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MedieøkonoMi	

Annonsefall
i papiraviser
Nye tall fra Mediebyråfor
eningen viser at annon
semarkedet for papiravi
ser falt med 14,5 prosent 
de første syv månedene i 
2012. Side	10

FilMpreMière

Kvinnene  
tar hevn
678 Kairo er et finstilt fe
ministisk manifest laget 
av en mannlig regissør, 
mener vår anmelder. I 
morgen er det première 
på den egyptiske filmen 
om seksuell trakassering.  
 Side	12

- Fetisjisme 
ingen sykdom
I debatten om Helse
direktoratets brosjyre om 
sadomasochisme så jeg 
for første gang alle for
dommene, hatet og det 
at folk sykeliggjorde oss. 
Vi har jo bare et anner
ledes tenningsmønster, 
skriver jente (16). Side	20

Kommentarer
og debatt side 2-7

500	brev	sendt	mellom	den	jødiske	flyktningegutten	otto	og	hans	foreldre,	har	dannet	bakgrunnen	for	elisabeth	Åsbrinks	bok.		

Brev avslørte IKEa-sjefen
Nazifortid. den jødiske flyktningen otto bidro til å bygge opp IKEa for 
den nazistvennlige Ingvar Kamprad. Forfatteren og journalisten Elisa-
beth Åsbrink leste seg frem til historien gjennom 500 brev. side 8 og 9

Les Per Kristian 
Haugen 
 Maktkampen i Egypt 
har tatt en dramatisk 
vending. side 3

Tlf. 815 00 811
www.nationaltheatret.no

ÅPNER IBSENFESTIVALEN
MED 100 OSLOBORGERE
PÅ SCENEN

urpremiere
23. august 2012
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SVENSKE  
AVSLØRINGER
 
Ulf Andenæs
 
Foreldrene til Otto Ullmann 
blir drept av nazistene. Ing-
var Kamprad holder skjult 
for sin jødiske bestevenn at 
han er aktiv nazist.

Forfatteren og journalisten Elisa-
beth Åsbrink ble innviet i histo-
rien da hun fikk i oppdrag å lese 
500 gamle brev bevart i en IKEA-
kartong.

Brevene var skrevet til den nå 
avdøde Otto av hans foreldre et-
ter at de hadde sendt gutten sin 
fra seg for å berge ham fra jøde-
forfølgelsene. Hensikten var at de 
skulle komme etter, men de ble 
innhentet av sine mordere. Deres 
siste brev er sendt fra konsentra-
sjonsleiren Theresienstadt.

Elisabeth Åsbrink har selv fami-
liebakgrunn av ungarske jøder; 
en bestefar og bestemor ble drept 
under forfølgelsene, mens hennes 
far overlevde, som hun sier, «gjen-
nom en serie mirakler».

Ingvar Kamprad (86) bygget opp 
IKEA, i starten med vennen Ottos 
hjelp. Han fortsatte å være tilhen-
ger og venn av den beryktede sven-
ske fascistlederen Per Engdahl til 
utpå 1950-tallet, da Engdahl holdt 
tale i Kamprads bryllup. Engdahl 
ga seg ikke etter krigen, men ar-
beidet da for å gjenreise en fascis-
tisk bevegelse i Europa.

– I dag ser folk ofte på nazismens 
og jødeutryddelsens epoke som 
fjern fortid. Fordi Kamprad fort-
satt leder IKEA, drar han denne 
historien inn i nuet, sier Åsbrink.

Fortiden kom for en dag
Kamprads glemte nazistiske for-
tid ble kjent etter at Per Engdahl 
døde i 1994 og fascistlederens ar-
kiver ble gjennomgått. En angren-
de Kamprad sto frem med en of-
fentlig beklagelse av det han kalte 

«sin ungdoms sykdom». Den som 
ifølge familien ble særskilt forbi-
tret og ikke ville godta noen unn-
skyldning fra IKEA-sjefen, var den 
jødiske bestevenn fra unge år, Otto 
Ullmann, da det gikk opp for ham 
at bestevennen Ingvar Kamprad 
hadde spilt et dobbeltspill.

