


Kära läsare ~ I detta nummer:
Den sommar som gått har varit oerhört framgångs-
rik för partiet. Vi har aldrig varit så aktiva med flyg-
bladsutdelningar och torgmöten som vi varit den
sommar som gått. Dessutom har vi skaffat oss
omfattande internationella kontakter. I nästa num-
mer kommer ett reportage från Front Nationals Bleu-
Blanc-Rouge-festival. Partiet har nu skaffat sig
omfattande utländska kontakter som vi kommer att
ha stor glädje av i framtiden.

Allt har dock inte varit fröjd och glädje. Den 30
augusti blev fyra av våra aktivister överfallna och
misshandlade aven vänsterextremistisk pöbelhop,
efter att ha hållit torgmöte på Sergels Torg i
Stockholm. Lyckligtvis fick ingen bestående skador,
men det är skrämmande att något sådant över huvud
taget kan förekomma i ett demokratiskt samhälle.

Massmedia hade förstås inga sympatier för oss. ...,'
När en av våra aktivister ringde till Expressen för att. Nord-Nat-motet I Malmo 12 •
rapportera vad som hänt svarade de föraktfullt att de
inte var intresserade av uppgörelser mellan extremis-
ter. De hade helt andra åsikter i den frågan när nyna-
zisterna utförde attentat mot Expos försäljningsstäl-
len. Trots att inga personskador uppkom, såg eta-
blissemanget detta som ett fruktansvärt brott mot
demokratin, och man använde sig till och med av
sådana uttryck som "Högmålsbrott". Men för natio-
nalister gäller som bekant andra måttstockar. Vi får
väl förmoda att det inte är någon ide att fråga om
Expressen och Aftonbladet skulle vilja ge ut ett num-

mer av SD-Kuriren som bilaga i sina respektive tid- Recension 23
nmgar.

När detta skrivs meddelas att Gudrun Schyman
fått ledas både in och ut från en filmpremiär, hög-
gradigt berusad. Det faktum att hon låter sig ledas in
visar att hennes omdöme försämrats ytterligare, om
möjligt.

Lojaliteten till den törstiga partiledaren börjar
svalna märkbart även bland de mest hängivna vän-
sterpartisterna, och allt fler kräver hennes avgång.
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Jansson har ordet
En positiv nationalism ligger till grund
för Sverigedemokraternas politiska pro-
gram. Tråkigt nog för svensk debatt och
demokrati, har inte den positiva icke-
chauvinistiska nationalismen fått vara
part i den mediadominerade samhälls-
diskussionen.

Socialister såväl som liberaler tycks
vara rädda för att ta en debatt med
nationaldemokratiska politiker. De vet
förmodligen att våra argument är starka
och att en stor del av den svenska all-
mänheten egentligen hyser sympati för
en positiv nationalism. Gång efter gång
tillåter media våra motståndare att till-
gripa nidbilder av nationalism. De får
till och med skapa nidbilderna själva.
Vanliga nidbilder är:

1. Nationella är okunniga därför att
de tror att det finns en svensk kultur.

2. Nationella är okunniga därför att
de tror att Sverige i historisk tid varit
utan invandring.

3. Nationella är okunniga därför att
de tror att svenska produktionsmetoder
och kulturtraditioner i stort sett utveck-
lats utan påverkan utifrån.

Svensk kultur finns
Nidbild 1. är felaktig. Det finns förvisso
en svensk kultur. Bara att resa över
nationsgränser är ett bevis för existen-
sen av enskilda kulturer.

Gemensamt urprung
Nidbild 2. är felaktig. Det krävs en
minimal bildning för att känna till att
invandring förekommit historiskt, och
att ingen nu levande svensk är utan
invandrare i rakt uppåtstigande släkt-
led.

En ny ung människa hade vid tiden
för Karl IX:s död och vallon- och sved-
jefinne-invandringens maximum c:a
8200 släktingar i det då yngsta, uppåt-
stigande ledet (generationer om 30 år
och ingen avräkning för personer med
dubbelt släktskap).

Vid tiden för Birger Jarl och den
tyska invandringen på 1250 - talet är
motsvarande siffra 33554432 personer,
vilket visar att vårt ursprung löper sam-
man på det hela taget, och a tt de flesta
människor i riket finns i en sådan släkt-
tavla på flera ställen (vilket också för-
klarar den orimligt höga siffran).
Sverige var före den senaste invan-
dringsperioden, då som nu, ett land med
tre ursprungsbefolkningar:
Svenskar, Samer och Tornedalsfinnar.
Dessutom fanns små etniska grupper

som invandrat och behållit sin
identitet genom sammanhållning,
ex. romer (Zigenare). De flesta
invandrare hade emellertid assi-
milerats och integrerats med det
svenska folket. Assimilerats där-
för att man tagit skeden i vacker
hand och anpassat sig, integre-
rats därför att svenskarna trots
allt tagit intryck.

