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Det nordiske 
problem

«Tilregnelig.» Ordet kan gjøre debatten etter 22. juli mer etterrettelig. 
Det mener den svenske forfatteren Mattias Gardell, som står på 
terroristens vitneliste. Gardell sier til Ny Tid at han vil reise til Norge 
og tingretten for forklare hvorfor terroristens ideologi er bare litt mer 
ekstrem enn det som er vanlig. AV TORBJØRN TUMYR NILSEN torbjorn@nytid.no
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Det nordiske 
problem

domStolEN: Her, i rettssal 250 i Oslo 
tingrett, startet «Århundrets rettssak», 
mandag 16. april. En hel verden vil følge 
rettssaken mot 33-åringen fra Skøyen, 
som er tiltalt for å ha drept 77 mennes-
ker den 22. juli 2011. FOTO: SCANPIX

NordiSk
terroren i Norge preger 
debattene i Sverige og 
danmark. Slik fortolkes 
utøya-hendelsene.
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terroren. «Tilregnelig.» Dét var konklu-
sjonen som tirsdag 10. april klokka 11 ble 
overlevert fra rettspsykiaterne Agnar Aspaas 
og Terje Tørrissen,  i den andre sakkyndige 
erklæringen som ble overlevert Oslo tingrett.

De to rettspsykiaterne konkluderte med 
at de «finner tiltalte ikke psykotisk på gjer-
ningstidspunktet». Det var stikk motsatt 
den konklusjon de første rettssakskyndige 
kom til. Rettsaken mot den 33 år gamle 
terroristen starter mandag 16. april, og den 
skal vare i 10 uker. Terroristen er tiltalt for 
drapene på 77 mennesker 22. juli i fjor: 8 i 
Oslo. 69 på Utøya.

Den 22. juli var dagen «som rystet det 
rolige skandinaviske landet til sin kjerne», 
oppsummerte den 
indiske storavisa 
The India Ex-
press mandag 
denne uka. Men 
hvor rystet ble 
Norge egentlig? 
Hva er annerledes 
nå sammenlignet 
med tiden før 22. 
juli? Har nordmenn flest og Den norske 
debatt egentlig forstått dybden i terrorens 
motiver? På jakt etter et svar, ser vi ut av 
landet. 

Fram til den første sakkyndige erklæ-
ringen den 29. november erklærte tiltalte 
utilregnelig, fantes det en viss debatt rundt 

ideologien og verdenssynet til den tiltalte. 
Og om hvordan dette var påvirket av sam-
funnet rundt. Den erklærte utilregnelig-
heten gjorde imidlertid at terroristen fikk 
merkelappen «paranoid schizofren». Han 
ble dermed for mange frakoblet det normale 
samfunnet og det politiske liv. Den svenske 
professoren i religionshistorie ved Universi-
tetet i Uppsala, Mattias Gardell, er blant de 
som mener at terroristens «nye» tilregnelig-
het gjør det lettere å starte debatten igjen.

Gardell er forfatter av boka Islamofobi 
(Spartacus 2011), som kom ut i Norge kun 
få måneder før terroren 22. juli. Nå står han 
på vitnelisten til forsvarerne, som ønsker å 
få fastslått at terroristen er tilregnelig og 

skal idømmes 
fengselsstraff, 
ikke psykia-
trisk behand-
ling. Gardell 
ønsker å kom-
me til Oslo 
for å fortelle 
dommerne og 
Norge hvilken 

utbredt ideologi den tiltalte er del av.  
– Ja, jeg tenker å stille i rettssaken. Min 

oppgave blir å fortelle akkurat det samme 
jeg forteller deg her i dag, nemlig at Brei-
viks ideologi ikke er hans egen, og at han 
er ikke alene med sine tanker og ideer, sier 
Gardell til Ny Tid.

– Kunne du ikke like godt vært innkalt av 
aktoratet?

– Jo, det hele er jo så merkelig som det 
kan få blitt. Jeg kunne like godt blitt kalt inn 
av både aktoratet og bistandsadvokatene.

– Men står du ikke nå i fare for å virke inn 
i terroristens uttenkte plan, ved å si det enig 
med han i at han er tilregnelig?

