 procents väljaran-
del.

Inga av dessa partier kall-
lar sig själva fascistiska. Men 
Arnstad klassar dem som så-
dana. Det bygger han på en 
omsorgsfull beskrivning, med 
många nedslag i den idéhis-
toriska vetenskapen, av mel-
lankrigstidens fascistiska rö-
relser.

Så vAD Är FAScISM? Kärnan, 
finner Arnstad, är känslan att 
nationen håller på att gå förlo-
rad och måste återfödas.

Men vad är en nation? I den 
franska revolutionen blev ”na-
tionen” ett nytt och inklude-
rande begrepp. Innan dess 
uppfattades samhället som 
av Gud klassuppdelat, adel, 
bönder... Men revolutionen 
1789 satte idealet om den en-
ande förbrödringen. Hela fol-
ket skulle innefattas under  
de klassöverskridande parol-
lerna om jämlikhet och bro-
derskap.

Det är känslan att detta ideal 
går förlorat som göder fascis-
tiska strömmar. Och den upp-

står i ekonomiska och sociala 
kriser – som i centraleuropa 
efter första världskriget, som 
när muren fallit och Östeuro-
pas ekonomier bröt samman, 
som i dagens euro-elände.

Att något – gemenskapen, 
nationen, tryggheten – upp-
fattas ha förlorats, gynnar fö-
reställningar om de styrandes 
svek, och utrymme uppstår 
för nya läror.

I DE NyA lÄrOMÄStArNAS 
retorik övergår samtidigt na-
tionsbegreppet från att vara 
inkluderande till att bli ex-
kluderande – nationen har 
förstörts av förgiftande främ-
mande inslag, den måste 
skyddas från degenerering, 
rensas...

När läran rört sig hela denna 
väg är den, menar Arnstad, 
fascistisk, oavsett vad den 
vill kalla sig. När SD-riksdags-
männen griper järnröret och 
utropar ”det är mitt land, inte 
ditt” så är det utifrån samma 
övertygelse som när nazister 
krossade judiska butiker un-
der Kristallnatten.

I förlängningen av tan-
ken att inte alla i landet hör 
hemma där ligger avhumani-
sering. ”De andra” beskrivs så 
som delar av Internet är fullt 
av – svin, råttor, kackerlackor. 
Nästa steg är Breivik, därnäst 
Auschwitz.

MEN DAGENS ultranationa-
lister, Sverigedemokrater och 
deras motsvarigheter runtom 
i Europa, värjer sig mot de 
paralleller med mellankrigs-
tidens fascism och hitlerism 
som Arnstad pekar på. vi ha-
tar inte, säger man, vi älskar 
ju vårt land!

Och visst finns förskjut-
ningar, jämfört med 20- och 
30-talen, i beskrivningen 
av vad man vill värna och 
vad man vill få bort. Men 
det handlar snarast om om-
skrivningar. Gamla tiders 
rasbiologi är borta. I stället  
frodas vad Arnstad kallar kul-
turbiologi: ”främmande kul-
turer” hotar den inhemska, 
förment ”gemensamma” kul-
turen. Olika ord, samma inne-
börd.

Arnstad är både historiker 
och journalist. Hans bok är,  
i sitt sökande efter sambanden 
mellan gammaldags fascism 
och dagens ultranationalism, 
en blandning av tungfotad 
vetenskaplig framställning 
och flyhänt journalistik. Bit-
vis är det tröttande men ändå 
effektivt: han förmår verkli-
gen visa att dåtidens rötter  
och dagens förgreningar 
hänger ihop.

 
Så ÄvEN I EN detalj som klä-
der: 1939 beordrade Mussolini 
att de tusentals kvinnor, som 
skulle delta i en stor mani-
festation i rom, skulle bära 
folkdräkter för att ”visa na-
tionens rika traditioner”. Jim-
mie åkesson i folkdräkt vid 
riksdagens öppnande har fö-
regångare.

Men många av de italien-
ska folkdräkterna var, liksom 
de svenska, av sent datum el-
ler rent av uppfunna för stun-
den. Arnstad lyfter fram en 
italiensk historiker som visar 
att detta behov av nydesign  
i retrostil grundlade vad som 

efter kriget blivit en blomst-
rande modeindustri med 
namn som Gucci, Prada och 
Armani.