Assimilera och integrera
Assimilation respektive inte-
gration är processer som aldrig kan
detaljeras eller fångas helt, därför att
förändringarna sker individvis och
spontant och berör människans Inre
villkor.

Processernas svårfångbarhet innebär
en möjlighet för nationalismens mot-
ståndare att ifrågasätta kulturernas exi-
stens. Vi kan bara konstatera att kultu-
rer har förmått assimilera och integrera
invandring av vissa omfång och
ursprung, andra gånger har det inte
gått, då har kulturer upplösts. Trots att
dessa processer, på mikroplanet oftast
är outgrundliga, är de på makroplanet
en realitet nödvändig att ta hänsyn till.

Den kulturbevarande principen
En kulturs livaktighet, självständighet
och traditionssamband går att diskute-
ra. Detta menade professor Rudolf
Kjelh~n i sitt verk Staten som lifsform.

Verket utkom 1916 och är mycket
central läsning för en nationalist och
beskriver de irrationella och psykologis-
ka aspekterna bakom folket som etno-
politisk aktör. Vi måste alltså, om vi vill
den svenska kulturens överlevnad, föra
en politik som innebär att vi förmår
assimilera och integrera framtida invan-
dring. 1970-,-80 och -90-talets invan-
dring har varit alldeles för hög och
omfattat för många människor från
främmande kulturkretsar, det vill säga
människor med väsentligt annorlunda
etniskt human kapital.

Sverige måste obetingat genomföra
ett omfattande återvandringsprogram
och därefter genomgå en påföljande
konsol ideringsperiod .

Nidbild 3. är felaktig. Växelverkan
av tekniska och kulturella impulser län-
der emellan innebär inte något avgöran-
de hot mot de enskilda kulturerna. Den
sammanhängande principen i en kultur
är inte dess senaste yttre klädnad, den
ryms i ett folks känsla aven unik,
gemensam historia. Varje generation är

en länk som inte får brista i en kedja
som kan symbolisera folket som helhet,
hädangågna och nu levande. Vilhelm
Mobergs skrift Svensk strävan beskriver
detta väl: "De döda är åtskilliga miljo-
ner flera än vi. De har mycket att säga
oss nu, och vi är skyldiga att lyssna till
dem. Vi lyssnar till dem genom att min-
nas vad de uträttat och genom att vär-
desätta deras strävan. De kan icke mera
värja sitt verk. Det åligger oss ...

Detta är roten och blodsbandet, min
andliga arvslott som jag har att föra
vidare åt mina egna barn. Detta är för
mig det svenska, det omistliga. "

Svenskarna kan dessutom känna en
kollektiv stolthet för de uppfinningar
och ideer som fötts ibland oss.

Säkra fred
Varje politiker och varje politiskt parti
har ett ansvar att verka för långsiktig
stabilitet och undvikande av militära
konflikter.

Nationalismen anklagas för att vara
huvudorsaken till krig, detta är inte
sant. Den positiva nationalismen i rege-
rande ställning i en demokrati är en
garant för att en sund nationalkänsla
kan upprätthållas.

Mångkulturella statsbildningar, poli-
tiska unioner och totalitärt styre är
orsaken till så gott som alla krig.
Samarbetet mellan nationaldemokratis-
ka partier i Euro-Nat och Nord-Nat är
exempel på ansvarstagande och en håll-
bar strategi för fred i Europa.

En rik värld
Rikedomen på olikheter springer ur

förekomsten av självständiga kulturer
och nationer i tävlan. Bakom mångkul-
turaiismens kul isser finns endast en
nihilerad, fattig värld med en ytlig kul-
tur och med allvarliga etniska konflikter
och identitetsmotsättningar horisontellt
och lodrätt.



Tema nationalism:

Nationalism
-känsla eller ideologi?

