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Møtet mellom en 
jødisk gutt og Ikea-
gründer Ingvar 
Kamprad er også 
en fortelling om 
antisemittisme i 
Sverige og Europa. 
Elisabeth Åsbrink 
har ertet på seg 
svenskene.

BØKER
Av Dag Eivind Undheim Larsen 
(tekst) og Monica Larsen (foto)

– Jeg har forsøkt å løfte fram 
noen av de menneskene som 
befi nner seg bak Holocaust-
tallet på seks millioner, sier 
Elisabeth Åsbrink, journalist 
og forfatter. 

Åsbrink arbeider til daglig 
som undersøkende journalist 
i Sveriges Television, og hun 
har tidligere gitt ut boka 

«Smärtpunkten – Lars Norén, 
pjäsen Sju tre och morden i 
Malexander». 

Nå er hun aktuell i forbin-
delse med at boka «Og frem-
deles står trærne i Wiener-
wald» foreligger i norsk over-
settelse. Her skildrer Åsbrink 
historien til den jødiske gut-
ten Otto Ullmann som kom-
mer til Sverige som fl yktning 
fra Wien i 1939. Det er ikke 
bare en skildring av Ottos 
møte med det svenske folk-
hemmet, men også historien 
om hvordan gutten utvikler et 
vennskapsforhold til den be-
rømte Ikea-gründer Ingvar 
Kamprad. 

I en eske fra Ikea
Åsbrink fi kk tilgang til histo-
rien om Otto Ullmann gjen-
nom 524 brev som var lagret i 
en eske fra Ikea. Her lå breve-
ne som foreldrene sendte til 
Otto mens de befant seg i den 
østerrikske hovedstaden 
Wien. Foreldrene hadde sendt 
Otto vekk for å redde ham fra 
jødeforfølgelsene som var i 
full gang. 

– Bildet av den ensommen 
gutten som ankommer Sveri-
ge i en alder av 13 år, og som 
opprettholder kontakten med 
sine foreldre gjennom brev-
korrespondanse helt fram til 

deres død, var noe jeg ikke 
greide å få ut av hodet, og det 
var noe jeg ville dele med fl e-
re. Selv om boka har et dystert 
innhold, er det også en kjær-
lighetshistorie, sier Åsbrink 
til Klassekampen. 

Svensk glansbilde
Fortellingen om Otto Ullmann 
er også blitt til ei bok som pir-
ker bort i det svenske folk-
hemmets forhold til de fascis-
tiske ideologien som rådet 

grunnen i Tyskland på 1930- 
og 40-tallet:

– Boka har vært med på å 
korrigere det svenske selvbil-
det om landets rolle under an-
dre verdenskrig. De fl este for-
binder dette med Sveriges 
humanitære innsats, sier Ås-
brink og trekker fram de hvite 
bussene som ble sendt for å 
redde folk som satt i de tyske 
konsentrasjonsleirene, og 
innsatsen diplomaten Raoul 
Wallenberg gjorde for å redde 

titusenvis av ungarske jøder.  
– Men det mange ikke 

kjenner til, er den nære for-
bindelsen mellom Sverige og 
det nazistiske Tyskland. Men 
allerede i 1921 ble det eta-
blert et raseforskningsinsti-
tutt i Sverige, og svenske for-
skere var ledende innen rase-
biologien, og dette arbeidet 
var til stor inspirasjon for na-
zistene.

Men det var også nære rela-
sjoner på kulturelt nivå:

– Jeg mener det nærmest 
var en symbiose mellom Sve-
rige og Tyskland på 1930-tal-
let, og i denne forbindelsen 
ligger det også innbakt et 
klasseperspektiv. De tysk-
vennlige var i hovedsak aka-
demikere og folk fra borger-
skapet, som leger, advokater 
og prester. 

