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YTTERLIGARE
EN SDU-TIDNING
Vad ar egentligen behovet av annu en SDU-tid-
ning') Vad kan man skriva pa dessa sidor sam
man inte kan skri \a i J)emokrafe1l',)

Ingenting naturligtvis. Men s~'ftet l11ed San/fal
I Skamvrlin ar fOrstas starre. Medan manniskOl
har efterlyst en mer levande debatt inom den sve-
rigedemokratiska rarelsen (inte minst vad det giil-
ler var ideologi) sa har tydligen ingen tankt pa all
vi helt saknar ett sadant forum I I I

SD:s hemsida maste sagas vara partiets
framsta fanster utat med upp till 2:i()()() besakare
\arje manad. Detta innebar dock att utblldet pa
sidan maste vara en lagom mix av var politik.
hallningcn maste vara Iattsam oeh allman for att
passa sa manga som majlig!. Sa avcn am man
ibland kan gara djupare analyser sa maste dctta
vara ett undantag istallet for cn regel.

SD-Bulletinen ger medlemmarna majlighel
till en lattsam kontakt med partie!. en kombina-
tion a\ beriittelser ul verksamhelcn, kommcnla-

I

ler. humor oeh allvar - samma sak med \ al cgclI
J)emokrate1l. Vad del galler SD:s parliorgan SJ)-
Kuriren sa hade detta kllnnal bli det forum \ I

saknar. men den nya redaktionen l~'eks ha upp-
fattningen alt man istallet skall koneenlrera sig pa
kortare artiklar. Den ideologiska de batten kan
alltsa inte fungera beroende pa att vi IIlle laler
den fa en plattfonn alt existera pa

Detta tomrum kan forhoppningsvis Samfal I
Skamvrlin fy lla Vi skall oeksa forsaka fa led an -
de SD:are att bredda debatten for oss (sa ltinge
det inte rar sig om alltfar konsenativa
bromsklossar). Med lite tm kan detta bli del
debatteentra som vi har saknat sedan partiets bil-
dande 198R. del iir med andra ord kanske ell
sty eke historia du hailer i din hand I



KAN KONSTEN
VARA OPOLITISK?'

Av: JIMMY WINDESKOG
(J IM MY. WI N DESKOG@SVERIGEDEMOKRATERNA.SE)

ar Roger Pontare tog hem den
svenska melodifestivalen for
andra gangen mottes han av en
Sverigedemokratisk hyllning pa
SDs hemsida. Till hans stara
fortret' Klart irriterad sade
Pontare ti II Aftonbladet att han
<U1S~galt sadana har "()vergrepp"
bordc vara olagliga. Av hans reso-
11l'l1lallgall doma sa mcnar
Pontare alt SO inte har nagon rall
all tolka den musik han spelar.
SJal v tar han sig cloek den ratten
genom att gora en egen tolkning
av sal1lma sang, for yart att
komma Ihag ar att Pontare sjalv
\Cuken hade skriyit text eller
l1lusik

t<-.OI1lIIlUlllsternamenar atl konst
alelng kan vara opolitisk, oeh for
en gangs skull ar jag villig att
h511a med demo Oayselt yad man
som konstnar skapar sa sander
man I1lct! sill verk ut signaler oeh
uppfattnlngar, medyetet eller Intc
Bak<lI11all konst finns det ell
sv rtc Nagon kanske sk ullc I11cna
all S:l Inle iir falle!, vael ar del lill

exempel for syfte med att som en
rysk "konstnar" skalla som en
hund oeh bita askadare? Men tan-
ker man sa har man startat i fel
anda. I oeh mecl all man som
betraktare alltid far en uppfattning
av det man ser oeh hor sa ar det
oeksa dar syftet uppstar. Det
behover inte ails vara sa att detta
ar samma bi lei som konstnaren
sjalv ville ge (om han ens hade en
klar bild for sig). Delta betyder
ocksa att konsten uppstar i betrak-
tarens ogon, anser elu att nagon-
ting inte ar konst sa AR det inte
heller konst - inte for dig. Men
del betyder naturligtvis inte att
det inte ar det i nagon annans
6gon Som ele vidrigheter som
hangdes upp pa Moelerna Museet
sommaren 1998 oeh som sa adelt
revs ner av Nationell Ungdom -
del val' inte konst utan bara vid-
rigt imina ogon, formodligen ett
dj upt konstnarl igt oeh kul turellt
uttryck i nagon annans ogon.
IHida har rilttl