– Jo, det er det som gjør at jeg har veiet for 
og imot. Men jeg skriver det jeg skriver, og 
jeg kommer ikke til å si noe annet enn det. 
Jeg er ikke et vitne som var til stede på Utøya, 
men en som kan si noe om det ideologiske og 
den politiske historien, sier Gardell.

Muligheten som forsvant
Gardell var selv på grillfest den våte og gru-
fulle sommerdagen da 33-åringens terror-

angrep rammet Skandinavia og verden. Han 
ble etter hvert oppringt av journalister som 
fortalte om det som hadde skjedd.

– Helt i begynnelsen var det antydninger 
til at man både i Norge og Sverige begynte 
å stille spørsmålstegn ved hvordan den of-
fentlige samtalen om innvandring hadde 
fått utvikle seg. Partier på ytterste høyre 
som Sverigedemokraterna snakket om å 
modere språket sitt, sier Gardell til Ny Tid.

Gardell skriver i et nytt etterord i pock-
etutgaven av boka om den umiddelbare 
tiden etter angrepet: Hvordan reaksjonen 

«det rommet som først åpnet 
seg, lukket seg igjen veldig raskt. 
da den første diagnosen forelå, 
forsvant det politiske fullstendig.»
mattias gardell,  
professor i religionshistorie

bok: Islamofobi 
(Spartacus)

gArdEll: Den svenske 
professoren Mattias Gardell 
skrev boka Islamofobi, som 
kom på norsk våren 2011. 
Nå vil han komme til Norge 
og vitne. FOTO: SPARTACUS
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perspektiv.

både i Norge, Sverige og resten av verdens-
samfunnet endret seg i takt med erkjen-
nelsen av at angre-
pet kom innenfra, 
fra det rasistiske 
og høyreekstreme 
miljøet. Men mens 
muslimske nord-
menn opplevde 
angrep da man i ti-
mene etter bomben 
mistenkte Al-Qaida, som dokumentert i 
en ny rapport av Antirasistisk Senter, ble 

ingen hvite etniske nordmenn eller sven-
sker angrepet, eller bedt om å «ta avstand 

fra sin kultur». 
Ingen terrorek-
sperter kunne 
uttale seg om 
den høyreek-
streme delen av 
terrorfaren. Og 
støtten til Norge 
fra Obama, Ca-

meron og NATO stilnet.
«Nå skulle det ikke lenger dras politis-

«22. juli pågår framdeles. på fle-
re måter. massemorderens plan 
var å få andre til å reagere.»
mattias gardell,  
professor i religionshistorie

SAmlEt: Den 29. juli 2011 samlet tusenvis av svensker seg på Sergels torv i Stockholm, dypt preget av terroren i Norge en uke tidligere. FOTO: SCANPIX

SVENSk: 
Den svenske 
forfatteren og 
Aftonbladet-
redaktøren 
Katrine Kielos 
mener man i 
Norge ikke har 
våget snakket 
om terrorideo-
logiens utbredt-
het. FOTO: KIElOS
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ke veksler på terrorangrepet», skriver Gardell. 
Kontrasten er der også i forhold til hvordan 
Frankrikes Nicolas Sarkozy nå bruker ter-
rorangrepet i Toulouse i sin valgkamo.

– Det rommet 
som først åpnet seg, 
lukket seg imid-
lertid igjen veldig 
raskt. Når så den 
første diagnosen til 
Breivik forelå, for-
svant det politiske fullstendig, sier Gardell.

– Er det mulig at dette rommet nå åpnes 
igjen, med den nye diagnosen?

– Ja, det gjenstår å se. Foreløpig virker 
det ikke som de store aktørene i mediebil-
det har forstått at vi står overfor et alvorlig 
samfunnsproblem. Vi vil ikke ta den store 
diskusjonen, svarer Gardell.

«Nesten normal»
Han påpeker at et parti som Sverigedemo-
kraterna slipper unna. Riksdagsmedlemmers 
kobling til militante «kontrajihadistiske» be-
vegelser ikke ser ut til å vekke oppsikt. Partiet 
ble for første gang valgt inn i den svenske 

riksdagen i 2010, med hele 20 mandater.
– Hadde de vært koblet til lignende anti-

semittiske grupper, eller til Al-Qaida, hadde 
det blitt skandale, sier Gardell.   