"Vem är här så rå, att han inte vill vara
romare? Är här någon, må han tala; för
honom har jag förolämpat. Vem är här
nog lumpen att inte vilja älska sitt
fädernesland? Är här någon, må han
tala; för honom har jag förolämpat,"

Ur Julius Caesar av William
Shakespeare

Ett vanligt motargument som interna-
tionalisterna använder mot fosterlands-
vänner, patrioter och nationalister är
att hela den nationalistiska ideologin,
ja själva den patriotiska känslan och
instinktiva lojaliteten och samhörig-
hetskänslan med det egna landet och
folket är något uppdiktat, något som
sentida tänkare från 1800-talets slut
hittat på. Denna åsikt är särskilt vanlig
i marxistiska kretsar, där det anses att
sådant som land, folk, religion, ja till
och med familj är något som bourgeoi-
sien har hittat på för att fjättra proleta-
riatet.

Frågeställningen är oerhört kompli-
cerad. Även om det är uppenbart att
patriotism alltid har funnits - åtminsto-
ne maningar till patriotism - så har
patriotism och nationalism betytt olika
saker genom tiderna. Det påstås till
exempel att Rom var ett mångkulturellt
samhälle eftersom det bestod av så
många olika kulturer och länder. Men
det är knappast troligt att våra nutida
liberala och kommunistiska föresprå-
kare för det mångkulturella samhället
skulle ha känt sig hemma i Rom; även
om romarna styrde flera folk, var de
noga med att hålla isär dem, och bara
riktiga romare kunde nå de högsta
ämbetena i imperiet. Varje folk hade sin
egen karakteristika. Till exempel
ansågs greker och syrier vara skickliga
och notoriska lögnare, vilket de romer-
ska domarna tog hänsyn till. Om man
inte var av latinskt ursprung var man
tvungen att tjänstgöra 20 år i armen
innan man kunde få romerskt medbor-
garskap. Måhända ett exempel att
efterfölja för vårt nutida invandrar-
verk?

Kort sagt: Även om nationer i
modern mening är en relativt sentida
uppfinning, står det klart att männis-
kor i alla tider känt gemenskapen med
det egna folket, och i förlängningen,
det egna landet. Och denna gemenskap
är högst verklig; den är ingenting som
några 1800-talsfilosofer hittat på.

Att internationalisterna sätter natio-
nalismens födelse till 1800-talet beror
nog på att det var först då som natio-
nalismen ifrågasattes. Fram till dess var
det något fullständigt självklart att det
egna landet var det enda tänkbara, där-
för att det vanliga folket inte kände till
något annat. Nationalismen som poli-
tisk rörelse är alltså sprungen ur själva
ifrågasättandet av nationalismen och
de ökade kunskaperna om andra län-
der och folk. Internationalisterna bru-
kar ofta säga att ökad kunskap om
andra länder kommer att minska och
på sikt helt upplösa vad man kallar
"löjlig sentimentalitet för en uppdiktad
nationell gemenskap". Men i själva
verket är det precis tvärt om. Ökad
kunskap om andra länder och folk
ökar behovet av att markera det egna.

De känslor som alla människor
hyser för det egna landet och folket är
en mycket stark kraft, och till och med
rörelser som kallar sig själva internatio-
nalistiska och som föraktar patriotis-
men använder sig av nationella sympa-
tier i tider av nöd. Som bekant kallades
Andra världskriget i Sovjetunionen för
"Stora fosterländska kriget", och Stalin
missade inget tillfälle att spela på de
patriotiska sympatierna hos sitt folk.
Under Vietnamkriget använde man sig
i det kommunistiska Viet-Cong, (nord-
vietnameserna) av nationalistiska slag-
ord som "Vietnam åt vietnameserna".
Då var det tydligen inte "arbetarklas-
sen" eller "proletariatet" man ville
rädda; då var det "vietnameserna" som
gällde.

Internationalisterna har, som redan
antytts, rätt i en sak; det var först på
1800-talet som nationalismen formule-
rades politiskt. Det var först då den tog

steget från att vara något fullständigt
självklart för alla människor till att bli
en politisk ideologi som man kunde
välja att stödja eller inte stödja.
Nationalismens födelse har också att
göra med framväxandet av den moder-
na nationalstaten. Förr i tiden kände
man samhörighet med det egna folket;
men från och med den moderna statens
födelse lärde man sig känna samhörig-
het med den egna staten. En folklig
gemenskap blev så en politisk gemen-
skap. Den amerikanske statsvetaren W.
Phillips Shively anger den moderna
na tionalsta tens födelse till N apoleons
Frankrike. Shively anser att Napoleon
skapade den första riktiga nationalsta-
ten; en stat som blev oerhört mäktig,
därför att, som Shively säger:

"[ts power rested partly on the first
European army whose members fought
not only for what they themselves
might gain but for their nation -
France. "

I Sverige måste de karolinska kung-
arna anses som viktiga grundare av
Sverige som modern nationalstat. Det
antyds bland annat i Peter Englunds
bok Poltava:

"Den blå enhetsuniformen samt de
vita livfanorna med kungens namnchif-
fer i guld var en markering att hären
var nationell och inte längre en hopraf-
sad samling krigsentreprenörer. De var
alla kungens män, bärande hans uni-
form och följande hans fana. "

Den karolinska armen var alltså den
första verkligt nationella svenska
armen, vilken föregick Napoleons
armeer med hundra år.

Nationalismen kanske är en politisk
ideologi av sentida datum - men patrio-
tismen är en känsla lika gammal som
mänskligheten. I dessa tider, då inte
bara nationalstaterna utan rent av de
självständiga folken hotas av olika
internationalistiska projekt är det den
politiska nationalismens roll att försva-
ra patriotismen, som är en grundsten
för hela civilisationen.



"Ack, Sovjet, du sköna"
Framtidens generationer kommer att I
undra, undra hur en sådan drake som
Sovjetunionen kunde växa fram och
hur den kunde överleva i mer än 70 år.
Man kommer att fråga sig vad det var
för sjuka hjärnor som kunde göra så
mot sitt eget folk och varför omvärlden
inre reagerade mer kraftfullt.

Man kommer också ställa sig frå-
gande till de människor som i västvärl-
den, på behagligt avstånd från för-
trycket och utsugeriet, kunde hylla de
ideal som genomförde det hittills gröv-
sta brottet mot mänskligheten.

"Ni har fel, jag har själv varit i Sovjet"
Det är märkligt, skrämmande men
också fascinerande hur Sovjet lyckades
att linda journalister, opinionsbildare
och kulturpersonligheter i västvärlden
kring sitt finger. Trots att miljoner
avrättades, kastades i fängelse och svalt
ihjäl, fanns det alltid människor till
Sovjets försvar, många utav dem hade
till och med bjudits in till landet.
Märkligt och skrämmande som sagt,
men knappast någon tillfällighet,
denna form av propaganda från ryssar-
na var en anledning till att unionen
överlevde så länge som den gjorde.

Man kan fråga sig vad som drev
dessa människor att prisa kommunis-
men. Vissa gjorde det av ren okunskap,
vissa på grund av sin ideologiska över-
tygelse medan andra var en del av den
korruption som ständigt följde i kom-
munismens spår. Trots att landets folk
svalt så var Sovjet aldrig sena att belö-
na de västerlänningar som hyllade
deras imperium. Men skälen till trots
kan man dra den slutsatsen, att vad
dessa människor yttrade om kommu-
nismen hade väldigt lite med sanningen
att göra och istället sade mer om dem
själva. Den morbida tro på Sovjetstaten
som växte fram återgav ofta en önskan
om att det skulle finnas en himmel på
jorden. Likt religösa fanatiker lyssnade
man fylld av beundran på de kommu-
nistiska ledarnas fantasifulla beskriv-
ningar om vad man lyckats frambringa

De flesta uttryck för kommunism är skrämmande och motbjudande, men
i vissa fall kan de vara skrattretande. Här demonstrerar Irans kommunist-
iska arbetareparti mot Sverigedemokraterna - i Malmö!!!

i Sovjet och all annan information, så
som avslöjanden om massavrättningar
och svältkatastrofer, förkastade man
endast som fascistisk propaganda.
Många av Sovjets bundsförvanter fick
äran att se skapelsen inifrån och blev
efter det om möjligt ännu mer fanatis-
ka.

"Vi bedrog er, men ni ville bli
bedragna", detta lär en rysk tolk ha ytt-
rat till en f.d. besökare när de träffats
efter lögnens avslöjande. Denna
mening säger rätt mycket om det spel
de båda sidorna spelade. Visst valde
Sovjetmakten själva vad man visade
upp för sina besökare, men då dessa
aldrig ställde sig frågande till om detta
verkligen var representativt för hela
systemhet, fick man således se vad man
ville se som inbjuden Sovjetvän och
kunde sedan stolt ut bringa ett "Vad
var det jag sa, jag hade rätt. Jag har sett
det själv" när man kom hem. Ofta
kunde detta ta sig helt absurda former,
ett bra exempel på detta var författaren
George Bernard Shaw. Redan innan
han åkte till Sovjet förklarade han att
där inte fanns någon svält och åkte där-
för demonstrativt utan matförråd.
Alldeles när han kommit in i landet