Ett annat exempel ar Lesley
Gores slagdanga "You don't own
me", ocksa det tjejpop Fran 60-
talet. Nar singeln val kom var del
ingen som gjorde nagra storre
nummer av texten, en tjej som
sjunger att hon minsann kommer
att ga ut med andra killar om hen-

Sangen i sig ar en dampad ballad nes kille gar ut med andra tjejer
dar sangerskan tdinar som en kar- Men medan aren har gatt sa har
lekskrank skolflicka. Men sa lat andra tolkningar gjorts Nll raknas
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denna konst betyder ar upp till
betraktaren (som i sin tur inte kan
saga sig ha nagot patent pa tolk-
ning). Nu ar forvisso 1960-talets
amerikanska tjejpop inte att tala
om som en av vasterlandets adlas-
te konstarter, men det kan anda
fungera som ett pedagogiskt
exempel i detta fall. 1962 slappte
gruppen The Crystals singeln "He
hit me (it felt lika a kiss)", bakom
projektet stod producenten Phil
Spector. Singeln blev dock aldrig
nagon storre saljare. lstallet blev
den valdigt omdebatterad tack
yare sin ganska originella text.
Personligen kan jag forsta (men
sa lever man ju i 2000-talet) att
texten blev kontroversiell. Eller
vad sager ni sjaIva om att en ung
kvinna sjunger dessa rader')

"He hit me and it fell lika a kiss
He hit me but it didn't hurt me
He couldn't stand to hear me say,
That I'd been with someone new
And when I told him I had been
untrue
He hit me and I knew he loved

I
me
If he didn't care for me
I could never make him mad
But he hit me and I was glad"

inte heller redaktionerna vanta pa
sig. Och det faktum att Barbara
Alston som framforde stycket var
en svart dam och Phil Spector en
vit herre hjalpte knappasl heller.
Hur reagerade da Spector sjalv pa
denna storm? Han blev knacktl
Han menade att sangen inte ails
farsvarade, eller ens handlade om
kvinnomisshandel. Han drog sig
tillbaka ur rampljuset far en stund
och hade allvarliga planer pa att
avsluta sin karriar som skivprodu-
cent. Sjalv farstar jag inte hur
Spector INTE kunde se detta som
ett farsvar far kvinn~misshandel,
men alia har ju ratt till sin tolk-
ning. Spector svalde dock kriti-
ken, kom tillbaka till branschen
och gick till musikhistorien som
en av de mest kreativa prodllcen-
terna nagonsin Tur del, vad hade
60-talet varit utan The Ronettes
"Be my baby" och "Wall of
sound"?



I
den mer eller mindre officiellt sa
sam den forsta feministiska sang-
ell (oeh for all del har aven under-
teeknad onskat den i radio ti II en
kamrat i just den meningen). Ar
den det0 Avgor sjalval

"You don't own me
Don't try to change me in any
way
You don't own me
Don't tie me down 'cause I'll
never stay
Don't tell me what to do
Don'1 tell me what to say
I dOll' ( tell you what to say
I dOll' \ tell you what you do
So jusl let me be myself
Thats all I ask of you

I

I am vOllng and I love to be
young
I am free ,Uld I love to be free
To live my life the way I want
To say and do whatever I please"

me be myself - Thats all I ask of
you" sager imina oron. Men detta
fungerar val for varje gruppering,
eller person, sam kanner sig ham-
mad av nagon eller nagra. Men
det intressanta med detta exempel
ar inte att det finns olika infalls-
vinklar, utan det visar att budska-
pet ocksa kan forandras av vilken
tidsiUder det avnjuts i. Men det ar
val knappast nagon overraskning
for oss nationalister, vi alskar j u
att tolka symboler ur var historia
ur ett nutida, och politiskt, per-
spektiv Sjalv har jag valdigt svart
at1 motsta konstnaren Carl
Larssons malningar, och jag har
svart att in1e se nationell politik i
hans verk.