Og prestenes rolle i denne 
sammenhengen er noe Ås-
brink framhever:

– Jødehatet er intimt knyt-
tet sammen med kristendom-
mens historie. Og den sven-
ske erkebiskopen Erling Ei-
dem representerte den from-
me pietismen som var blitt 
meislet fram av den tyske 
lengselen etter reinhet. Men 
også nazistienes utskillelses-
strategier, som opprettelsen 
av gettoer og merking av 

Her er unge Otto Ullmann sammen med familien i Wien, før fl ykter 
til Sverige. FOTO: FRA BOKA, PRIVAT EIE
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klærne til jøder, er en praksis 
hentet fra kristendommen, og 
man kan si det beredte grun-
nen for nazismen.    

Et kjærlighetsmøte
Historien om Otto tar en ny 

vending når han som 18-åring 
søker jobb hos den svenske 
godseierfamilien Kamprad. 
Her treffer han også den jevn-
aldrende Ingvar Kamprad. 
Mannen som bygde opp mø-
belgiganten Ikea, og som i dag 
er en av verdens aller rikeste 
mennesker.  

– Det opp-
sto en umid-
delbar kjær-
lighet mellom 
de to, sier Ås-
brink. 

Men det var 
et nokså un-
derlig vennskap med tanke på 
den unge Kamprads politiske 
holdninger. Det vakte oppsikt 
da det på midten av 1990-tal-
let ble kjent at Ingvar 
Kamprad hadde hatt nazistis-
ke sympatier i sin ungdom. I 
boka til Åsbrink får vi også 
vite at han var medlem av det 
svenske nazistpartiet 
«Svensk socialistisk samling» 
og at han drev aktiv verving 
av medlemmer.   

– Med tanke på Kamprads 
politiske innstilling, hvordan 
han få en kamerat med jødisk 
bakgrunn?

– Det vet jeg ikke, men de 
hadde nok en del til felles. 
Begge var smarte og driftige, 
men begge var også svært en-
somme. Dessuten pleier ideo-
logien å vike når man blir 
kjent med noen. Vi pleier gjer-
ne å gjøre en unntak for per-

sonene vi kjenner godt, litt 
sånn: «Han er normal, det er 
de andre det er noe galt med», 
sier Åsbrink. 

Men hun mener Ikea-milli-
ardæren spiller en viktig rolle 
i boka:

– Jeg tror ikke Kamprad er 
unik, og jeg er glad for å ha 
ham med i fortellingen. 
Kamprad lever i beste velgå-
ende og er fremdeles den ube-
stridte lederen av Ikea-kon-
sernet. Slik fungerer han som 
et bindeledd mellom jødeut-
ryddelsen og vår egen tid, sier 
Åsbrink og trekker en paral-
lell til hetsen mot muslimer 
og det høyreorienterte partiet 
Sverigedemokraternas inntog 
i Riksdagen. 

Lite refl ektert
Åsbrink forteller at Otto Ull-
mann ikke kjente til at 
Kamprad hadde vært aktiv i 
den nazistiske bevegelsen, og 
at han reagerte med sinne da 
det ble kjent. Kamprad har 
sagt unnskyld til sine ansatte 
i Ikea, og erkjent at det var en 
tabbe. Men i boka til Åsbrink 
går det klart fram at Kamprad 
ikke tar avstand fra gamle 

kjente når 
han fasthol-
der at den 
svenske fas-
cistlederen 
Per Engdahl 
var «et stort 
menneske»:

– Jeg tror ikke Kamprad er 
antisemitt på et dypt plan, 
men han er heller ikke man-
nen som refl ekterer så mye 
over hva han har gjort. 
Kamprad er en handlingens 
mann, og bruker ikke mye 
krefter på å dvele ved fortida.

– Har disse avsløringene 
fått noen konsekvenser?

