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«De spektakulære  
henrettelsene av vestlige 
og planene om terror i 
Norge og Australia, har 
trolig til hensikt å provosere Vesten til 
å gå til angrep»

Erling Rimehaug kommenterer, side 2

KOMMENTAREN

Åpent brev til kommunalminister 
Jan Tore Sanner og de organer 
som skal behandle det planlagte 
minnesmerket på Sørbråten på 
nytt.

Blomstertogene etter 22. juli 
2011 oppsto under mottoet: «Når 

en mann kan vise så mye hat – 
hvor mye kjærlighet kan ikke da 
vi andre vise?» Gatene fyltes med 
mennesker, lys og blomster så det 
ga gjenklang rundt om i verden.

Med denne gode opplevelsen i 
bakhodet er det uforståelig at re-
gjering og myndigheter har valgt å 
lage et minnesmerke som symbo-
liserer splittelse. Det burde sym-
bolisere samling og brobygging.

Det er ikke volden og såret vi 

bør sementere, men vårt svar: 
Samholdet!

Når det nå viser seg at dette ut-
kastet også splitter lokalbefolknin-
gen og de nærmest berørte, håper 
jeg at dere som har myndighet til 
det, skroter det og kommer fram 
til noe helt annet.

Liv Therkelsen, Åmot

Splittelse  
eller   
samling?

INNlEGG fRA vERDIDEBATT.NO/BRITTDAhl

Væpnet konflikt 
kan forebygges
Bjørg Berg

 ● Tønsberg

I 2001 kom Kofi Annans omfat-
tende rapport om å forebygge 
væpnet konflikt. Den ble ikke 
oversatt og, så vidt jeg vet, ikke 
omtalt eller omskrevet. Jeg 
skrev om den i avisene.

I mange år har kvekere og an-
dre arbeidet for å få på plass en 
skatt for forebygging, en freds-
skatt. vi vil ikke bidra til våpen 
og vold over skatteseddelen.

hva om Kofi Annans livs-
viktige rapport var blitt tatt på 
alvor, ikke lagt i en skuff og 
glemt? Da hadde vi i hvert fall 
vært et lite stykke på vei til en 
bedre verden.

Kristne og 
 nettdebatter
Knut Hammersmark

 ● Oslo

Noen bør skamme seg over 
egen oppførsel på nett, for 
eksempel i kritikk av Jens Brun-
Pedersen. En av debattantene 
hadde altså funnet det for godt 
å uttrykke følgende: «Brun-
Pedersen trenger vi ikke bry oss 
om. han skal brenne i helv,,,»

vedkommende som skrev 
utsagnet, får vi håpe hadde en 
ekstremt dårlig dag. Utsagnet 
ser jeg imidlertid på som en 
vulgær måte å sette seg i Guds 
sted på. I beste fall.

I den grad vi kristne invol-
verer oss i ulike nettdebatter, 
trenger vi ikke en kollektiv 
enfoldig inflasjon. Det vil si at 
det vi skriver er så på jordet at 
verdien av det nulles ut. Neste 
steg er at det fort kan bli et nyt-
tig verktøy for den onde.

Å stå på Guds ord blir i Bibe-
len for eksempel omtalt som å 
være lys og salt. (Matteus 5, 13) 
Nettdebatter om kristne temaer 
blir ofte i overkant salte. De 
utvikler seg til et slags verbalt 
Dødehav.

Til slutt kan det kanskje passe 
med noen kjente Jesus-ord, 
denne gang om alle kristne 
som uttaler seg uvettig på nett. 
Ordene bør gjelde både overfor 
Gud og medmennesker: «Tilgi 
dem, for de vet ikke hva de 
gjør.» (lukas 23, 34)
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til et barn du er glad i
Med Dåpsklubben TRIPP TRAPP får barna gode bøker 
og musikk rett hjem i postkassa. Her blir de kjent med 
Bibelens fortellinger, aftenbønner og mange fine 
barnesanger. Bøker på bokmål og nynorsk. 