Vi skall ta ell tredJc exempel som
konkret visar den politiska aspek-
ten. 1997 slappte Jimmy SOfting
sin debutbok, diktsamlingen "Det
bortglomda fosterlandet". En val-
digt imponerande samling bade

OkeJ, tiven am jag inte gillar eti- vad det galler stil och form. Och
ketten eller egentligen anser den yore det inte for den lilla detaljen
lnte ha nagot existensberattigande att SOfting hade valt att lagga in
sa kan jag i alia fall forsta tolk- sina egna politiska varderingar i
11lngen (sa nu har vi val nagot for si tt verk sa skulle del inte ails
denna falang av SOU att sjunga vara omojligt all SOfting skulle fa
pa vara sociala samkvaml) Sjalv sitta oeh beklaga sig over ned-
anser .lag detta vara ett typiskt dragningarna inom kulturen i TV-
c\clllpel p~ihur man kiIllllcr SOlll programllle! "Ccntrum" Illcd
natlonallstgentemot samhallet, andra kulturarbetare. Nu blev det
del ,II lust del r;\derna "So .i list let lstiill ct sa alt valdigl fa pcrsoner
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ens kommenterade harls verk.
Nagon som dock gjorde det (fak-
tiskt den enda vad jag vet) var
"extremistexperten" Anna-Lena
Lodenius. Hon gjorde det forvisso
endast kort och passade pa art
urtrycka att hon inte gillade
Sbftings talanger (eller brist pa
talang som hon sjalv ansag). Det
intressanta ar inte art Lodenius
aldrig tidigare har forsokt vara
konstkritiker (eller formodligen
konsumerar vaJdigt lite konst
sjalv). Och det intressanta ar inte
heller att hon inte hade skrivit en
rad om boken inte hade haft ett
politiskt syfte. Det intressanta ar
art hon later bokens budskap
avgora hennes bedomning av
utforandetl For ingen skall inbilla
mig art Lodenius eller nagon av
hennes likasinnade pa nagot satt,
ens teoretiskt, skulle kunna saga
art utforandet var bra.

betyder det inte art bara budska-
pet blir subjektivt Naturligtvis ar
alltid bedomningen av utforandet
subjektivt - men i derta fall ar del
fullstandigt beroende av vilken
tolkning man gar av budskapetlll

Med detta resonemang menar jag
att konsten alltid har budskap,
och subjektiva sadana. Och om
sedan skaparens budskap skiljer
sig fran det budskap mottagaren
tolkar sa ger det inte upphovs-
mannen nagra ra.rtigheter art
ifragasarta derta. I sadana fall
borde konstnaren finna sig en helt
annan sysselsartning.
Vetenskapsman kanske? Eller
kanske inte, det finns sa manga
som later sina subjektiva betrak-
telser spela en roll inom det
amnet ocksa (de a andra sidall·
skulle kanske bli konstnarer'))
Men hur som heist borde man I

alia fall lara sig art visa lite mer
hansyn till sina medmanniskor
Som konstnar ger man alltid en
liten bit av sig sjalv och man-
niskor som Roger Pontare maste
acceptera att ens omgivning inte
alltid ser pa en som man sjalv gar

Nu :if Jimmy Sbfting aktuell med
en ny diktsamling, "Gangvags-
dikter". Och aven om jag tror art
fa kommer art kommentera aven
den sa kan jag redan nu saga hur
eventuella recensioner kommer
art se ut. Ar det en manniska som
sympatiserar med Sbfting kom-
mer boken art hojas till skyarna.
Ar det nagon i Lodenius-klass sa
kommer man art forsoka gora sig
roliga over verket. Sa i derta fall
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KANVI UPPNA
DEMOKRATI?