Motsvarigheten på den 
manliga sidan är den tyske 
skräddaren Hugo Boss, som 
1932 fick uppdraget att till-
verka SS svarta uniformer. 
På tio år åttiodubblades hans 

företags omsättning. I dag är 
märket globalt.

Måtte det svenska mode-
undret söka sig andra inspira-
tionsvägar.

Pär Fagerström

...som till en övningstidning under 
journalistutbildningen intervjuade 

dåvarande svenske nazistledaren Göran 
Assar Oredsson. Usch ja.

I ett vakuum – tömt på framtidstro, uppstår ytor för nya krafter. När för-
troendet för andra ideologier går på tomgång – slår ”de” till. I en ny bok 
beskriver Henrik Arnstad framväxten av dagens sverigedemokrater och 
ultranationalister. Pär Fagerström läser oroat hur idén om en nation har 
använts.

Vid riksdagens öppnande 2010 bar Jimmie Åkesson folkdräkt. Men han är ingalunda först med att göra det i den politiska historien.  
I sin nya bok skriver Henrik Arnstad bland annat om hur modet påverkats av den fascistiska ideologin. Foto: JANERIK HENRIKSSON / SCANPIX

Historikern och journalisten Henrik Arnstad lyckas väl med att 
visa hur dåtida fascism hör samman med aktuella ultranationella 
förgreningar, skriver recensenten. Foto: MAJA SUSLIN/ SCANPIX

En blandning av tung-
fotad vetenskaplig 
framställning och 
flyhänt journalistik.

I sin nya roman återvän-
der Kristian Lundberg 
till sin ungdoms Malmö 
med allt det elände han 
då levde i och omgavs av. 
Med sitt naket suggesti-
va språk rycker han läsa-
ren med sig i en virvlande 
dödsdans.

Ny bok

”En hemstad” 
Kristian Lundberg 
Wahlström & Widstrand

”En hemstad” fullbordar en 
trilogi av romaner, vars tidi-
gare delar utgör ”yarden” från 
2009 samt ”Och allt skall vara 
kärlek” 2011. yarden kallas den 
arbetsplats i Malmö hamn, där 
man i ett stort inhägnat om-
råde förvarar nya bilar innan 
de ska ut på marknaden. Som 
timanställd åt ett beman-
ningsbolag fick lundberg där 
dela daglönarnas hårda villkor. 
Övervakade av kameror riske-
rar de omedelbart sparken om 
de maskar eller missköter sig 
på annat sätt. Det är en miljö 
på arbetslivets botten.

KrIStIAN luNDBErG är 
själv uppvuxen i en arbetar-
miljö. Bland fem syskon med 
en far som var frånvarande 

och en mor som var sjuk och 
led av tvångsföreställningar 
hamnade familjen i djup fat-
tigdom. 

Pojken skolkade från skolan 
men när pengarna var slut 
och kylskåpet tomt tvinga-
des han dit ibland bara för att 
få äta. Snart nog drogs han in 
i gängkriminalitet och drog-
missbruk, togs om hand av 
samhällets vårdapparat och 
såg sina kamrater försvinna 
i alkoholism, överdoser eller 
självmord.

MEN FråN SIN mor hade poj-
ken ärvt lusten att skriva. un-
der 1980-talet kom han med 
i poesigruppen Malmöligan 

och 1991 debuterade han med 
boken ”Genom september”. 
Fram till 2009 hade han gett ut 
ett tjugotal böcker, diktsam-
lingar, romaner, essäer. Han 
räknades som en framstående 
lyriker och skrev dessutom lit-
teraturkritik. Men författar-
skapet kunde inte försörja ho-
nom och han drog på sig stora 
skatteskulder. För att reda ut 
sina ekonomiska problem tog 
han anställning på yarden. 
Det gav honom stoff till vår 
tids kanske främsta arbetar-

skildring, som belönades med 
Augustpriset.

”OcH Allt SKAll vara kär-
lek” fördjupar bilden av för-
fattarens barndom. Han har 
återfunnit en ungdomskär-
lek, kallad K, gift sig och fått 
en son. När han ser sonen växa 
upp, försöker han återfinna 
sig själv som barn och se bak-
grunden till hur han blev som 
han blev. Han känner oro och 
omsorg inför det liv som hans 
son skall få. Kärleken är det 
enda försonande i den värld 
han lever.

