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Vi bør skrive om svenskehatet før det forsvinner
helt ut av verden, skriver Tore Stubberud.

Ubehaget
ved Sverige
FAKTA

En upålitelig nabo?

Tore Stubberud

MED ANDRE
ORD
Da jeg oppdaget at Sverige nå
plutselig vil inn i Nato, uten
folkeavstemning, og uten å ta
hensyn til generasjoner med
nøytralitet, var det ikke noe
sjokk. Merkelig er det. Men ikke
uventet.
Politikerne som har makta i
Sverige er stemt inn for å verge
nøytraliteten. En 200 år gammel
politisk tradisjon settes plutselig
i parentes; og uten folkeavstemning. I den gode saks tjeneste
skal det visstnok også ofres noen
kurdere. En samdrektighet, en
typisk svensk konsensus om
Nato falt plutselig ned fra
himmelen. Eller gjorde den det?
Jeg føler et ubehag når jeg
tenker på Sverige.
Sviket under siste krig er der.
Men også inntrykket av et
historisk sett uberegnelig
broderland; med en mentalitet
som ikke er lett å begripe. Og
som alle ser: Sverige har med sitt
Nato-kandidatur satt norsk
Nato-skepsis; frie, politiske
tanker, langt tilbake. Sverige i
Nato kan bli en lekkerbisken,
munngodt, for den europeiske,
krigerske eliten. Nå heter det fra
vår forsvarsminister Bjørn Arild

n 16. mai i år søkte Sverige
medlemskap i Nato, og brøt med
dette nøytraliteten i utenrikspolitikken som landet hadde holdt fast
ved siden 1812.
n I denne teksten skriver Tore
Stubberud om forholdet til Sverige,
sett i lys av Nato-søknaden og nabolandets holdning i og etter andre
verdenskrig.
n Han skriver om det sterke
svenskehatet som rådde i Østfold
etter krigen, da Sveriges økonomi
blomstret mens Norge var fattig.
n Svenskene framsto som et folk
som mente seg hevet over andre,
men som samtidig føyet seg lydig
etter eliten, skriver Stubberud.

Om forfatteren:
n Tore Stubberud er forfatter,

forlegger og bonde.
Gram «et samlet Norden i Nato».
Min politiske skepsis til hva svenskene kan finne på, melder seg.
Det vekker et svenskehat fra siste
krig, minner om nazi-kongen
Gustav V og den uendelige rekke
troppeforflytninger mellom
Norge og Sverige: Fra juli 1940 til
november 1941 ble det fraktet
686.000 tyske soldater til og fra
Norge gjennom Sverige (Eirik
Veum, «Det svenske sviket»).
Men i Østfold er svenskehat en
halvmunter betegnelse; ikke
rettet mot hver enkelt söta bror,
eller syster. Men mot makta i det
landet som er vårt nærmeste.
Og svenskene selv? Mine
venner i butikkene i Strömstad?
Tja, de slår blikket blygt ned. Og
kommenterer helst ikke, Nato er
nå bra. På en måte som bare
svenskene mestrer, inntil det

fullkomne. Med en påtatt blyghet
som er nabo til arrogansen.
Svenskehatet har fått altfor lite
oppmerksomhet. Vi bør skrive
om svenskehatet før det forsvinner helt ut av verden. For historie
uten hat er en mystifisering. Jeg
vet at tidspunktet er feil; nå som
Sverige vil komme seg tørrskodd
inn i Nato.
Men hva er Sverige?

Første gang jeg var i Sverige, i

Strömstad, var sensommeren
1954. Morfar var svensk, og vi
hadde flere inngiftede svensker i
familien. På mine kirkegårder
skal du ikke lete lenge før du
finner en svenske. For nordmenn
med handlevesker var det den
dagen, i 1954, et ubehag i luften.
Vi visste som barn det meste. Jeg
tok følelsen innover meg med
alle sanser åpne. De som holdt til
i denne byen, og mange svensker
ellers, hadde så dypt forrådt
landet mitt. Jeg kjente det så helt
inn i tarmene. Det var et samtaletema også i Norge, der det ble
veldig forsterket av den stillheten
som inntrådte når en svenske
kom inn i butikken.
Jeg kjente som barn mange
som hadde måttet stikke over
grensen for å redde seg. Vi lærte
tidlig flyktningrutene over
Hvaler og Aremark. Norge hadde
60.000 flyktninger i Sverige
under krigen. De var ikke
akkurat overvektige da freden
kom. Jeg kan bare huske én
familie etter krigen som besøkte
sin svenske vertsfamilie.