Av: JIMMY WINDESKOG
(SAMTAL.I.S KAMVRAN@SVERIGEDEMOKRATERNA.5E)

Demokrati uppstar inte bara for
att man hailer hemliga val med
nagra ars mellanrum, den ar
naturligtvis mycket mer kompli-
cerad an sa. Man kan inte heller
bara se till stiftade lagar i ett
land for att bedoma huruvida
detta land fungerar demokra-
tiskt. I Sverige har vi ett valdigt

I

bra lagsystem (den diskrimine-
rande pajaslagen "hets mot folk-
grupp"-lagen naturligtvis orak-
nad). Men detta betyder ju inte
att Sverige ar en fungerande
demokrati. Just i detta fall yore
det ju till exempel en bra ide om
vara lagar foljdes.

Fdigan ar inte svart eller vit,
man kan inte bara saga att en
stat antingen ar demokratisk
eller icke. Grazonen ar stor men
i vissa fall smartsamt tydlig. Ett
exempel pa detta ar de svarighe-
ter nationella organisationer har
nar de viII ansoka om demon-
strationstillstand. afta ges dessa

avslag med motivationen att
polisen inte kan garantera saker-
heten. Vad man glommer i dessa
fall ar att motstandet alltid kom-
mer fran samma hall. loch med
detta forfarande ger man mot-
standet en inte sarskilt svar situ-
ation for att stoppa de man inte
viII skall kunna uttrycka sig, det
racker med att hota med vald
och skadegorelse. Samtidigt.
skulle det naturligtvis aldrig
komma pa tal att stalla in l:a
Maj for att nagra· galningar skul-
Ie hota med att stalla till med
upplopp.

Bara det satt man ger ut dessa
tillstand visar att man fran mak-
tens sida ar langtifran den
objektiva hallning man pastar
sig vara. Flera ganger har vi
Sverigedemokrater hamnat i den
fomedrande situationen att vara
moten har nekats tillstand (av
redan namnd anledning) samti-
digt som man har gett samma



grupp som hotar med vald till-
stand till en "motdemonstra-
tion". Farmodligen ar Sverige
det enda land i varlden dar man
kan ha en motdemonstration
trots att det inte finns nagon
annan demonstration att demon-
strera emot! I oeh far sig blir
farfarandet teoretiskt riktigt, pa
SD:s maten staller vara mot-
standare till med oroligheter
medan vi aldrig skulle komma
pa tanken at1 gara nagot liknan-
de pa deras maten. Men rent
praktiskt sa innebar detta att det
raeker med att hota med vald
far att tysta sina motstandare,
oeh i farlangningen sa skapas en
valdsspiral (far kan man inte
haras sjalv sa far man val se till
att ingen annan hars heller). Att
en sadan valdsspiral aldrig kom-
mer till stand beror pa att poli-
sen skulle sla ner sadana farsqk
med jamhand (om nagon skulle
komma pa tanken det viii saga).
Man laser saledes valdsproble-
met pa detta satt, men man tum-
mar ganska bra pa den demo-
kratiska hallningen

Oeh skulle en nationell organi-
sation ge sig pa utmaningen att
strunta i tillstand oeh genomfara
en manifestation anda sa forkla-

ras dessa far olagliga. Det ar
farvisso ratt men poangen ar
den att vara motstandare numera
aldrig farsaker skaffa tillstand
till sina manifestationer - utan
att de far den sakens skull Sklll-
Ie ses som olagliga far ord-
ningsmakten. Bedamningen
sker pa bekostnad av den demo-
kratiska objektiviteten. Att man
sedan kan bega i stort sett vi Ika
olagligheter som heist far att
stara ett SD-mate utan att pol i-
sen ingriper ar ganska valdoku-
menterat. Ni lasare ska veta att
jag under aren har sett bl.a.
misshandel, grov misshandel,
farargel sevaekande beteende,
hot, sexuella trakasserier, ska-
degarelse, hets mot folkgnlpp,
uppvigling oeh upplopp (f()r all
namna nagot) praktiseras av
motstandare utan nagon som
heist atgard Fran polisen. Visst,
det farekommer att polisen
farsaker uppratthalla ordningen,
men det tillhar undantagen oeh
det sker inte speeiellt ofta.