Velg 
gratis 
gave

* For barn fra 0 til 12 år 

* Ingen krav til minstekjøp 

* Tilbud om 3 pakker årlig

Du betaler 
kun 49,- for 

forsendelsen

Min 
Godnattbok (tøy)
Verdi 168,-  •   0-3 år

Gynge 
lite grann CD
Verdi 198,-  •   0-3 år

Kirkerottene DVD
Verdi 100,-  •   3-7 år

Flere velkomstgaver finner du på 
www.tripptrapp-klubben.no

TRIPP TRAPP drives av IKO-Forlaget AS
Telefon 22 59 53 00 E-post ordre@iko.no
TRIPP TRAPP drives av IKO-Forlaget AS

Populær
faddergave

mottok 
tabuprisen

 ■ Politiker Libe Rie-

ber-Mohn mottok i går  

Tabuprisen 2014 fra Rådet 

for psykisk helse. Rieber-

Mohn, som er Arbeiderparti- 

politiker og varaordfører i  

Oslo, fortalte om en vanske-

lig oppvekst som var preget 

av seksuelle overgrep, i en  

dokumentar på TV 2 tidligere 

i år.  (©NTB)

eide i gang med 
fredsforsøk

 ■ HELLAS: FNs nye spesial- 

utsending til Kypros,  

Espen Barth Eide (bil-

det), ledet i går sitt første  

møte i fredssamtalene mel-

lom greske og tyrkiske ledere 

på øya. FN håper Eide kan 

blåse nytt liv i fredsprosessen, 

som er blitt satt på prøve en  

rekke ganger de siste tre  

tiårene.  (©NTB)

rekordhøy rapportering om 
tvangsekteskap og trusler

nyheter

• samfunnsredaktør Berit Aalborg (berit.aalborg@vl.no)
• tro&kirke-redaktør Trygve W. Jordheim (trygve.jordheim@vl.no)
• flere nyheter på vl.no

 ■ Aldri før er det blitt rap-

portert inn så mange tvangs-

ekteskapssaker til Kompetan-

seteamet mot tvangsekteskap 

og kjønnslemlestelse. Mørke-

tallene er fortsatt høye, fryk-

ter Røde Kors. Tall for første 

halvår i år viser at kompetan-

seteamet mottok 243 nye hen-

vendelser, noe som er en øk-

ning på 47 saker sammenlignet 

med første halvår 2013. Dette 

er det høyeste antall saker på 

et halvår siden teamets opp-

start. Sakene som rapporteres 

inn, dreier seg om både inn-

gåtte tvangsekteskap, trusler 

om ekteskap, andre voldssa-

ker og saker der ungdom etter- 

lates i utlandet. 18. juni i år ble  

appen #meg lansert, som gir 

råd om tvangsekteskap.  (©NTB) 

David Stenerud
david.stenerud@vl.no 22 310 451

Humanetiker Jens 

Brun-Pedersen 

blir kalt Goebbels 

på nett. – Direkte 

sjikanering, 

innrømmer 

mannen bak Face-

book-gruppen.

Tidligere denne måneden had-

de pressesjef i Human-Etisk 

Forbund, Jens Brun-Pedersen, 

et innlegg på den kristne avi-

sa Dagen sin nettside, der han 

grunngir forbundets anbefaling 

om at NRK avvikler sine faste 

forkynnende andakter og guds-

tjenester.

Så gikk kommentarfeltene 

varme. Ikke med motargumen-

ter, men med personangrep, sji-

kane og det den erfarne infor-

masjons- og pressemannen be-

tegner som rene «hatytringer».

Kalt Goebbels og ISIL. – Jeg 

må vel nesten tåle det, og det 

er muligens naivt av meg å ha 

større forventninger til kristne 

enn andre, men den type hets 

og hat som kom frem i forbin-

delse med dette innlegget over-

rasket meg.

Brun-Pedersen forteller han 

ble kalt Goebbels og ISIL, og 

ble ønsket sendt til ISIL. 

Han opplevde ufine og usak-

lige kommentarer både på  

Dagen.no og avisens Face-

book-side, men disse ble røktet 

vekk. Aller verst var Facebook- 

siden «Ja til å bære korset når 

og hvor jeg vil», som jevnlig 

poster mange saker fra Dagen.

no og har over 123.000 følgere. 

Brun-Pedersens innlegg «An-

dakter i NRK» har ligget der i 

nesten to uker.