NÄr HAN Nu med ”Min hem-
stad” fullbordar sin romantri-
logi återvänder han på nytt till 
sin barndomsmiljö: gatorna 
och prången kring stadsdelen 
värnhem, de prostituerades 
stråk och bögarnas mötesplat-
ser: ”en grym och kall värld 
där alla avtryck av människa  
i allt snabbare takt raderas och 
försvinner. Det är mina kvar-
ter.”

”MINNEt Är kalejdosko-
piskt”, skriver han. Det gäl-
ler också hans stil när han 
berättar om sina olyckskam-
rater från ungdomen. De är 
alla döda, förvandlade till 
skuggor ur det förflutna. Men 
han gör dem levande igen, 

Sonny, carolibögen och de 
andra. De levde i 1970- och 
1980-talets Malmö, en stad 
som vände dem ryggen. De är 
borta. Men deras vän Kristian  
skriver: ”En måste stanna och 
berätta.”

HAN FÖrDJuPAr också bil-
den av modern, kvinnan som 
sitter i sitt trånga kök, om-
given av disk och sopor. Hon 
skriver hela tiden, skriver brev 
till socialtjänsten, riksdagen, 
statsministern, kronofogden. 
Hon kräver upprättelse, försö-
ker ”bryta sig förbi sina egna 
fördämningar och göra oss 
alla fria. Ja, hon stod på huk i 
klassmörkret.” Sonen skildrar 
henne med ett slags förtviv-
lans förståelse men utan sen-
timentalitet. Det är ett på sitt 
sätt storslaget modersporträtt.

SJÄlv Är HAN Nu 47 år, har 
ett till synes bra familjeliv 
med den kvinna han älskar 
och barnen. ”K kommer och 
stryker döden från mitt liv. Att 
bli älskad så.” Och hans mor 
lugnar honom: ”var inte rädd. 
De osynliga kan inte längre 
skada dig. De är borta nu.”

MAN FrEStAS fortsätta citera. 
Språket är så expressivt, så 
suggestivt. Man känner att det 
drivs av ett inre tvång. I ett av-

snitt av romanen har de korta 
texterna rubriker som är citat 
ur Jobs bok i Bibeln. lidan-
det, ångesten. Kärleken ”som 
ett rop i mörkret”. ”Hopp är  
att dela förtvivlan med varan-
dra”.

I SlutEt Av ”Min hemstad” 
återkommer författaren till 
arbetslivet på yarden. cirkeln 
sluts. De utstötta, marginali-
serade lönearbetarna saknar 
rättigheter och värdighet. Nu 
som då. Det är en svart bild 
han ger. ”Berättelsen om att 
färdas genom klassmörkret” 
– så lyder bokens undertitel. 
Svärtan består.

Men även kärleken.

Josef  Rydén

...som bott i Värnhem en höst på  
50-talet utan att lära känna miljön.

En måste stanna och berätta 

Kristian Lundberg sluter 
cirkeln, bokstavligen och 
bildligt, med sin tredje bok. Allt 
började med ”Yarden”. Nu är 
han hemma. 
 Foto: CAROLINE ANdERSSON

Man frestas fortsätta 
citera. Språket är så 
expressivt, så sug-
gestivt. Man känner 
att det drivs av ett inre 
tvång. 

Att gå från Tändsticks-
området till Mats Green 
i rådhuset känns som att 

vara Aschberg i ”Grannfejden”. 
i går var dEt ExprEssEN Kulturs tur att bEsKriva Kulturhus-

bråKEt i JöNKöpiNg. repOrter VAr SVeN OlOV KArlSSON.

Öppet brev.
Kära kommun-
fullmäktige...

Det beslut som ni tar i dag 
kommer sätta sina spår  
i Jönköping under lång 
tid. Att ni efter snart tre år 
presenterar ett tunt och 
nästintill ogenomförbart 
förslag är inte bara häp-
nadsväckande, vi ser det 
också som ett hån mot allt 
det arbete, den tid och det 
engagemang som tusentals 
människor lagt ner för att 
bygga det Kulturhus vi har 
idag.

GENOM Kulturhusföre-
ningen organiserar vi bland 
annat Gemenskap i Jul och 
Smålands största loppis. vi 
har hand om bokningar, 
drift och underhåll. vi har 
byggt upp replokaler, verk-
städer, ett eget kafé, scener, 
fotolabb, ateljéer. Kulturhu-
set är också en mötesplats 
för människor i alla åldrar, 
med helt olika bakgrunder 
och intressen. Just nu job-
bar vi med en öppen replo-
kal, en studio och en större 
musikscen. vi har mycket 
spännande på gång framö-
ver!