Svenskehatet er en underavdeling av klassehatet. Jeg ante
snusen, ikke av et herrefolk, men
av noen som mente de var
tiltrodd slike roller.
Gubbens første bil var en
hostende Chevrolet 1928. Det var

bilrasjonering i Fattig-Norge,
mye måtte repareres med
ståltråd og skruer fra industrien;
verktøymakerne på Borregaard
hadde nok å gjøre. Men IndustriØstfold kunne teknisk den gang
fikse det meste.
Vi brukte over to timer fra
Sarpsborg til Strömstad. Stoppet
to ganger hver vei for å spise
medbrakte smørbrød.
Senere fikk vi tak i en Citroën
traction avant, gangsterbilen fra
franske filmer, en kjapp sekser.
Sverige kjørte Saab og Volvo,
nyere modeller. Med selvfølge.
Den gode svenske økonomien
gjenopprettet noe av den tapte
nasjonale ære, etter det grusomme nederlaget i Poltava, 1709,
og kongens død 1718.

Tilbudet av varer i Strömstad var

overdådig. Vi gikk fra butikk til
butikk, med hatefulle blikk. Jeg
tenkte senere: Mitt svenskehat
der i Strömstad, var det et
venstrehat eller høyrehat? Rettet
mot Tyskland, eller også mot de
svenske sosialdemokratene?
Først mange år senere, da jeg
hadde lest den tyske nazijuristen
og marxisten Carl Schmitt,
kunne jeg sette på begrep hva
denne onde følelsen handlet om:
Det dreide seg om svenskene
som hostis, den offentlige dødsfienden. Som fortjente å dø. Eller
et nivå lavere: Svensken som
inimicus, uvennen, privat, som
måtte bekjempes.
Nå gikk jeg der i Strömstads
gater, mellom mor og far. De
kommenterte ingenting. Jeg
tenkte senere at mine foreldre
var forherdede, for de kunne så
lett leve med den ondskapen de
hadde opplevd under krigen. Det
forundret meg.
Jeg så på de svenske, velfødde,
fete kroppene. Og små svenske-
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er noe superkapitalistisk ved
Sverige. Men samtidig en traurig
marsjerende nasjon for folkhemmet. Den som har vært med på
sosialdemokratiske kulturarrangementer ute i de svenske
småbyene, kan grøsse over den
folkhemska, infantile ortodoksien.
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unger med provoserende
blikk, litt truende, og i nye
barneklær. Mens fattigfolk i
Østfolds industribyer sydde
kjoler av fallskjermsilke fra
krigen, og gikk fra hus til hus og
samlet skyller, husholdningsavfall, for å fôre frem noen griser til
jul. I Strömstad, derimot, kunne
familier langt ned i næringskjeden kjøpe juleflesket sitt fra de
store gods.
I 1939 avslo Norge og Sverige
en ikkeangrepspakt med Tyskland. Ett år senere: Norge var
tyskokkupert. Sverige var
nøytralt og på full fart inn i et
økonomisk, industrielt eventyr.
Det var helt urimelig at de
hadde skodd seg slik på vår
ulykke. Det var en reaksjon som
vokste ut av kroppen på et barn,
og ikke bare meg. Et fenomen
som alle glemselens politikere til
alle tider har visst om, og forsøkt
å nøytralisere. Den norske
herjingen og fylla i feite v-åttere i
Strömstad hver skjærtorsdag er
kanskje en forsinket protest. En
munter etterdønning etter glemt
svenskehat.

Mitt personlige problem med

Sverige etter krigen var stort. Det
verste jeg den gang hørte om:
Jødene som ble sendt tilbake til
Norge. Og småunger og voksne
som ble beskutt, familier på flukt
fra Hvaler til Strømstadlandet.
Mens polisen på svensk side ikke
løftet en finger for å stanse
tyskernes motorbåter. Du
snakker med svensker om dette.
De vet ingenting. Men de er
trivelige, vennlige, og opptatt av
hvor du kan fiske pir, småmakrell, i skjærgården.
Der jeg kom fra, var vi så
nedkjørt av slitet i industrien at
vi så vidt orket å bli antinazister.
Men de fleste klarte det: Vi hatet
tyskerne.
Mitt forhold til krigen er også
materielt. Opplevelsene i Ström-

stad
var
sterke.
Langs kaia
kunne vi bakfra
se hvem som var
norske: slunkne i
rævva, dårlig kledd, med
noen papirpenger i handa.
Og svenskene: elegante fruer,
herrer med pløsete rumpeballer,
bollekjaker, butikkene fulle av
svensk snop, «polkagrisar» og
andre sukkertøy, appelsiner!
Flesk, egg og frukt!
Senere fortalte norske leger
oss at utsultingen under krigen
var bra for folkehelsa.
Svensker vi etter hvert ble
kjent med, eide ikke skam, de sa
at vi var heldige som «sammen»
overlevde krigen. Mens de
velfødde ansiktene var markert
av snus i munnvikene.
De kalte oss kjære norbagger,
som var det svenske aristokratiets betegnelse på hesterasen
fjording, en liten blakk arbeidshest som minnet dem om
arbeiderklassen.