‘Brenne i helvete’. Når Vårt 

Land går gjennom kommentar-

feltet under posten, finner vi – 

blant mer generelle utfall som 

«Ingen kødde me korse» – en 

rekke personangrep på Human-

Etisk Forbund-talsmannen:

«Herr Brun har et passen-

de navn. (…) Et lite tips, herr 

Brun, husk hvordan det endte sist 

en «brun» herre styrte Norge», 

skriver en.

«Bruun Pedersen trenger vi 

ikke bry oss om, han skal brenne 

i helv...», meddeler en annen.

Er skuffet. Det siste forsøkte 

Brun-Pedersen seg med et svar 

til: «Guds rike velsignelse og-

så til deg», skrev han. Det ble 

med det.

– Det blir for hatefullt, sji-

kanøst og usaklig, man orker 

ikke. Jeg tror det som skuffer 

meg mest er at ingen vil ta de-

batten saklig, ingen vil vurdere 

mine argumenter for hvorfor 

NRK ikke bør sende andakter. 

Jeg skrev jo også i innlegget at 

jeg har forståelse for at det kan 

være sårt og vondt for mange 

kristne å miste privilegier.

– Tror du de som ønsker et or-

dentlig ordskifte skygger banen 

når kommentarfeltene blir for 

stygge?

– Ja, det tror jeg. Det finnes 

mange fornuftige, kristne men-

nesker. Det skal også i rettfer-

dighetens navn nevnes at jeg 

kjenner til flere som har truk-

ket seg ut fra denne siden.

– Direkte sjikanering. Face-

book-siden «Ja til å bære kor-

set når og hvor jeg vil» ble opp-

rettet i fjor høst i forbindelse 

med at programleder Siv Kris-

tin Sællmann var blitt nektet av 

NRK å bære kors rundt halsen 

på skjermen. 

– Dette er jo direkte sjikane-

ring. Da skal jeg gå inn og re-

digere, sier mannen bak Face-

book-gruppen, Dag Sandslett 

(63) fra Skudeneshavn på Kar-

møy, når Vårt Land forelegger 

ham kommentarene mot Jens 

Brun-Pedersen.

– Modererer dere egentlig siden?

– Ja, det er bare meg. Jeg er 

inne og sletter daglig, men nå 

har det gått et par dager.

– Disse kommentarene har lig-

get der lenger enn i et par dager…

– Da har de gått meg hus for-

bi. Jeg sletter og kommenterer 

ofte, og jeg har sperret et tjue-

tall personer. Det har for ek-

sempel handlet om personan-

grep, forteller Sandslett.

Kristne verdig? – Hva tenker 

du om at kristne mennesker opp-

fører seg slik i kommentarfelt på 

din side?

– Jeg tenker at hvis jeg had-

de lest det opp for dem en uke 

etter at det var skrevet, ville de 

sagt at det ikke var slik ment. 

Det skrevne ord er så sterkt, 

og mange har også en tendens 

til å ville si og skrive det andre 

bare tenker.

– Bør vi ikke kreve mer av men-

nesker som kaller seg kristne?

– Jeg tror kristne er verken 

verre eller bedre enn andre når 

de blir tråkket på tærne, sier 

Sandslett. 

Ulver i fåreklær. Personlig rø-

per han at han, til tross for sterk 

uenighet i sak, faktisk liker Jens 

Brun-Pedersen.

– Jeg synes han er en fan-

tastisk person som står på det 

han mener, det er slike jeg li-

ker. De jeg ikke liker er ulver i  

fåreklær. Brun-Pedersen er mo-

dig og står for det han mener. 

Man kapper ikke hodet av folk 

fordi de tenker annerledes enn 

en selv, og jeg er ikke av typen 

som slår folk i hodet med kor-

set, sier Dag Sandslett.

Bedt om å brenne 
i helvete av kristne

Jens Brun-Pedersen hetses 
på sosiale medier. – Det er 

muligens naivt av meg å 
ha større forventninger 

til kristne enn andre, 
sier pressesjefen 
for Human-Etisk 

 Forbund.
 Foto: Erlend Berge

«Jeg tror kristne er 
verken verre eller 
bedre enn andre 
når de blir tråkket 
på tærne.»

Dag Sandslett, Facebook- 
gruppen «Ja til å bære korset 

når og hvor jeg vil»

Facebook-gruppen «Ja til å  
bære korset når og hvor jeg 
vil» har over 123.000 følgere.