– Det svenske selvbildet har 
fått seg en knekk, og det er 
fl ere som er sinte på meg for 
dette. Og de spør hva jeg har 
gjort for Sverige, sammenlik-
net med Kamprads prestasjo-
ner. Men varemerket Ikea har 
visstnok falt på den svenske 
omdømmestatistikken etter 
at jeg ga ut boka. Og vennene 
mine spøker med at jeg kom-
mer til å få en skikkelig stygg 
Ikea-sofa oppkalt etter meg, 
sier hun.  

dagl@klassekampen.no
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FAKTA

Elisabeth Åsbrink:
� Svensk forfatter og journa-
list.
� Er aktuell 
med boka «Og 
fremdeles 
står trærne i 
Wienerwald» 
på Spartacus 
forlag.
� Boka 
handler om 
den jødiske gutten Otto 
Ullmann som kommer til 
Sverige som fl yktning i 1939. 
Her møter han den unge 
nazisten Ingvar Kamprad, som 
seinere grunnlegger møbelhu-
set Ikea. 
� Boka vakte oppsikt da den 
kom ut i Sverige.

Etter fl ere turbulente år 
i Samlaget, fl agget 
forlagsledelsen opti-
misme på gårsdagens 
pressekonferanse, hvor 
høstens bøker ble 
presentert. 

BØKER
Av Sandra Lillebø

– Det har vært et spesielt år 
for Samlaget, startet admi-
nistrerende direktør Ed-
mund Austigard med å si da 
forlaget i går presenterte sin 
høstliste. 

I mars i år ble det kjent at 
forlaget så seg tvunget til å 
selge unna sin skolebokav-
deling, etter fl ere år med sto-
re underskudd. Men tross 
salget, ble likevel årsresulta-
tet for 2011 på minus ti milli-
oner kroner etter skatt. I for-
gårs tiltrådte Håkon Kol-
mannskog stillingen som 
forlagssjef, og håpet er at for-
laget med ham i sjefsstolen 
skal styrke sin stilling som 
leverandør av kvalitetslitte-
ratur på nynorsk. 

Språklig mangfold
– Språklig mangfold kom-
mer ikke av seg selv, uttalte 
Kolmannskog på pressekon-
feransen i går.

Han sa han var stolt og 
glad over å legge fram årets 
høstliste, som i tillegg til å 
inneholde ti debutanter, 
også har med noen av de 
mest markerte forfatterne 
forlaget har kunnet skilte 
med fra tidligere. Blant dem 
er Jan Roar Leikvoll, som 
kommer med sin bok num-
mer tre, «Bovara», og som al-
lerede har rukket å bli inter-
vjuet i Klassekampen. Marit 
Kaldhol kommer i år med en 
roman for voksne, «Darwins 

sporvar», mens Rønnaug 
Kleiva kommer med roma-
nen «Armenia, Albania, Ar-
gentina». Ingelin Røssland, 
som fra før har markert seg 
som forfatter av ungdomsbø-
ker, kommer med sin første 
bok for voksne. Den har fått 
tittelen «Kirsebærsnø» og 
kommer ut i september. 

Samlaget har også fl ere ly-
rikkutgivelser på gang. Juli-
ane Rui, som debuterte i fjor 
med «Den hesten er av snø», 
kommer allerede nå med 
bok nummer to. Den kom-
mer ut i oktober og har fått 
tittelen «Systrer kan bli like 
gamle». Siw-Anita Kirketeig 
debuterer med «Alt kjød er 
grønt gras», og Kaisa Aglen 
debuterer med «Kvar i krop-
pen sit ingenting». 

Sakprosa
Blant fl ere interessante sak-
prosatitler fi nner vi Astrid 
Sverresdotter Dypviks «Det 
var DDR», et dokument om 
det nedlagte landet, og 
Olaug Nilssens «Kjøkenben-
krealisme». Filolog Kristin 
Fridtun kommer også med 
sin første bok, som har fått 
tittelen «Norsk etymologisk 
oppkok». Boka skal være 
klar i løpet av august.

sandra.lillebo@klassekampen.no

Samlagets ledelse 
fl agger optimisme

OPTIMIST: Edmund Austigard.

«Jeg tror ikke Ing-
var Kamprad er 
unik»

ELISABETH ÅSBRINK