Åsbrink ble forferdet da hun un-
der arbeidet med boken intervjuet 
Kamprad og Kamprad sa om Sve-
riges brune leder: «At Per Engdahl 
var et stort menneske, det kom-
mer jeg til å stå fast ved.»

Kamprad sa etterpå at hans ut-
talelse var tatt ut av sin sammen-
heng. Åsbrink svarer at hun har 
ikke gjengitt annet enn det hun 
har på lydbåndet.

«Innrømmer det han må»
– Mitt inntrykk er at Kamprad ikke 
er noen særskilt reflektert person. 
Han er ikke særlig interessert i 
ideer, men er en praktisk hand-
lingens mann. Han innrømmer 
aldri mer om sin fortid enn det 
han blir tvunget til å innrømme 
når det blir avslørt. Han var glad 
i sin jødiske venn. Dette vennska-
pet side om side med hans nazis-
tiske engasjement har paralleller 
blant andre mennesker med rasis-
tisk sinnelag, som gjør et unntak 
for enkelte de kjenner personlig. 

Otto, på sin side, var som så 
mange flyktninger så sterkt ret-
tet mot å overleve at han har trolig 
skjøvet bort mistanker om vennen 
som ville vært for ubehagelige.

Vennen Otto fikk sin egen re-
staurantbedrift i Sverige. Han kom 
ikke over mordet på foreldrene, og 
fikk aldri fred i sitt sinn.

Denne historien vitner jo også 
om besværlige sider ved Sveriges 
egen fortid, som det har vært uvil-
je mot å rote opp i, sier Åsbrink. 

Hun har fått mange reaksjo-
ner fra IKEA-personalet etter av-
sløringene. – Noen sier jeg skal la 
Kamprad i fred, og at han har gjort 
mer for Sverige enn meg. Andre vil 
bekrefte Kamprads besværlige si-
der, men ingen vil stå frem.

Et varmt vennskap mellom to unge 
menn i krigstidens nøytrale Sverige: 
En jødisk gutt fra Wien på flukt og en 
svensk nazist, som senere grunnla IKEA.

En nazist og 
hans jødiske 
bestevenn

En barndom i Wien for Otto Ullmann, før Hitlers innmarsj i Østerrike.  prIvAt bIldE  

fakta

Kamprad ble politiovervåket

XX Elisabeth Åsbrinks bok, Og fremdeles står trærne i Wienerwald, norsk utgave på Spartacus forlag, vakte stor 
oppmerksomhet da den kom ut i Sverige i fjor. Hun ble belønnet med Augustprisen, en litterær pris som 
utdeles årlig av den svenske forleggerforeningen.
XX Det kom samtidig frem at IKEA-gründeren Kamprad var blitt overvåket av politiet som nazist i sin ungdom.
XX «Elisabeth Åsbrink har skrevet en av høstens viktigste bøker», skrev Aftonbladet. Boken er «både et rys-
tende tidsdokument og et raseri forvandlet til overveldende vakker prosa», skrev Uppsala Nya Tidning.
XX «Når Ingvar Kamprad fortsatt i 2010 omtaler Per Engdahl som «et stort menneske» er hans beklagelse over 
ungdommens nazisme ikke verd det papir den er skrevet på», mente Kim Salomon, Svenska Dagbladets 
anmelder.
XX Elisabeth Åsbrink (47) har arbeider med nyhets- og kulturprogrammer på svensk fjernsyn. Hennes skuespill 
Räls (togskinner), «om Europas jernbaneskinner som en vei til frihet og til undergang», blir satt opp i Stock-
holm til høsten. 
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67 år etter at andre verdenskrig 
sluttet, er det ingen grunn til å 
pensjonere den. Bokhøsten har 
fortsatt plenty av fortellinger 
om andre verdenskrig. Tiden 
har åpnet stadig nye perspek-
tiver, og interessen ser ikke ut 
til å dale. Kanskje skal det være 
slik. 