Men demokrati handlar inte
bara om lagar oeh hur dessa
efterlevs. Annu viktigare ar utan
tviveJ manniskors egna instali-
ning. Skall man se pa hur bra
(el1er daligt) en demokrati I'llll-



gerar i ett land sa ar det basta, ja
det enda sattet att gora detta att
se hur de som befinner sig
[angst ifran makten oeh upplevs
som blest Politiskt Inkorrekt
behandlas. Att titta pa hur een-
terpartister behandlar vanster-
partister oeh viee versa ar full-
standigt meningslost oeh sager
ingenting. Det ar bad a en d~1 av
eliten, oeh trots att man inte gil-
lar varandra (i alia fall de sjalva
tyeks ju se nagon skillnad i
deras politik) behandlar man
varandra med respekt. Man
brakar sallan med nagon som ar
lika stark eller till oeh med star-
kare an sig sjalv sa att saga.

Lattare ar det att haekla skolans
svagaste kille eller tjejen med
tandstallning som inte har nagra
vanner oeh alltid sUlr ensam pa
rasten. De som gatt i en skola
vet att det inte behover fore-
komma direkt vald for att nagon
skall mobbas. Istallet ar det i
sjalva verket mer effektivt att
knaeka en manniska pa andra
sail, via psykisk terror. Folk gil-
lar generellt inte direkt vald
forutom i valdigt spanda situa-
tinner Men i en regelratt utfrys-
ni nlg, dar en grupp laser ute en
elkr flcra personer, hanar delll,

bespottar dem i deras narvaro
oeh sa vidare ar det ganska Hitt
att fa med sig manniskor, man-
niskor som i sig inte behover
kiinna nagot agg mot objektet i
fraga. En negativ del av att vi
manniskor ar floekdjur alltsa.
Oeh laser man berattelser fran
mobbade manniskor sa framgar
det att det de upplevde som
tyngst var inte de ledandes roll,
utan istallet det kopiasa mot-
standet pa bred front.
Bryter detta mobbande mot
nagra direkta regler? Nej. Man
kan farklara det som olagligt
genom att lagga sig pa en niva
dar man blandar in outtalade
regler oeh varderingar, moralis-
.ka aspekter oeh andra saker som
ar svara all ta pa Men i sa fall
ar det i grunden bedomaren
sjalv som et'ter sina regler gar
bcdomningen Oeh om denna i
ett fall sjalv ar en av mobbaren,
ar det da rimligt att komma
fram till slutsatsen att dennes
bedomning ar objektiv oeh star
utanfar dennes egna vardering-
ar? Knappast.

Mobbing foregar inte bara pa
landets skol9r, det forekommer
overallt i samhallet. Mobbing i
sig ar ett beteende som i grun-



den ar odemokratisk. Man ser
sig sjalv som en hagre livsform,
han tar sig andra friheter an vad
han anser att ens objekt har rall

,till. Oeh det ar val dar nagon-
stans vi har dagens Sverige. Var
ligger egentligen skillnaden i att
en tidningsredaktion sprider
logner om en grupp oeh helt
vagrar den tilltrade till sina tid-
ningssidor oeh en grupp lliekor
som sprider lagner om en "kam-
rat" oeb inte later henne vara
med nar man hoppar hopprep?