mötte han ett par urinnevånare som
visade sig vara märkbart insatta i herr
Shaws verk. Då dessa vände sig till en
ganska smal publik var detta i Shaws
hjärna ett bevis på Sovjetbefolkningens
bildning. För en utomstående kan man
annars misstänka att dessa ryssar
uppenbarade sig just för att de fått
order om det, som sagt, tog Sovjet all-
tid väl vara på sina bundsförvanter. Väl
framme i Moskva ansåg sig Shaw över-
tygad om att det inte rådde någon svält
i landet, sittande på en restaurang för
utlänningar kastade han blickar
omkring sig och sade "Var ser ni någon
brist på mat?". När Shaw var hemma
från sin resa skrev han dessa rader om
sitt äventyr: "Jag såg inte en enda
undernärd person i Ryssland, vare sig
ung eller gammal".

Det mest typiska exempel på denna
ovilja att se och reagera var dock
Sovjets egna koncentrationsläger, de
s.k. Gulag-lägren. Dessa framställdes
inte som de dödsläger de var - icke.
Istället pratade man och skrev om dem
som rehabiliteringscentra, nästan som
ferieläger eller hälsoinstitut, där igen
satt för att staten inte ville veta av dem,
"Utan för att nå en triumf av mänsklig



Kommunister slåss mot polisen under den olagliga motdemonstrationen mot SD i Malmö. Användandet av våld
är ett viktigt inslag i den kommunistiska ideologin, och en grundläggande politisk arbetsmetod.

förnyelse" som Sidney och Beatrice
Webb beskrev det. Engelsmannen Pat
Sloane ansåg att de intagna upplevde
en nöjesupplevelse och att de intagna
hade en sällan skådad frihet.
Gulaglägren var i Sovjetvännernas
ögon ingenting annat än ett ingenjör-
tekniskt mästerverk. Gulag-Iägren
påstogs till och med vara populära,
enligt Louise Strong, så pass populära
att människor faktiskt ansökte för att
få komma in och ibland vägrade att
lämna dem. Nu blev det dock med
tiden alltför svårt, ens för den mest
övertygade kommunisten, att förneka
Gulag-Iägrens verkliga syften, då blev
man istället kritisk mot att någon bryd-
de sig om vad som hände bakom dess
murar. Jean-Paul Sartre skrev till sin
vän Albert Camus dessa rader:

"Liksom ni finner jag dessa läger
outhärdliga, men jag finner det lika
outhärdligt att de dagligen utnyttjas i
den borgerliga pressen". Kommunister
har aldrig varit vänner av sanningen;
som vi ser. Appropå Gulag-Iägren kan
följande lilla historia vara intressant:

1932 annonserade Sovjets handelsmyn-
dighet om 6000 arbetare i USA. Över
100000 svar fick man, så intresse fanns
tydligen, åtminstone för en stund.
Senare visade det sig att praktiskt taget
alla som emigrarede till Sovjet hamna-
de i deras Gulag-Iäger.

De som slöt sina ögon var dock i
fint sällskap. En engelsk domprost vid
namn Hewlett Johnson blev lyrisk över
sina syner i Sovjet och skrev bIa:

"Sovjet är det mest moraliska landet
jag känner" och "Jag såg aldrig något
där som man skulle vilja dölja ens för
en ung flicka". Detta var inga dåliga
vitsord med tanke på att det samtidigt
dog miljoner av svält i Ukraina. Detta
var det dock ingen som reagerade
nämnvärt på, "Jag har besökt framti-
den, och den fungerar" skrev Lincoln
Steffes om sin resa i Sovjet.

Vetenskaplig utrikespolitik?
Den kommunistiska ideologin sägs
vara vetenskaplig och därför ofelbar.
Trots detta visade det sig att redan den
första Sovjetiska femårsplanen gick i

stöpet och höll redan i det stadiet,
1932, på att bryta sönder systemet.
Detta var dock måttligt intressant för
de kommunistiska västerlänningarna.
Faktum är att just detta år kom det ut
en rad böcker på den amerikanska
marka nden som prisade det Sovjetiska
systemet. I en av dessa, skriven av
Heinrich Mann, fanns detta att läsa:
"Jag älskar förnärvarande Sovjetunion-
en fullständigt".