Forfatter og 
frilansjournalist 
Kjersti Dybvig 
intervjuet i fjor 
høst den danske 
historikeren Ber-
nard Eric Jensen 

(se eget intervju, red. anm.). Hans betrakt-
ninger rundt terroristen var den gang, før 
den første diagnosen forelå, at 33-åringens 
verdensbilde «bare er litt mer ytterliggående 
enn det tankegods som ofte er knyttet til 
den tradisjonelle kulturarvforståelsen». In-
tervjuet om det politiske bakteppet skulle 
vært trykket i Morgenbladet, men det ble 
avlyst etter at psykiatri-diagnosen ble kjent, 
får Ny Tid opplyst.

– Har 22. juli hatt noen konsekvenser for 
dansk innvandringsdebatt?

– I juli måned hadde vi en borgerlig regje-
ring med Dansk Folkeparti som støtteparti. 
Valget i høst førte til at vi har en regjering 
som har et mer liberalt syn på innvandring. 
Om det er 22. juli eller regjeringsskiftet som 
har ført til en mer åpen debatt om innvand-
ring, og mer positivitet rundt de kulturmø-
ter den skaper, er derfor vanskelig å si, svarer 
Jensen.

«Alle kan bli»
Mye av debatten i Sverige og Danmark tok 
tidlig inn over seg 22. juli-konsekvensene. 4. 
august skrev kultursosiologen Kjeld Høgs-
bro, professor ved Aalborg Universitet, i 
Informationen at det bor en slik Utøya-ter-
rorist i «oss alle». Høgsbro tar der utgangs-
punkt i den ledende sosiologen Zygmunt 
Baumans arbeid med å forstå folkemordet 
på seks millioner jøder under andre ver-
denskrig. «Vi er alle i stand til at slå ihjel på 
bakgrunn av våres forestillinger om hva som 
er nødvendig», skriver Høgsbro.

Skal man tro det legendariske Milgram-
eksperimentet, utført ved Yale Universitetet 
på begynnelsen av 1960-tallet, kan «alle» 
i alle fall være 65 prosent av oss. Dette er 
så mange som på kommando lot seg presse 
til å krysset «sadistlinjen» og gi en dødelig 
dose med støt, når de ble fortalt at dette 

var riktig og viktig. Eksperimentet har vært 
gjentatt flere ganger med liknende resultat.

Høgsbro mener det som avgjør terroris-
tens handlinger derfor er et spørsmål om 
hvilken autoritet som står bak hans forstå-
else. Kultursosiologen advarte mot at politi-
kere aksepterer de grunnleggende problem-

«Vi er alle i stand til at slå ihjel 
på bakgrunn av våres forestillin-
ger om hva som er nødvendig»
kjeld Høgsbro, kultursosiolog

rApport: Slik ser forsiden på den nye rettspsy-
kiatriske rapporten ut, rettspsykiater Terje Tørrisen 
og rettspsykiater Agnar Aspaas. FOTO: SCANPIX
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perspektiv.

stillinger som den tiltalte handlet ut ifra: 
Altså som at man er «i krig med islam», eller 
at man står overfor en «flodbølge av inn-
vandrere som truer grunnleggende verdier»:

«Så lenge det er tale om marginaliserte 
smågrupper uten autoritet i samfunnet, 
er faren håndterbar, men hvis autoritative 

politiske aktører støtter deres forståelse av 
problemenes årsak, kan det bli katastrofalt. 
Det er derfor at det er viktig at alle politiske 
aktører nøye overveier om deres forståelse 
av samtidens problemer kan gi anledning 
til at mennesker tar de konsekvensene som» 
terroristen i Norge tok, skrev Høgsbro.

Høgsbro mener det også er like viktig å 
ta et oppgjør med ekstreme meninger på 
begge sider i politikken. Både høyresiden 
og venstresiden har et ansvar, mener han.

Den 26. februar skrev forfatter og lederskri-
bent i svenske Aftonbladet, Katrine Kielos, 
om terroren og hvordan vi snakker om den. 

Storm: Den 10. april gikk forsvarerne Geir Lippestad (f.h.), Odd Ivar Grøn og Vibeke Hein Bæra på vei inn til sin klient på Ila fengsel. De skulle forklare at han i 
den nye fagrapporten er erklært tilregnelig, slik han nå ønsker. FOTO: SCANPIX