Anette Trettebergstuen  
kritiserer regjeringen.

Foto: Heiko Junge/NTB scanpix

– Lov- 

endring 

bidrar til 

mer krim

Regjeringens forslag til end-

ringer i arbeidsmiljøloven 

vil bidra til mer arbeidslivs-

kriminalitet, mener Anette 

Trettebergstuen (Ap).

– Flere midlertidige  

ansatte og mer innleie av  

arbeidskraft er det sam-

me som å kaste bensin på  

bålet. Når regjeringen i  

tillegg fjerner det mest treff-

sikre tiltaket, nemlig kollek-

tiv søksmålsrett, hjelper det 

ikke å bevilge mer penger til 

kontroll og tilsyn, sier hun.

Kollektiv søksmålsrett 

gir fagforeningene rett til å  

reise sak mot arbeidsgivere 

ved mistanke om ulovlig inn-

leie av arbeidskraft. 

I går møtte statsminis-

ter Erna Solberg (H) og  

arbeidsminister Robert 

Eriksson (Frp) partene i  

arbeidslivet for å diskutere 

tiltak mot arbeidslivskrimi-

nalitet. Før møtet slo Eriks-

son fast at 17 friske millio-

ner stilles til rådighet i stats-

budsjettet. Til sammen skal 

25 millioner kroner brukes 

på tilsyn og kontroll i regi 

av skatteetaten, politiet og  

Arbeidstilsynet.

LO-leder Gerd Kristian-

sen berømmer regjeringen 

for å ha tatt opp hansken 

som hun kastet i vår, men til-

freds blir hun ikke før forsla-

gene til endringer i arbeids-

miljøloven legges til side.

– Flere midlertidig ansat-

te vil bety færre som tør å 

varsle om kriminelle forhold,  

flere løsarbeidere som er  

lette å utnytte for useriøse 

arbeidsgivere og færre tillits-

valgte som kan følge med og 

bistå, sier Kristiansen. ©NTBJens Brun-Pedersen er blitt kalt 
Goebbels på kristen Facebook-
gruppe. vårt land 18.09.14

I fjor høst beskrev den svenske 

forfatteren Henrik Arnstad Nor-

ge som et av verdens mest sjåvi-

nistiske og nasjonalistiske land. 

Kritikken kom etter valget som 

sikret Fremskrittspartiet en plass 

i regjeringen.

Arnstad har tidligere kritisert 

måten nordmenn feirer nasjo-

naldagen på og vår hang til sta-

dig å vifte med det norske flag-

get. Nå har Sverige fått et mel-

lomstort ytre-høyre parti i sitt 

parlament, slik Danmark og 

Norge lenge har hatt. I en ny-

lig gjennomført KIFO-undersø-

kelse blir likhetstrekkene mel-

lom de tre landenes nasjonale 

identiteter understreket. 

Det har lenge vært antatt at 

svensk nasjonal identitet skil-

ler seg fra norsk og dansk ved å 

være mindre nasjonalt orientert 

og mer positivt innstilt til inn-

vandring. Dette gjelder i noen 

grad fortsatt, men forskjellene 

er ikke lenger så store.

For eksempel mener 37 pro-

sent av svenskene at «det offent-

lige bruker for mye penger på 

innvandrere». Det tilsvarende 

tallet er 45 prosent i Danmark 

og 44 prosent i Norge. På spørs-

mål om innvandring er bra for 

økonomien svarer 54 prosent av 

nordmenn bekreftende, mot 44 

prosent av svenske og bare 24 

prosent av danskene.

Danmark sjåvinistisk. Patriotis-

me handler om en identifisering 

med nasjonen som sikrer tilhø-

righet mellom borgerne og lan-

det de bor i. Nasjonalisme (og i 

enda høyere grad sjåvinisme) er 

knyttet til tanken om at en stat 

og dens innbyggere er bedre enn 

andre lands. 

Patriotisme fanges opp ved 

hjelp av utsagn som «jeg er stolt 

av landet jeg bor i» og «gode 

norske sportsresultater gjør meg 

stolt». Utsagn som «verden ville 

sett bedre ut dersom folk i andre 

land var mer lik oss» og «folk 

bør støtte sitt land, selv om det 

handler galt» brukes til å måle 

sjåvinisme. Av de tre skandina-

viske land er Danmark det mest 

sjåvinistiske, mens Norge skå-

rer litt lavere enn Sverige. Når 

det gjelder patriotisme kommer 

både Norge og Sverige ut foran 

Danmark. 

