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Vi bör bejaka och njuta av vårt kulturarv 

KULTUR Riksdagsledamot Mattias Karlsson skriver på Newsmill: 

Den amerikanske poeten William Faulkner skrev i sin bok 

”Requiem for a nun” att: ”Det förflutna är aldrig dött, det är inte 

ens förflutet”. De nationella identiteterna, däribland svenskheten, 

är lysande exempel på sanningshalten i Faulkners djupsinniga 

observation. 

Svenskheten är ett fenomen med djupa historiska rötter. Dess 

mest grundläggande ingrediens är landet självt. Om våra förfäder 

hade formats av ett annat klimat och en annan natur, hade också vår kultur och identitet sett ut på 

ett annat sätt. Bortsett från det rent materiella baseras svenskheten naturligtvis också på de 

tidigare generationernas känslor, moral, trosuppfattningar, kreativitet, livserfarenheter och 

preferenser, liksom på deras möten med andra folk och de kulturimpulser folket frivilligt har tagit 

till sig. 

 

Den svenskhet som existerar idag är resultatet av att varje generation svenskar så här 

långt, mer eller mindre medvetet, har valt att hedra sina förfäder genom att föra vidare 

en del av deras arv till sina barn. Samtidigt har varje generation utelämnat någon aspekt 

av arvet och istället tillfört någon ny. Historiskt sett har dock svenskheten förändrats 

väldigt långsamt. 

 

Även om den nationella identiteten i de flesta fall är följden av en socialiseringsprocess och därmed 

förändras väldigt långsamt, är det naturligtvis teoretiskt möjligt att på politisk väg, i likhet med till 

exempel kulturrevolutionens Kina, kollektivt förkasta sitt arv, sin identitet och sin kultur. Varje 

generation svenskar väljer således om den skall förkasta, förstärka eller försvaga de historiskt 

rotade band i form av normer, värderingar, traditioner och kollektiva minnen som gör oss till ett 

folk och som håller ihop oss i nuet. 

För mig som socialkonservativ Sverigevän finns det inget positivt med en försvagad nationell 

identitet. Jag har ett känslomässigt band till mitt land och till tidigare generationers svenskar. Jag 

älskar och respekterar mitt land och mitt folk på ungefär samma sätt som jag älskar mina 

föräldrar. Inte för att jag tror att de saknar fel och brister eller objektivt sett är bäst i världen på 

allting, men för att de är mina och för att de gett mig så mycket och offrat så mycket för min skull. 

Var och en som delar mina känslor i detta avseende, oavsett om denna person är född i Sverige 

eller inte, är jag beredd att betrakta som en del av mitt folk. Jag tror alltså på en öppen svenskhet 

och på möjligheten att i det här sammanhanget hysa lika starka känslor för sina ”adoptivföräldrar” 

som för sina ”biologiska föräldrar”. 

 

Mediala och politiska attacker mot försvararna av den nationella gemenskapen är dock 

vanligt förekommande, särskilt i samband med nationaldagen. Det svenska 

debattklimatet har förskjutits så långt att diskussionerna inte längre handlar om 

huruvida svenskheten är bra eller dålig, utan mer om huruvida svenskheten 

överhuvudtaget existerar eller inte. 

 

Ett vanligt förekommande påstående är att eftersom en del av det vi idag betraktar som svenskt 

har sitt ursprung i andra länder finns egentligen ingen svensk kultur och det är ologiskt och dumt 

att motsätta sig massinvandring och mångkultur. 

Svenskarna har, som jag redan konstaterat, genom historien låtit sig inspireras av andra, i första 

hand närliggande, folk och kulturer. Det är inget konstigt eller fel med detta, det har skett naturligt 

och frivilligt på initiativ av befolkningen själv. Detta historiska kulturutbyte kan dock inte jämföras 

med den statliga mångkulturalism som samtliga riksdagspartier med undantag för SD förespråkar. 