Även när det gällde Sovjets kontak-
ter med andra nationer var kommunis-
men ofelbar. Ett bra exempel på detta
är missförståndet kring Sovjets inva-
sion av Finland 1939-40. En som satt
inne med sanningen var pjäsförfattarin-
nan Lilian Hellman som argumentera-
de på detta sätt: "Jag tror inte på den
där fina, förtjusande lilla republiken
Finland som alla gråter så över. Jag har
varit där och den verkar på mig som en
pro-nazistisk stat". Även arbetaruppro-
ret 1953 tycks vara fel tolkat, enligt
artisten Bertolt Brecht var det inte arbe-
tare som gjorde uppror utan "organise-
rade fascistelement". Likaså inriktade



de Sovjetiska trupperna inte på att
stoppa upproret utan "Helt uppenbart
var det istället riktat endast mot försö-
ken att stoppa en ny förintelse".
Författaren George Orwell var en av de
som fått allt om bakfoten efter att ha
återvänt från Spanien 1936 där han
dokumenterat kommunisternas fram-
fart mot anarkisterna. Nu var inte hans
berättelse falsk, men den kunde inte
publiceras, "Det skulle gynna fascister-
na" tyckte Victor Collancz.

Även en så erkänd kämpe för de
mänskliga rä ttigheterna som Jane
Fonda är kvinna som ser igenom dim-
morna. Hon vägrade att skriva under
ett fördömande av kommunisternas
framfart i Vietnam. I stället skrev hon
så här till initativtagarna: "Er handling
tjänar bara att förknippa er med de
mest trångsynta och negativa elemen-
ten i ert land som forsätter att tro att
kommunismen är värre än döden". Allt
detta medan Vietnam njöt av dess soci-
alistiska frihet. Ofelbar var ordet.

Morbida personkulter
Trots att kommunismen har fostrat his-
toriens mest sinneslösa massmördare
har dessa hyllats som gudar.
Sovjetunionens ledare har utan undan-
tag varit maktgalna psykopater och de
har mer än en gång varit nära att star-
ta världskrig på grund av sina stora
egon. Marx, Lenin, Stalin, Mao,
Castro, Bres( nev och så vidare har alla
varit bland de mest vidriga och mot-
bjudande människor som levt, trots
detta har de och deras brott mot
mänskligheten hyllats ända in i våra
dagar. Märkligt i dessa sammanhang är
att dessa morbida personkulter rent
ideologiskt rimmar väldigt illa med
kommunismens kollektivistiska grund-
syn.

Att folk finner karismatiska män-
niskor som välmenande och idealistis-
ka är i och för sig ingen överraskning,
även människor som Saddam Hussein
och Adolf Hitler har under perioder
lyckats att fascinera grupperingar av
både välutbildade och arbetare, men
ingenstans som hos kommunismen sak-
nas känslan att ompröva en person och
hans handlingar. Stalin är troligtvis den

person som ensam har orsakat mänsk-
ligheten mest lidanden, trots detta hyl-
lades han som en gud, inte minst av de
västerländska kommunisterna.

Författaren H.G. Wells skrev dessa
rader efter ett möte med Stalin; "Aldrig
har jag mött en människa som varit
mer frispråkig, rättvis och hederlig ...
ingen är rädd för honom och alla litar
på honom". Detta medan Stalin syste-
matiskt genomförde ett vedervärdigt
förtryck mot sitt eget folk. Men citaten
kunde bli värre än så här. När Stalin
ansåg att den enda anledningen att
barn likande sina föräldrar var att de
spenderade så mycket tid tillsammans
skrev läkaren J.D. Bernalom; "hans
djupt vetenskapliga sätt att betrakta
alla problem". Emil Ludwig ansåg till
och med att Stalin var en person "åt
vilken jag lätt skulle anförtro mina
barns uppfostran". Under tiden då mil-
joner svalt ihjäl över hela Sovjet skrev
redan nämnde Bernard Shaw;

"Stalin har producerat varor i en
omfattning som man för tio år sedan
skulle ha ansett omöjlig, och jag bugar
mig därför för honom".

Den person som fick axla Stalins
personkult efter hans död var kanske
den kinesiske ledaren Mao, apropå
Tiananmen-massakern skrev författa-
ren att Mao var "extremt tålmodig och
tror på debatt och omfostran". På hem-
maplan utsåg Jan Myrdal, Mao till
"den tredje efter Marx och Lenin" och
Simone de Beauvoir ansåg att Mao
skulle "förkroppsliga en ny världs civil-
ation".