De høyre-radikale. Frp, Dansk 

Folkeparti og Sverigedemokra-

tene er alle på ytre høyre fløy. 

Alle tre har profilert seg på inn-

vandringsmotstand. Selv om SF 

og især SD historisk sett har 

brunere trekk enn Frp, er det 

analytisk mulig å plassere dem 

i samme partifamilie.

Vår undersøkelse viser at skan-

dinaver som stemmer på Dansk 

Folkeparti, Sverigedemokratene 

eller Frp er opptatt av nasjona-

le symboler. Disse velgerne blir 

oftere enn andre følelsesmessig 

berørt av nasjonalsangen.

De bruker også flagget mye i 

private feiringer, men er samti-

dig skeptiske til at innvandrere 

skal bruke det. Det er imidler-

tid ikke slik at de som stemmer 

på høyre-radikale partier på alle 

måter er mer nasjonalt orientert 

enn andre. 

Religiøs nasjonalisme. Religion 

kan inngå som en del av en et-

nisk-kulturell form for nasjona-

lisme. Religiøs nasjonalisme står 

generelt sett svakt i alle tre land. 

Dette blir særlig tydelig når vi 

sammenlikner med internasjo-

nale undersøkelser der land som 

Portugal, Irland, Østerrike og 

Spania er med.

Men også i Skandinavia finnes 

det grupper som kobler religion 

sammen med nasjonal identitet. 

Vi har spurt om man er enig eller 

i uenig påstanden «å være kris-

ten er viktig for å være ordentlig 

norsk/dansk/svensk». Igjen skil-

ler Danmark seg ut ved å ha en 

noe sterkere religiøs komponent 

i den nasjonale identiteten enn 

de andre landene. 13 prosent av 

den norske befolkningen slutter 

opp om utsagnet. I Sverige er 

tallet 12 prosent og i Danmark 

20 prosent.

Når vi tar for oss undergrup-

per, ser vi at religiøs nasjonalis-

me står sterkest blant eldre, folk 

på landet og de som stemmer 

på kristen-demokratiske partier. 

Både i Norge og Sverige er fas-

te kirkegjengere mindre preget 

av innvandrerfiendtlighet enn 

befolkningen for øvrig. Det er 

ikke tilfellet i Danmark.

Opptatt av det etniske. Nasjo-

nal identitet består av flere di-

mensjoner. I faglitteraturen går 

det et skille mellom det å opp-

fatte nasjonen som etnos eller 

som demos. Nasjonal identitet 

av den første typen legger vekt 

på felles etnisitet, språk og kul-

tur. Demos-varianten ser på na-

sjonen som et politisk konstru-

ert fellesskap bygd på ideen om 

den enkelte borgers rettigheter 

innenfor fellesskapet.

I Norge ble nasjonalistiske 

tanker i Norge kombinert med 

ideer om demokrati og frihet fra 

svensk overherredømme. Den 

svenske nasjonalismen var mer 

elitistisk og konservativ. Derfor 

antas det at nordmenn i høyere 

grad enn svensker slutter opp 

om etniske og kulturelle aspek-

ter ved nasjonen.

Vi har forsøkt å fange opp 

disse to grunnsynene. Etnos-

tilnærmingen er opptatt av det 

å være født i Norge, å ha for-

eldre født i Norge, å ha bodd 

her det meste av livet og være 

medlem av den lutherske folke-

kirken. Demos-målet tar for seg 

respekt for Norges lover, del-

takelse i valg og å støtte men-

neskerettighetene. På en slik 

Danmark er 
 annerledeslandet

Svensk nasjonal identitet er ikke lenger så ulik den norske. 

Danmark er det nye annerledeslandet. 