Manniskan har ell stort behov
av gemenskap oeh aldrig ar
gemenskapen sa stor som nar
det finns ett gemensamt "ont"
art beklaga sig over oeh pa olika
plan attaekera. Ju mindre "ont"
detta "ont" ar, desto battre. Oeh
har skall man inte tra att man
saker en "fiende" for en sadan
har kraft. lstallet saker man
nagot som ar sa svagt som maj-
ligt, maktbalansen far ju inte
farandras. Pa sa satt kan preei s
vad som heist utgara detta
"onda". Manniskor i 30-talets
Tyskland marseherade inte i hat
for att de var nazister utan for
att de kande taeksamhet for det
kollektiv oeh gemenskapskansla
detta gay. Pa samma satt idag

nar vi nationaldemokrater befin-
ner oss i samhallets skamvriL
manniskor reagerar generelll
inte mot oss av nagon "averty-
gelse" utan for att det ar social!
aeeepterat. Vi som sett det
samsta i det svenska folket nar
vi akt runt i Sverige oeh hallit
torgmate for SD:s rakning vet
aU den aggression som kan
framtrJada sallan beror pa "()ver-
tygelse" utan pa en vilja all
kanna sig stark. Vi sager s~ har;
de former av "protester" (makt-
utbvande) jag sag 1998 nar torg-
matesgruppen utgjordes av tre
personer fallns inte ails 1994 da
vi generellt var mellan 200-300
man pa vara demonstrationer.

Ett annat fi nt exem pel ar J arg
Haider oeh reaktionerna mot
FPO oeh Osterrike. Atminstone
i Sverige ar det sa att de som
statt for dessa "protester" har
varit sa pass pinsamma i sill
faktafttergivning att till oeh med
jag, som anser mig ganska
okunnig pa amnet, har kunnat
hitta faktafel i stort sett varje
artikel jag last eller uttalande
jag hart. Varst blev det nar jag
horde min egen mor svara far-
bannelser over denna "elandiga"
Haider, hon har ingen som heIst



kunskap i amnet oeh hade for-
modligen aldrig hort talas om
Haider innan FPO kom in i
regeringen. Tyvarr ar hon ju inte
ensam, det ar manga som viiI
vara med oeh sparka

Sa fort en stor grupp manniskor
bOljar "sla" mot en mindre sa
finns det all anledning till djup
eftertanke. Demokratin som ide
fOrutsartet att varje manniska tar
sitt beslut oeh bildar sin uppfart-
ning helt sjalv oeh utan art blan-
da in andras varderingar, tyvarr
ar det bevisligen svart art kom-
binera detta med manniskans
fluekbeteende. Jag vet inte hur
manga timmar oeh hur manga
kvallar jag oeh SD:s andre vice
ordr()rande Torbj6rn Kastell har
slllliit ueh fbrsokt komma fram
till ell val system som kommer
runt delta problem. Var slutsats
var att det inte gar, att demokra-
tin star oeh faller med man-
ni skans formaga art ta sj al vstan-
digt ansvar.

Sitter man pa en redaktion eller
sUlr i en talarstol oeh Ijuger om
en motstandare, eller ens anty-
der nagot annat an sanningen sa
ar man inte demokrat. Visst kan
malet helga medlen, men aldrig

om malet har nagot med demo-
krati art gora. Sara en sadan sak
som art borja tumma pa san-'
ningen (for att motstandaren
egentligen ar sa "ond", oeh visar
man upp en lite "ondare" bild sa
kanske fler forstar hur elandig
denna grupp/person egentligen
ar - sa blir vi nagra fler som ar
med oeh sparkar) ar anti demo-
kratiskt. Egentligen blir det
samma syfte bakom art sprida ut
ryktet att lilla Per petar i nasan
eller art den nagot aldre Asa lig-
ger med vem som heist (forut-
satt att de inte gor det) som att
pasta att SD skulle vara rasister,
man skapar en "ond" bild av
"fienden" for alt kunna motivera
si na egna ()vergrepp.