Det finns exempelvis en avgörande skillnad mellan att vissa svenskar frivilligt väljer att 

lära sig att dansa amerikansk squaredans och att staten i strid mot folkviljan skulle ta hit 

500 000 amerikanska boskapsfösare, ge dem bidrag för att dansa squaredans och sedan 

slå fast att detta nu var en del av svenskheten och den svenska kulturen. 
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Det faktum att de nationella kulturerna historiskt sett har påverkats av varandra gör dem inte 

mindre unika eller mindre skyddsvärda. 

Under de gånga årens kulturdebatt här i Riksdagens kammare har jag fått höra alltifrån att det 

enda riktigt svenska är barbariet till att det inte går att säga vad som är den svenska kulturen, 

eftersom riset i vår julgröt kommer från Asien och kristendomen kommer från Mellanöstern. 

Jag menar att den utgångspunkten är lika felaktig som att hävda att en individ som i vissa 

avseenden härmar eller låter sig påverkas av andra människor inte har någon egen personlighet. 

Det är lika fel som att säga att det egentligen inte finns något svenskt språk och att detta inte bör 

ha någon särställning i Sverige eftersom vi har tagit in en stor mängd utländska lånord.  Den 

japanska teceremonin är inte mindre japanskt för att japanerna lärde sig att dricka te av kineserna 

och den svenska kulturen är inte mindre verklig eller svensk för att den ursprungliga impulsen till 

luciafirandet kan spåras till Italien och katolicismen. 

De antisvenska krafternas dekonstruktivistiska argumentationsteknik är bedräglig och 

kan användas för att motbevisa existensen av snart sagt vilka fenomen som helst. 

Den motpol som idag oftast ställs upp mot den nationella gemenskapen är individen. Frågan är 

dock vad som konstituerar en individ? Personligheten skulle nog de flesta svara. Men hur unika är 

egentligen våra personligheter om de plockas isär på samma sätt som försök görs för att plocka 

isär svenskheten? 

Låt oss ta ett konkret exempel: 

Fredrik Reinfeldt är pappa, han har i olika sammanhang berättat att han är intresserad av basket, 

att han tycker om choklad, roas av ironi och gillar ”musik som man blir glad av och som man kan 

dansa till” 

Ingen av dessa egenskaper i Reinfeldts personlighet kan, isolerad från de andra eller ens i 

kombination, sägas vara något unikt. Det finns tiotals miljoner människor som älskar basket och 

choklad och miljarder pappor i världen. Överhuvudtaget så är det svårt att hitta någon del av 

någon människas personlighet som är helt unik. Enligt de antisvenska krafternas egen logik borde 

man därmed inte kunna säga att vare sig Fredrik Reinfeldt eller någon annan människa egentligen 

har en personlighet. Det är till och med ytterst tveksamt att individer överhuvudtaget existerar. 

Avslutningsvis vill jag poängtera det jag redan nämnt om att varje generation själv ansvarar 

för det kulturella arv den lämnar efter sig. I Sverigedemokraternas principprogram kan man läsa 

följande: ”Det faktum att en viss företeelse är att betrakta som svensk är i sig inte nog för att vi 

skall anse den vara särskilt skyddsvärd, den måste också vara förenlig med en konstruktiv och 

demokratisk samhällsutveckling.” Enligt min mening är det svenska mindervärdeskomplexet och 

den bristande respekten för den egna kulturen och identiteten ett bra exempel på en djupt rotad 

svensk företeelse som inte är konstruktiv och som därmed med fördel skulle kunna förpassas till 

historiens skräphög. I dess ställe bör vi bejaka och njuta av det arv vi har att förvalta och bygga 

vidare på till kommande generationer svenskar. 

En av de viktigaste officiella orsakerna till att vi firar vår nationaldag just idag, den 

sjätte juni, är att Gustav Vasa blev utsedd till kung vid just detta datum år 1523. Enligt 

den traditionella historieskrivningen skall det redan vid denna tid ha funnits tendenser 

till nationell masochism, något som Vasa starkt skall ha ogillat och beskrivit i termer av 

att ”Svenskarna kackar i eget bo”. 

Ett talande och i just det här fallet beklagligt exempel på att det förflutna vare sig är dött eller 

förflutet. 
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