«Det presenterte 
materialet viser 
at skytset heller 
burde vært rettet 
mot våre danske 
 brødre»

Pål Ketil  
Botvar

 ● forsker. KIfO Institutt for kirke-, 
religions- og livssynsforskning

KroniKK 
nordisK identitet
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• Kronikker sendes til  
debatt@vl.no
• Kronikker skal ha maksi-
mal lengde på 6.000 tegn 
(inkludert mellomrom).
• Legg ved bilde av deg selv.
• Kronikkene skal ha infor-
masjon om hvem skriben-
ten er, temaet, hvilke kilder 
som er brukt og hvor en kan 
lese mer om temaet.
• Redaksjonen forbeholder 

seg rett til å forkorte. 
• Innsendte manus  
blir ikke returnert. 
• Vårt Land betinger seg  
retten til å arkivere og  
utgi alt stoff i avisen i  
elektronisk form i avisas 
eget arkiv eller andre data-
baser Vårt Land har avtale 
med. 
• Stoffet kan også gjøres til-
gjengelig på avisas nettsider.

    REGLER KRONIKK

Flere tusen debatterer på Vårt Lands diskusjonssider på nettet. 
Debattantene oppretter sin egen blogg og publiserer sine innlegg selv. 
Du kan lese hva kjente, meningssterke personer framfører av meninger. 
Og du kan delta i debatten. Det gjør du ved å enkelt registrere deg på verdidebatt.no. 
Du må delta med fullt navn. Dette sikrer en saklig og «renslig» debatt. Tjenesten er gratis. 

DEBATT PÅ NETTET

Angra difor og vend om, så syndene dykkar kan strykast ut.
Då skal det koma tider med lindring frå Herren, og han skal
senda den Messias som er bestemt for dykk, Jesus.
Apg 3, 19-20

Forsiden Nyheter Lyd og bilde Meninger Ettertanke A - Å Valg Søkeord

vl.no

Forsiden Nyheter Lyd og bilde Meninger Ettertanke A - Å Valg Søkeord

Verdidebatt.no Søk etter tema og/eller bloggere Registrer deg Logg inn

Kirkenorge.no Søk kirke eller sted Søk

Angra difor og vend om, så syndene dykkar kan strykast ut. Då skal det koma tider med lindring
frå Herren, og han skal senda den Messias som er bestemt for dykk, Jesus. Apg 3, 19-20

Forsiden Nyheter Kristenliv Meninger

vl.no

Subbrand,
kategori 1 :

Subbrands,
kategori 2 :

Hovedbrand:

Debatt Islam
Harald Olsen vil ikke innrøm-

me feil fra første innlegg i Vårt 

Land hvor ingen av hans ek-

sempler motbeviser islamsk 

imperialisme. Hans nye inn-

legg er ikke bedre.

«At kristne tapte sin makt-

posisjon og sine privilegier 

som majoritetskultur gjennom 

den muslimske erobringen av 

Spania, ligger i sakens natur», 

skriver Olsen (Vårt Land 16. 

september). Saken var erob-

ring, og denne kom som følge 

av en uprovosert angrepskrig 

uten noen form for legitimi-

tet. Majoritetens privilegier 

ble overført til en utenlandsk 

minoritet. Det er slikt man 

vanligvis kaller imperialisme.

Forbedring. For jødene var 

erobringen en forbedring, si-

den det forutgående, vestgo-

tiske regimet hadde vært det 

mest jødefiendtlige i samti-

den. Olsen påstår at den jø-

diske blomstringsperioden 

under muslimsk styre «varte 

til år 1492». Det gjorde den 

ikke. Det varte til 1100-tallet 

da jødene ble kastet ut av det 

muslimske Spania. I det krist-

ne Spania fikk de bli værende 

til 1492.

Olsen vektlegger den «spesi-

elle status som jøder og kristne 

hadde hos muslimene som bo-

kens folk», som om dette skal 

bevise både muslimsk toleran-

se og at lærde muslimer les-

te Bibelen. Det gjør det selv-

sagt ikke. Han kaller det en 

«grov påstand» at lærde mus-

limer ikke kunne kristne språk 

og ikke hadde noen interesse 

av jødenes og de kristnes Bi-

bel. Påstanden har jeg fra Re-

mi Brague, professor i arabisk 

middelalderfilosofi ved Sor-

bonne. Hvis Olsen kan vise til 

kilder som motbeviser den, tror 

jeg ikke han vil få problemer 

med å få sin artikkel publisert 

i et fremstående fagtidsskrift.