Men säg det som varar för evigt,
den som fick axla gestalten som kom-
munistisk gud efter Mao, blev Fidel
Castro, "den yttersta ledaren", enligt
Mary McCarthy. Även Castro har som
bekant ansett sig ha ideologiska skäl att
förtrycka sin befolkning, men inte hel-
ler denna gång såg de västerländska
kommunisterna något fel i detta. "Den
främste och störste hjälte som har
uppenbarats" ansåg Norman Mailer
och enligt Paul Sweezy var han en
"lidesefull människovän". Abbie
Hoffman gick så långt som att beskriva
Castro "som en kraftig penis som reser
sig, och när Fidel står rak och ståtlig

förvandlas massan omedelbart". Det
faktum att Castro hållit mer än
100000 politiska fångar och sedan sitt
maktövertagande sänkt sitt lands
inkomst per capita till en av de lägsta i
hela Latinamerika tycks inte ha berört
dessa människor. När Pia Sundhage i
Expressen fick frågan varför hon trod-
de att en tredjedel av Cubas befolkning
har gått i landsflykt trodde hon inte att
detta hade något med den förda politi-
ken att göra.

160 miljoner mord senare - har de
dragit någon visdom?

Har då dessa bundsförvanter lärt sig
något av kommunismen? Knappast. I
dag är de knappast, av logiska skäl,
inte lika pigga på att hylla Stalin och
Mao, men ser vi på Hyktingdebatten är
det än en gång journalister och kultur-
personligheter som står för de mest för-
virrade ideerna och oförmågan att vilja
se.

Även när det gäller sin syn på kom-
munismen tycks en del människor ha
svårt att lära. Göran Skytte och Anders
Carlberg har gjort försök att göra upp
med sitt förflutna men inga andra har
varit intresserade att följa dem. I och
för sig börjar Claes Malmberg sina
meningar nu för tiden med, "Jag tycker
det var bra att muren och Sovjet föll,
men ... ", men innehållet är det samma.
Även människor som Mikael Wiehe,
Sven Wollter, Pia Sundhage och så vida-
re förstår ännu idag inte vad det är för
fel med massmord.

Nyligen kunde vi i Aftonbladet läsa
Anette Kullenbergs funderingar kring
det faktum att den franska skådespeler-
skan Brigitte Bardot ställer sig kritisk
till det mångkulturella samhället. Hon
ansåg detta vara verdervärdigt och
ansåg att Bardot borde åldras med vär-
dighet, "som Fidel Castro t.ex. ".

Det är ingen tillfällighet att de män-
niskor som hyllade kommunismen och
alla dess brott idag kämpar för större
invandring.

De är arvtagarna av det mest veder-
värdiga i den mänskliga historien.

TEXT: JIMMY WINDESKOG
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SD i Finland

Söndagen 27 juli höll det finska nationalistpartiet IKL sin sommarfestival i
Hyvinkää. Sverigedemokraterna, liksom det ungerska nationalistpartiet
MIEP, var inbjudna som gäster. Under festivalen hedrades de som stupade
i Finska vinterkriget och i Fortsättningskriget med en procession och
kransnedläggning vid monumentet på Hyvinkää kyrkogård.

Vid bildandet av Nord-Nat kom de
fyra nordiska nationalistpartierna över-
ens om att skicka representanter till
varandras möten och manifestationer
för att stärka banden inom den inter-
nationella nationaldemokratiska rörel-
sen. Söndagen 27 juli höll IKL sin som-
marfestival i staden Hyvinkää, strax
norr om Helsingfors. För Sverige demo-
kraternas räkning reste Torbjörn
Kastell och Joakim Larsson över till
Finland. Dessutom hade Zsolt Kovacs,
en representant från det ungerska
MIEP rest till platsen.

MIEP (Magyar Igazsag es Elet
Part ja, ungefär "Ungerska partiet för
rättvisa och liv") är det största unger-
ska nationaldemokratiska partiet. På
ett av deras möten i slutet av augusti
infann sig 60 000 personer. IKL och
MI EP håller täta kontakter och har ett
gott samarbete.

Kransnedläggning
En viktig del av IKL:s sommarfestival
är hedrandet av de stupade i Finska
vinterkriget och Fortsättningskriget. På
Hyvinkää kyrkogård hölls en proces-
sion med IKL:s blåsvarta fana flanke-
rad av den finska och den svenska.
Representanter för de tre partierna lade
ned en krans vid monumentet över de
stupade. Även Zsolt Kovacs lade ned
en krans. Ungrarna hade ställt i ord-

ning en frivilligstyrka för att hjälpa sina
finska bröder, även om den aldrig kom
i strid.

