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”SD har rötter i fascismen” 
Henrik Arnstad om nationalismens frammarsch i Sverige
Han för en folkbildnings
kamp mot den växande 
fascismen i Sverige. På 
debattens barrikader 
försöker Henrik Arnstad 
få samhället att fokusera 
på ett bortglömt forsk
ningsfält som kan förkla
ra utvecklingen. 

I onsdags besökte han 
Lidköping.

För ett knappt år sedan 
släppte journalisten och 
historikern Henrik Arnstad 
boken Älskade fascism – 
de svartbruna rörelsernas 
ideologi och historia. När 
han kopplade den förakta
de rörelsen till ett svenskt 
riksdagsparti hamnade han 
snabbt i centrum. Avsakna
den av svensk forskning har 
varit förödande, tycker Hen
rik Arnstad.

– Det har resulterat i att 
man har gissat vad fascism 
är. Man tror att de ska gå 
runt och heila, vilja avskaf
fa demokratin och införa 
dödsläger. Men precis som 
andra ideologier har den ut
vecklats. Lika lite som Ste
fan Löfven är en Branting är 
Jimmie Åkesson en Musso
lini, säger han.

Efter boksläppet har han bli
vit ett villebråd på föreläs
ningsmarknaden och är ofta 
på resande fot. På onsdagen 
träffar NLT honom på hans 
hotell inför kvällens före
läsning på biblioteket i Lid
köping. 

Henrik Arnstad är överty
gad om att kunskapen om de 
fascistiska rörelserna mås
te spridas. Från att ide ologin 
bokstavligen höll på att dö 
ut efter andra världskrigets 
fall växte neofascismen, den 
nya fascismen, fram i Frank
rike i slutet av 60talet. Ter
men fascism bannlystes utåt 
och rasbiologin kastades ut 
för att ge plats för det på
stådda hotet mot rasens kul
tur. 

–  Det tog sig till Sverige 
på 80talet. Sverigedemo

kraterna gick från att vara 
ett öppet nazistiskt parti 
till att sätta på sig kostymer 
och lågskor. I samband med 
valet 2010 skedde ett fascis
tiskt genombrott.  

I tider då Europas ekonomi 
går på knäna har de fascis
tiska rörelserna fått fotfäste.

– Sverigedemokraterna 
har lyckats normalisera sina 
idéer så gott det går. Jämfört 
med i dag var de fascistis
ka rörelserna i Sverige på 
30talet löjligt små, säger 
Henrik Arnstad.

När han började studera 
fascismen kunde han aldrig 
tro att det skulle gå så fort. 

– Sverigedemokraterna 
har tydliga rötter i mellan
krigstidens svenska fascism 
och nazism. Helt plötsligt är 
det kontroversiellt att kalla 
dem fascister. Det får man 
ge dem ett erkännande för, 
det är en remarkabel föränd
ring, säger Henrik Arnstad 
och ler snett.

Fascismen är en folklig ultra
nationalism inriktad på na
tionens pånyttfödelse. Så 
sammanfattar Henrik Arn
stad den internationella 
forskningens definition av 
fascism. 

Att Sverige länge var för

skonat från de fascistis
ka rörelserna tror Henrik 
Arnstad beror på att Sve
rige har haft en stark tradi
tion av flyktingmottagande 
och en globaliserad identi
tet. Fördelarna med det tror 
han också är ett av de bäs
ta motargumenten mot fas
cismen.

– Vi har testat den här 
ideolo gin i stor skala och 
det slutade i en katastrof 
som vi ännu inte har läkt så
ren ifrån. Vi behöver värl
den och att då gå in i en ul
tranationalistisk ideologi är 
så helvetes dumt, säger han 
och påpekar att flyktingin
vandring lönar sig enormt.

Men för att sätta stopp för 
fascismen i Sverige måste 
de politiska partierna rycka 
upp sig, enligt Henrik Arn
stad.