Uklart. I sitt første innlegg 

(Vårt Land 10. september) 

hevdet Olsen at kalifene «trakk 

seg tilbake til klostrene i Syria 

for å «nyte kristen poesi og vis-

dom». Nå har han depresisert 

dette til at de «kan ha oppsøkt 

kristne klostre for rekreasjon 

og lærdom». Det er uklart hva 

Olsen mener med rekreasjon, 

men ifølge Brague finnes det 

som nevnt knapt eksempler på 

at lærde arabere kunne «krist-

ne» språk, og de viste liten in-

teresse for Bibelen. Olsen må 

gjerne vise til konkrete, kilde-

belagte eksempler som mot-

beviser dette.

Olsen viser også til Timothe-

os dialog med kalifen al-Mahdi, 

som han mener er et vitnes-

byrd om «en avansert religi-

onsdialog mellom kristne og 

muslimer basert på inngående 

kjennskap til hverandres hel-

lige skrifter». Det er den ikke. 

Ingen kilder. Slike dialoger var 

en vanlig litterær form, og vi 

har ingen kilder som kan be-

krefte at samtalen faktisk fant 

sted. Den er på syrisk, et språk 

kalifen ikke forsto. Den høflige 

tonen i boken utrykker mest at 

Timotheos ønsker å vise at is-

lam tar feil, men samtidig må 

være forsiktig fordi kristen for-

kynnelse var forbudt. Frafall 

fra islam ble straffet med dø-

den. 

Olsen svarer for øvrig heller 

ikke på mitt spørsmål; dersom 

islam var en slik tolerant reli-

gion overfor kristne og jøder – 

hvorfor er de orientalske kirke-

samfunnene i dag så å si borte 

fra den muslimske verden?

Islamsk 

 imperialisme

SI DIN mENING
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 ● Religionshistoriker

bakgrunn kommer Danmark 

ut som mest etnisk-kulturelt 

orientert av landene og Sveri-

ge som minst. Norge plasserer 

seg i en mellomposisjon. 

Respekt for flagget. Den nor-

ske debatten om nasjonale sym-

boler er mer åpen og selvkri-

tisk enn den svenske. En stor an-

del av nordmenn mener flagget 

ikke bør brukes til å markedsfø-

re produkter, i forbindelse med 

politiske møter eller i demon-

strasjoner. Mens et flertall av 

både dansker og svensker ikke 

kan tenke seg noen situasjoner 

der det er upassende å bruke flag 

get, gjelder det samme bare 24 

prosent av nordmennene. Selv 

om vi bruker flagget vårt mer 

enn både dansker og svensker 

har vi flere formelle og ufor-

melle regler knyttet til bruken. 

Dette sier noe om de nasjonale 

symbolenes betydning i en ung 

nasjon som den norske.

Mer like. De siste årene har 

det vært mye kritikk fra svensk 

side av den norske nasjonalis-

men. Det presenterte materia-

let viser at skytset heller bur-

de vært rettet mot våre danske 

brødre. Den danske orienterin-

gen mot det etniske kombine-

res med innvandrerskepsis og 

en dose religiøs nasjonalisme. 

Tendensen kan i noen grad for-

klares med at landet i mange år 

ble styrt av en regjering som var 

avhengig av det høyreradikale 

Dansk Folkeparti. Til tross for 

ulike historiske forutsetninger 

er forskjellene mellom Norge 

og Sverige små når det gjelder 

grunnleggende spørsmål knyt-

tet til nasjonal identitet. Dette 

er blitt understreket av et riks-

dagsvalg som gjør det vanskelig 

å styre landet uten å ta hensyn 

til ytre høyre. Utviklingen viser 

at de skandinaviske landene blir 

stadig mer preget av hverandre.

BILDET

Regentene fra de skandinaviske landene er samlet på Eidsvoll 17. mai i forbindelse med 200-årsju-
bileet for den norske Grunnloven. Ifølge Pål Ketil Botvar blir de skandinaviske landene stadig mer 
preget av hverandre. Norge har fått mye kritikk fra Sverige på grunn av den norske nasjonalismen, 
men nå er det, ifølge Botvar, dronning Margretes Danmark som er mest sjåvinistisk. 
 Foto: Anette Karlsen/NTB scanpix/arkiv 
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