Det var på den tid at svenskehis-

toriene florerte, som en fortsettelse av bindersen: «Hva er
definisjonen av en svenske? En
tysker i menneskeskikkelse!»
Eller som Horace Engdal en gang
formulerte det: «Tyskland är
Sverige för vuxna».
Fordommene lyste som
sankthansormer så snart samtalen dreide seg om svensker: En
eldre mann hadde et barnebarn,
tre år gammel, halvt svensk, som
grep en bolle i butikken. Svenskeredselen tok ham: «Herregud,
vi har fått svenskær i familien!».
Borgerlighet, ordning och reda
hersket i Sverige. Svenskene
gikk smilende omkring og var

«Svenskene gikk
smilende omkring og
var fremskrittsoptimister. Og de adlød»
fremskrittsoptimister. Og de
adlød: Under påtrykk av den
russiske revolusjon gikk de uten
mellomspill over fra et aristokratisk styresett til sosialdemokratiet. Folket adlød. Fra 1918–21 ble
stemmerett innført. Snart styrte
sosialdemokratiet. Den aristokratiske og oppblåste forankringen
har forfulgt Sverige. Selv i små
sjapper i Strömstad hersket en
aristokratisk tone. Selv fattige
nordmenn som skulle ha seg
tresko, ble tiltalt «Mina härskaper».
Grevinnene kom på etterkrigsbesøk, utenfor Sarpsborg: I 1958
dundret to luksusbiler langs
riksveien. Begge hadde privatsjåfører. Det var to elegante Volvo-er,
PV 801, med glassrute mellom
passasjerer og sjåførene i førersetet. I baksetene satt svenska
grevinnor som ikke forsto hva
som foregikk i det norske
folkedypet. Kanskje heller ikke
det svenske.
Ned gikk vinduene, de skjønne
grevinneansiktene, med små
hatter, fortrakk seg i kritthvite
smil. Nå ble det kastet ut karameller til de norske innfødte!
Vi var blitt «afrikanere».

Men hva i all verden er Sverige?
Det er sagt at Sverige er en
hybrid, mellom USA og DDR. Det

Eliten er formyndere. Og for
formyndere er alle barn. Sverige,
den gamle krigernasjonen, som
går fra lek til lek, i utallige
former. I krig etter krig har de
sine påfunn. Også lekende
ideologi i daglivet; sist vinter ville
de i Stockholm ha «feministisk
snømåking», måke for kvinnene,
på fortau og sykkelfelt. Det gikk
helt galt.
Det er noe uhyggelig ved et
land som er innestengt i sine
barnlige drifter. Det er en infantilitet som hviler over landet; som
når ingen politiske partier ville
leke med Sverigedemokraterna,
det nest største partiet.
Du kan møte svensker som er
hevnlystne i sin revansjisme,
som tidligere stormakt. Mellom
1611, da Gustav II Adolf ble
konge, og Karl XIIs død 1718, sto
de for en storslått ekspansjon
rundt Østersjøen. Disse vanvittige felttogene med tusener døde
forteller om storhetsvanvidd og
begjær. Og begjærets umulighet
omformes til dødsdrift.
Og Karl XII er det svenske
formynderiets store personlighet.
Han var aldri i nærheten av
Opplysningens gode tanker. Vekk
fra formyndere! Han var snurrig,
svimmel av sitt eget overmot, som
et lite barn, narsissistisk, leken.
På svenske studenttreff, og i

demonstrasjoner, når brennevinet flommer og alle menneskerettigheter har gått til ro, vibrerer
Historien i de unge kroppene. Da
kommer Karl XII frem av mørket.
Slik er historien til en stornasjon.
Slik svenskene ser seg selv.
Den svenske mentalitet er
beskrevet av journalisten og
forfatteren Roland Huntford (f.
1927) i «The New Totalitarians»
(1971), på svensk, «Det blinda
Sverige», der hovedtesen var at
oppbyggingen av velferdsstaten
forutsatte en manipulering av
individenes frihet. Han sammenlignet Sverige med Orwells
«1984» og Huxleys «Brave New
World». Kjernen i Huntfords
tenkning er at Sverige bestemmes av den sterke statlige
ideologi og en spesiell historisk
bevissthet. En opparbeidet
konsensus spiser opp spirer til
motsamfunn og politisk kritikk.
Han kaller det et teknokratisk
mindretallsdiktatur.

Nå hører jeg at svenskene

etterlyser blod fra norske sykehus. De mangler blodtyper.
Skjer det plutselig ting i
Sverige, blir jeg lett overtroisk.
Er du villig til å gi litt blod?
Tore Stubberud
valdisho@online.no