KulturHuSEt kom till 
efter en lång och utdragen 
kamp som omfattade såväl 
omfattande namninsam-
lingar demonstrationer 
och protestmöten såväl 
som husockupationer. vi 
fick en gammal kåk i ett 
industriområde som skulle 
rivas. Genom hundratusen-
tals obetalda arbetstimmar 
– blod, svett och tårar – har 
vi tillsammans byggt upp, 
format och utvecklat Kul-
turhuset till vad vi har idag.  
vi har aldrig fått något gra-
tis.

Att vISSA Av er inte gillar 
hur vi gör saker står er fritt 
att ha åsikter om. Men tror 
ni att ni kan säga upp oss 
och flytta makten från oss 
som är aktiva till en kom-
munal administration? 
Och på så sätt slå sönder 
den organisation och den 
verksamhet som tagit oss 
30 år att bygga upp? Och 
därefter bjuda in oss igen 
och bygga upp verksam-
heten åt er på nytt? Nej, vi 
i Kulturhusföreningen är 
beredda att driva Kultur-
huset i åtminstone 30 år 
till. Med eller utan kommu-
nens hjälp.

Att vårt SÄtt att driva 
verksamheten på är värt 
att försvara verkar besö-
kare, aktiva, medlemsför-
eningar och även flera av 
våra största kritiker nu-
mera vara överens om. till 
och med Jönköpings-Pos-
ten har svängt i frågan.

I måndags publicerade 
Aftonbladet Kultur ett hel-
sidesuppslag kring frågan 

om Kulturhuset. Den sam-
manfattar ganska bra de 
brister som finns i kom-
munstyrelsens förslag 
och ifrågasätter dessutom 
det vettiga i att kommun-
fullmäktige fattar ett be-
slut som helt saknar eko-
nomiskt och juridiskt 
underlag eller vetenskaplig 
grund. Igår skrev Expres-
sen en lika läsvärd artikel. 
Jönköping får nu skämmas 
för sin kulturpolitik i riks-
media.

Att ÖvErGE Kulturhuset 
vore också ett svek mot 
alla som för 30 år sedan sa 
ifrån och krävde sin plats 
i dåtidens Jönköping. Där 
vi krävde ett ställe, öppet 
för alla, där vi tillsammans 
formar den verksamhet vi 
vill ha. Det vore dessutom 
ett svek mot alla de av oss 
som lämnat missbruk, ut-
slagning och utanförskap 
och som funnit en mening 
i livet genom Kulturhusets 
verksamhet, öppenhet och 
gemenskap. Det är för dem, 
för oss själva och för varan-
dra som vi kommer att fort-
sätta kämpa.

trOtS Att NI upptar en 
stor del av vår tid med era 
processer och utspel, fi-
rar vi 30 år i huset den 30e 
april. vi firar då det engage-
mang, den skaparlusta och 
kreativitet, den passion, 
glädje och gemenskap, den 
sammanhållning, omtanke 
och envishet som alltid ge-
nomsyrat Kulturhuset. vi 
sätter upp fyra olika scener 
med ett tiotal band – stora 
som små – en gerillautställ-
ning, lokala som rikskända 
poeter och trubadurer, ut-
omhusgrill, dans, graffiti, 
open mic, prova-på-scen, 
aktiviteter för barn och 
mycket mer!

tror ni att detta tar slut 
med ett eventuellt negativt 
beslut idag? Att vi kommer 
att ge oss? Nej, ni säger er 
vilja lösa problem men ni 
skapar bara nya. 

Kulturföreningen  
Kulturhuset i Jönköping

genom styrelsen
Annica landberg,Erik 

Berglund,Jonna lennarts-
son, Jon Engström, lejla 

radonja, Mikael Boström, 
Sebastian Dahlander, thea 

Widlund, timea Jacobsson, 
Patrik Davidsson

Att överge Kultur-
huset vore också ett 
svek mot alla som för 
30 år sedan så ifrån 
och krävde sin plats i 
dåtidens Jönköping. 

kultur debatt

På tisdag firar Kulturhuset 30 år av sammanhållning,  
oavsett hur kommunfullmäktige beslutar i kväll.