Ar del overhuvudtaget mojligt
alt skapa en demokrati som ar
mer an namnet, som bar tanken
anda in i sjalen oeh sinnet? Jag
vet faktiskt inte. Kanske ar det
sa att detta ar en naturiig reak-
tion Fran manniskor i nagon
fom1 av maktstallning eller sta-
tus (oeh det behovs inte sa
myeket av detta for att skapa
detta behov) maste leva ut sirt
ime pa detta satt. M en trots art
jag tidigare kallat manniskan for
en negativ oeh egoistisk varelse



sa tror jag pa hennes godhet,
under ratt forutsattningar maste
detta fungera Om aven den
absoJuta makten gett sig fan pa
att det skall fungera

Om det ails ar mojligt att gora
detta, och om SD kommer att fa
nagon reell mak,t sa hoppas jag
att vi kan skapa ett sadant sam-
halle. Vi som utstatt detta vi
utstatt av etablissemanget under
vara ar i skamvran borde kunna
veta hur det ar att sta i skuggan,
och sedan ur detta aven skapa
riktlinjer for eftertradare. A
andra sidan finns det de som
menar att Josef Stalin blev en
sadan hatisk diktator som han
blev tack yare den jakt pa kom-
munister som det var under hans
barndom (sa var mannen bank-
ranare ocksa. . ).

kanske sa att SD aldrig blir stort
eller sa att inte tillrackligt
manga manniskor natt dellll(~
andliga niva om vi skulle fa en
chans. I sa fall faller ju utopin
om demokratin, men varlden
har i alia fall fatt annu en demo-
krat och darmed kommit en bit
pa vagen.

Ar det nagon som kan b Iasa Iiv i
denna utopi sa ar det formodli-
gen vi nationaldemokrater men
da skall vi ocksa visa oss mogna
- och mognaden borjar f!led dig
och mig, och den borjar i dag.
Vi kan aldrig doma nagon for
att betett sig daligt mot ass sa
lange vi inte har varit fullstan-
digt korrekta mot dem

Kan nagon gora detta sa ar det
formodligen vi nationalister,
men da ar det dags art bygga
redan nu. Det ar en sjalvklarhet
for en SDU:are att aldrig fara
med osanning mot en motstan-
dare, oavsett vad han kallar dig
eller beskyller oss for Tank all-
tid tanken; "hur viii jag sjalv bli
bemott" och utga darifdin, sa
enkelt ar det faktiskt. Sa ar det
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SJUNG FOR GAMLA
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DJURGAR N
.. ..

- KAN MAN FORANDRA ETT
KOLLEKTIV HUR SOM HELST?

Av: JIMMY WINDESKOG
(JIM M Y.WI NDESI,OG@SVERIGEDEMOKRATERNA.sI'")

Fbrsta idolen var naturligtvis
Stefan Rehn, och fnigar du mig
sa falms det ingen battre plats
at! v3xa upp pa an Fond-
laktaren pa Stockholm Stadion.
.-\tt I~lktaren var fallfardig
(11L1lllcratlr den riven) oeh alt
man knappt sag nagonting fran
dcn $pelade ingen roll Nar
Petcr Skoog fc)rsbklc sla cn
\'llil flamfor Fondlaktaren ertcr
et! mal (och misslyckades lill
den mtlda grad att han skadade
sig i manader) sa var man r
himlen.

NeJ Jag har inte fat! hjarnslapp
och tankt mig att skriva en
hyllningsartlkel till Djurgarden
I delta forum. Faktum ar at! jag
Idag II1le langre ar medlem i
1)llIlg~m.len, pg har svarl al t

kannu rdlgon stbrre gemenskap

med de som fbretrader fore-
ningen idag, jag ser inget "vi"
och anledningen till detta ar
ganska enkel Det bbrjade, som
jag minns det, under som-
marLippehaliel i Division Ett
Norra 1991 DI F hade ganska
lange haft 1I11anningar i laget,
bland annal frt-ilsle negern
Stcve Galloway stockholms-
pllbliken dfl han skbt DIF till
SM-final 1988. Men aven om
delta var ett udda inslag sa
andrades rnte helhetsbilden
speciellt mycket Efter som-
maruppehallet 1993 minns jag
alt jag suckade djupt nar jag
laste matchprogrammet. Redan
tidigare under sasongen hade
Dl F haft fbr mycket utlanning-
ar, nu hade man en till. Och det
mesl krankande var sattet man
hlllat honom pi Man hade Ira-



Bosse Andersson borta mot Helsingborg. Det var
tider det!!!
nat utanfar en flyktingtorlagg-
ning och tydJigen var det
nagon av askadarna som varit
duktig pa att spela boll. In med
honom bara ..

