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”SD innehåller ett antal, förmodligen inte så litet  
heller, rasister. De som når maktens höjder lyckas  
i allmänhet i sitt offentliga värv vakta tungan. Men 
privat släpper man på spärrarna. I synnerhet om alko-
hol är inblandad.” KG BERGSTRÖM, EXPRESSEN, OM SENASTE RASISTAVSLÖJANDET I SD.

 ■ Om man är 60 plus el-
ler mer närmar man sig 
den dag då man riskerar 
att hitta skridskorna i kyl-
skåpet, ögonblicket då man 
bär med sig soppåsen till 
Konsumbutiken efter det 
att man omsorgsfullt käll-
sorterat handväskan som 
brännbart avskräde, glöm-
mer bort vad grannen heter 
eller helt enkelt inte hittar 
hem. Cirka 70 000 personer 
är i Sverige drabbade av 
Alzheimer, en sjukdom som 
läkarvetenskapen ännu inte 
funnit någon bot för, där-
för att orsakerna till sjuk-
domen inte är kända, trots 
intensiv forskning. Det är 
naturligtvis en våt dröm 
för ett forskarteam att lösa 
Alzheimerns gåta. 

I Åsa Nilsonnes senaste ro-
man En passande död har 
den utåtriktade och attrak-
tiva psykologen Lina drab-
bats av de första symptom 
på demens, ett sjukdomstill-
stånd som tyder på begyn-
nande Alzheimer. Plötsligt 
kan hon inte längre tyda 
sin klocka. 

Linas reaktion är att 
först drabbas av panik, 
för att i nästa ögonblick be-
stämma sig för att ta tag  
i situationen och att arrang-
era sin förestående död, för 
att slippa att genomgå sjuk-
domens mera förnedrande 
stadier och att inte bli en 
börda för sitt enda barn och 
de närstående vännerna. 
Hon har tidigare sett sin 
mor brytas ner av sjukdo-
men.

Plötsligt får Lina ett er-
bjudande hon inte kan säga 
nej till, en möjlighet att bli 
delaktig i ett internationellt 
forskningsprojekt, där en 
ny metod gör det möjligt att 
förnya hjärnans celler, gen-
om att omskola hudceller. 
Metoden har ännu inte prö-
vats kliniskt, varför effek-
terna av den inte är kända, 
vare sig positiva eller ne-
gativa och hemlighetsfull-
het kring forskningsprojek-
tet är stort. Ett genombrott 
skulle göra forskarna till 
Nobelpristagare, finansiä-
rerna till miljardärer och 
innebära nytt hopp för alla 
de som insjuknat i demens-
sjukdomar. 

Åsa Nilsonne har som 
psykiater och professor i 
medicinsk psykologi en 
unik kunskap om hjärnan 
och dess sjukdomstillstånd. 
Det är lätt att dra paral-
leller med P C Jersild och 
hans samhällssatirer som 
till exempel En levande själ 
som också handlar om oe-

tisk forskning. Hos Åsa Nil-
sonne är inte kritiken mot 
denna och riskerna med 
att låta kapitalet styra över 
den medicinska forskning-
en lika uttalad, även om 
den finns där.

Av detta sprängstoff och 
högintressanta ämne har 

Åsa Nilsonne skapat en  
hyfsat spännande blad-
vändare på dryga 400 sidor,  
som bjuder på en hel del 
överraskande vändningar. 
En passande död är läsvärd 
och bjuder på en habil in-
trig, men är ingen stor lit-
teratur. 

Lena S.Karlsson

Alzheimer som 
bladvändare

Åsa Nilsonne, aktuell med ny roman. FOTO: ULLA MONTAN
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En passande död 
av Åsa Nilsonne.

Utgiven av: Natur & kultur.

 ■ I älskade fascism gör 
Henrik Arnstad en ge-
nomgång av de fascistiska  
rörelserna från 1910-talet  
framtill dagens extrema 
rörelser. Här finns de ita-
lienska fascisterna un-
der Mussolinis ledning, 
Adolf Hitlers nazister, 
finska Lappo-män, ung-
erska pilkorsare och span-
ska falangister liksom da-
gens sverigedemokrater 
och Anders Breivik.

Det är en faktatät och 
bred redogörelse base-
rad på äldre forskning, 
men också på samtida 
rön. Emellanåt blir Arn-
stad en smula pratig med 
ett otal inskjutna satser 
som inte alltid tillhör nå-
gon substans. Det finns 
också enstaka språkliga 
grodor som till exempel 
”öppnade upp sig och Det 
var inte populärt varken 
hos högern, mitten eller 
vänstern”.

Bortsett från detta, för 
jag tvivlar på att det finns 
någon svensk genomgång 
av dessa extrema rörelser 
som håller samma kvali-
tet som Arnstads.

Hur skall fascismen de-
finieras? Arnstad återger 
tidigt i boken Robert Grif-
fins definition:

– Fascism är en typ 
av politisk ideologi, vars  
mytiska kärna – i sina oli-
ka gestaltningar – är en 
folklig ultranationalism 

inriktad på nationens fö-
delse.

Det accepterar jag, för de 
fascistiska rörelser som 
jag känner till är ultra-
nationalistiska. De väx-
er upp i samhällen som 
en gång var ärorika, men 
som de extrema nu ser 
som degenererade på 
grund av att vissa grup-
per – judar, romer, kom-
munister, muslimer med 
flera – har fått för stort 
inflytande. Nationen kan 
renas och återfå sin forna 
glans först när dessa grup-
per har utrotats eller mo-
tats ut ur landet.

Denna nationens återfö-
delse är kärnan i fascis-
men. Det är också därför 
som vår tid är så obehag-
lig, för när den ekonomis-
ka krisen ruinerar miljo-
ner medborgare i Europa 
kan dessa i sin förtvivlan 
komma att lyssna på den 
som säger sig ha förkla-
ringen genom att skjuta 
skulden på vissa grupper 
och lova en bättre fram-
tid om just dessa grupper 
neutraliseras på ett eller 
annat sätt.

Åke Bergman

Fascismens 
kärna
SAKPROSA 
Älskade fascism. De  
svartbruna rörelsernas 
ideologi och historia  
av Henrik Arnstad.
Utgiven av: Norstedts.

Henrik Arnstad skärskådar dagens variant av 
fascism i Europa. FOTO: MAJA SUSLIN/ SCANPIX

”Här finns de 
italienska fas-
cisterna under 
Mussolinis 
ledning, Adolf 
Hitlers nazister, 
finska Lappo-
män....”