– På kort sikt får vi aldrig 
köpa deras problemformu
lering. Fascisterna är inte 
dumma, de lurar in de de
mokratiska partierna på de
ras planhalva. På lång sikt 
måste något annat parti visa 
vilket samhälle de vill byg
ga med optimism och fram
tidstro.
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Henrik Arnstad räds inte den tuffa debatten som hans bok har skapat. Enligt honom utmanar 
fascismen den svenska demokratin.

reputational shield
enligt Henrik Arnstad käm-
par Sverigedemokraterna 
för att bli accepterade och 
uppnå ”reputational shield”. 

”De vill nå dit att det ska 

vara helt okej att sitta på en 
middag och säga att man 
röstar på dem. I dag skulle  
det åtminstone bli dålig 
stämning runt bordet om det 

hände. Därför är de livräd-
da för att det ska bli allmänt 
 accepterat att kalla dem 
fascister.”

Förra veckan uppstod en hotfull situation då några SD-akti-
vister, enligt Henrik Arnstad, dök upp. Därför var polisen på 
plats i början av föreläsningen i Lidköping.

oron stor för främlingsfientlighetens framsteg
niclas nilsson från stif
telsen Expo tog sig an 
Lidköping i måndags 
kväll.

Temat: främlings
fientlighet.

– De frågor som vi job
bar med på Expo är 
högst aktuella. Det är 
lätt att det bara blir dys
tert, men vi märker hur 
även positiva krafter 
växer, säger han.

Kenneth Lundell och Lid
köpings arbetarekommuns 
ordförande, Carina Ohlsson, 
har allt mer under senare tid 
haft samtal om ämnet främ
lingsfientlighet. Niclas Nils
son blev resultatet.

– Han har ett bra sätt att 

tala och uttrycka sig på, sä
ger Carina Ohlsson.

Hon säger också att främ
lingsfientligheten växer allt 
mer i Europa inför det stun
dande EUvalet. 

– Franska Front National 
är ett exempel på partier 
som vinner mark. Motsva
rande partier växer sig allt 
starkare på flera håll. 

Sverigedemokraterna har för 
avsikt att satsa 15 miljoner 
inför EUvalet.

– Sedan får vi se hur långt 
de kan nå med budskapet, 
säger Niclas Nilsson.

– SD duckar hela tiden på 
frågan om vem partiet ska 
samarbeta med. De surfar 
på en gräddfil. Samtidigt är 
det tydligt, att partiets välja

re är tämligen ointresserade 
av EUvalet.

Niclas Nilsson, 26, från 
Tyringe, anställdes på Expo 
inför valet 2010. 

– Vi är sammanlagt fyra 
som för Expos räkning re
ser landet runt och förelä
ser om främlingsfientlighet i 
Sverige 2014, säger han.

– Det har aldrig varit vik
tigare att prata om detta. 
Inte minst med tanke på 
Sve rigedemokraternas läge 
i riksdagen.  

Under 90talet hade Sverige 
flest organiserade attacker i 
Europa mot flyktingförlägg
ningar. Och när Svenskarnas 
parti röstades in i Grästorps 
kommunfullmäktige, var det 
första gången en nazist rös

tades in i en folkvald för
samling sedan andra världs
kriget.

– Svenskarnas parti gyn
nas av SD:s framgång som 
helhet i landet. Det partiet 
glider med på det lokala pla
net, säger Kenneth Lundell.

Carina Ohlsson inledde 
måndagskvällen med infor
mation inför det stundande 
EUvalet.

MATS BErgSTEn

Socialdemokraterna ordförande, Kenneth Lundell, och Lid-
köpings arbetarekommuns ordförande, Carina Ohlsson, har 
allt mer under senare tid haft samtal om ämnet främlings-
fientlighet. I måndags kom Expos Niclas Nilsson (i mitten) till 
Lidköping för att tala om ämnet. 

”Svenskar-
nas parti 

gynnas av SD:s 
framgång som 
helhet i landet.

Kenneth Lundell (S)