OIF Fotboll ar nastan ett uni-
kum i detta. Vad jag vet finns
det ingen svensk klubb pa
denna niva som har sa otroligt
mycket invandrare, vad utstra-
lar egentligen dessa far
OJurgardsanda och vad har de
gemensamt med mlg') Laganda
och tradition borde val rimli-
gen betyda nagot') Exakt vad

far tradition bar man vidare da
han, som Shamuel Touma infor
denna sasong, glatt bytte 01 F
far AIK. Sant gar man bara
inte, men har man ingen tradi-
tion (som invandrare) att varna
sa ar det inte sa svart. Men for
att farklara, svenskar som gar
nagot sadant blir man farban-
nad pa men kan du stalla
samma krav pa en utlanlllng
som inte har det kanslomasstg<l
bandet') Naturligtvis intc. Och
far att farstarka denna lm st p,'t
traditIon har OIF till ~lrcts
sasong varvat ytterl igare t re



Och detta ar inte fordomsfullt
oeh intolerant. Ett omvant
exempel; vilken assyrisk kans-
la neh tradition formedlar spe-
tare som Mikael Borgqvist oeh

I

Fredrik Dahlstrom nar det spe-
lar for fotbollsklubben
Assyriska FF? Ungefar lika
mycket som de redan namnda i
l)IF

Om vi da tar detta ti II ett annat
plan, kan Sverige existera utan
svenskar? Ar det sa att Sverige

bara ar ett simpelt territorium,
ett reservat, som inte ails har
nagon lank till de som for ti.\l-
fallet befinner sig dar. Oeh,
framfor allt, de som sjal va for-
mats av Sverige. Sa ser jag det.
Allting har ratter oeh klipper
man av dessa ratter skapar man
nagot helt annat an vad som
forst fanns. Sverige kan inte
existera utan svenskar, det blir
da nagot helt annat. Lika lite
som vi svenskar inte ar svens-
kar utan Sverige. Skulle vi
bel~nna oss nagon annanstans
oeh formas av den miljon hade

Glada miner pa Herr Touma. Men numera ser det
morkare ut for Djurgarden ...
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vi blivit nagot helt annat. En '
blandprodukt, en bastard.

nar DlF akte ur AlIsvenskan
1992) oeh lIppna den dar 1'01"-

men av gladje av Iyeb som <11'

sa svar att tanga vid vinst
Senast jag val' oeh sag DII·
spela fotboll kandejag ingen-
tll10 utan sau bara elva kIllaro 0

som rakade ha samma trl).Ior
som mitt gamla favoritlag .Ing
antar att det ligger nagot poe-
tlskt over att den Itiktll"C sum
niimndes 1 bl)r.laIl neh den 1,1"-
tare dar .lag lcirde mig iilska de
blaa randerna numera iir
rIven ..

Dalarna behover svettiga, snll-
sande raggare (atminstone tills
de utveeklas till en annan
form) tor att vara Dalarna. pre-
cis som Goteborg behover
\ arvsarbetare som luktar fisk
oeh inte begriper sig pa fotboll.
\'\ har alia etl beho\' Cl\ kollek-
tl \ och som ledande har man
ocksa ett ansvar att forvalta
arvet oavsett om det galler
Diuruarden SverIUe ellerj b ~ 0

Sverigedemokraterna
1 slutet av en anikel skull man
egentligen ha en poang, det har
II1te denna. Det ar istallet
endast ett bisten konstaterande
att man aterigen ar sviken.
Forut levde jag med mig i fot-
bollen pa liv oeh dad, man
Kunde grata vid forlust (som
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