I 2009 kom kvinneperspek-
tivet for fullt - en gang til. Helle 
Aarnes’ bok om tyskerjentene, 
bøker om kvinnenes betydning 
i både sanitet og motstands-
kamp. I årets bokhøst. 

Jeg ser spesielt frem til Mari-
anne Kaurins Nærmere høst, en 
barne- og ungdomsbok om en 
familie på Grünerløkka i 1942.

Trude Teige har også verdens-
krigen som bakteppe i sin ro-
man. 

Asgeir Lode skriver om 
Englandsfarere, Bjørn Westlie 
med De skrev for Hitler, Bernt 

Roughtvedt om Gregers Gram, 
for å nevne noe. Ellers er ten-
densen at mindre og lokale for-
lag gir ut enda mer spesielt vin-
klede bøker om krigen.

Avløste Afghanistan
De store forlagene har vært ras-
ke til å ta inn de andre krigene 
våre: 

Afghanistan er i høst behand-
let av både Aslak Nore i thriller 
og Malin Stensønes i dokumen-
tarbok. Afghanistanoppdraget 
skal trappes ned og på bokliste-
ne kom det raskt en ny krig inn, 
den mot terror, mot terroren 
som også rammet oss. 

Høsten 2011 kom de første 
minnebøkene. I vår kom de før-
ste personlige historiene og nå 
kommer det litt av hvert. Aage 
Borchgrevink, Jo Stein Moen/
Trond Giske, Erike Fatland er 
navn som vil få oss til å lese 
enda mer om 22/7. 

Breivik-fiksjonen kommer
Den neste fasen tror jeg blir 
enda mer interessant, og det er 
fasen når skjønnlitterære forfat-
tere skal begynne å skrive det 
som ikke kan skrives av aviser 
og bøker med strenge krav til 
kilder og dokumentasjon. 

Under rettssaken kom det 
frem mange ting som ikke ble 
formidlet offentligheten di-
rekte. Rapporter fra barnever-
net, fra annet fagpersonell som 

kom inn tidlig i Anders Behring 
Breiviks liv. Gjerningsmannens 
forhold til moren har vist seg å 
være både vanskelig og kanskje 
definerende for hvem han ble 
som voksen. 

Skal ikke bli «ferdige»
Dokumentarfilmskaperen Tom-
my Gulliksen skrev i en kronikk 
i Dagbladet at det er fiksjonen 
som kanskje best kan forkla-
re Behring Breivik når alt det 
andre er belyst fra forskjellige 
vinkler. 

Det er jeg enig med ham i. 
Forfatter Jan Kjærstad skrev i Af-
tenposten lørdag: 

«Med hensyn til skildringer av 
mennesker som står bak masse-
drap, kommer også skjønnlitte-
raturen til kort, men den kom-
mer til kort fordi dens mandat 
er å åpne, ikke å lukke. Romaner 
gir aldri bombastiske svar, de ska-
per tvil og utfordrer leseren til å 
tenke selv (...)»

Også Kjærstad har rett. I 
dette spenningsfeltet finner 
vi de neste bokhøstenes mest 
interessante titler: De norske 
forfatterne som våger å utfor-
ske Behring Breivik-figuren. I 
tillegg får vi avstand og tidene 
for hvilke rom som kan åpnes, 
endrer seg. 

Vi skal heller ikke bli «ferdige» 
med 22/7. Heller ikke om 67 år. 
vidar.kvalshaug@aftenposten.no

twitter.com/Kvalshaug

Høstbøkene. Å fase ut 2. verdenskrig har tatt lang tid.

Vi har fått andre 
kriger å skrive om 

Kommentar
Vidar Kvalshaug

å Kommentator

«Selv har jeg sluttet å handle på 
IKEA», sier Elisabeth Åsbrink. 

Familien Ullmann i lykkeligere dager, på utflukt med hunden og  
familien. Otto Ullmanns foreldre og andre familiemedlemmer ble drept 
under krigens jødeutryddelse.  privat bilde  

Ingvar Kamprad innrømmer aldri 
mer enn det han blir tvunget til.
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