Inga störande element förstörde
ceremonin, som kunde hållas under
stilla värdighet. Emellertid berättade en
medlem i IKL att det förekommit att
anarkister kastat ägg och spelat rap-
musik under dessa ceremonier. Men
värre än så har det aldrig varit, och
både finländare och ungrare förbluffa-
des när de fick höra om den våldsamma
vänstern i Sverige. När herr Kovacs fick
höra om slangbomber, saltsyra, kraval-
ler och attentat mot årsmöten, blev han
förvånad över att
han inte hört något
om det i utrikesny-
heterna.

IKL hade hyrt
en lokal i Hyvin-
kää för ett inom-
husmöte.

Även här för-
bluffades vi Sveri-
gedemokrater av
hur lugnt allt gick
tillväga i Finland.
Man hade inte
bara hyrt lokalen i
eget namn, man
hade dessutom
hissat den finska
flaggan på torget

utanför, flankerad av den svenska och
ungerska. Något sådant skulle vara helt
omöjligt i Sverige. Dessutom hade tid-
ningen skrivit en mindre artikel om
mötet, där också de utländska gästerna
namngavs. Ändå dök inga motståndare
upp.

Kristen profil
IKL tycks ha en mera kristen profil än
Sverigedemokraterna, och de har präs-
ter som medlemmar. Det är sannolikt
ett resultat av att den finska kyrkan till
skillnad från den svenska inte tagit
ställning för fri invandring och mus-
limsk expansion. En av våra finska
vänner frågade hur kyrkan i Sverige
ställde sig till SD, och förvånades över
dess anti-nationella ståndpunkt. Än
mer förvånad blev han när han fick
höra om alla moskeer i Sverige, och att
det sannolikt skulle bli ännu fler. Något
sådant skulle finländarna aldrig gå med
på.

Vi utnyttjade också vår vistelse i
Finland för att avlägga ett besök på
Sveaborg, samt ett besök vid Finlands
förre president, Gustaf Mannerheims
grav, där vi hedrade den store marskal-
ken med en tyst minut. Vi hade en trev-
lig vistelse i Finland och blev väl
omhändertagna av vårt finska broder-
parti. Det råder inget tvivel om att de
finsk-svenska kontakterna kommer att
fördjupas ytterligare i framtiden.

TEXT: TORBJÖRN KASTELL

FOTO: JURA JUKOLA

Kransnedläggning på kyrkogården i Hyvinkää. I mitten;
Matti Järviharju; IKL:s ordförande, th; Zsolt Kovåcs,
MIEP, tv; Torbjörn Kastell, SD- Kurirens redaktör.



Tema nationalism:

Nationalpartiet Danmark
I 1989 besluttede nogle motstandere af
invandringen at deltage ilokalvalget
under betegneisen "Stop invandring-
en", og der blev opstillet fire af disse
lister, I K0benhavns Kommune, på
Frederiksberg, i Odense Kommune og i
Aalborgs Kommune. Valglisterne fik en
hel del stemmer ved valget (1-1,5%),
og derfor besluttede personerne bag tre
af valglisterne at danne et nyt lands-
dxkkende patriotisk parti.

Den 18 februari 1990 blev så det
stiftende m0de for dette parti holdt, og
man valgte navnet "Nationalpartiet
Danmark". Partiet fik et program, der
bygger på den moderne europxiske
nationalisme, og hvor et centralt ele-
ment er kampen mod invandringen.
Programmet vender sig således imod
internationaliseringen og opl0sningen
af de gamle nationale vxrdier i sam-
fundsliv og kultur, og dette program
suppleres nu gen nem en dialog mellem
partiets medlemmer og sympatisorer.

Programmets vigtigste krav er gen-
nemf0relsen af en repatriering, dvs en
hjemsendelse af de hundredtusinder af
fremmende, som er kommet til
Danmark i de seneste år. Når afrikane-
re og asiater slår sig ned i Danmark er
der tale om en kolonisering, som truer
den danske kulturs overleveise, og en
hjemsendelse af de fremmede er n0d-
vendig.

Nationalpartiet Danmark har altid
vxret imod enhver overnational orga-
nisation, idet en sådan organisation
påtvinger det danske folk forhold, som
det ikke 0nsker. Denne principielle
holdning bestemmer partiets syn på
organisationer som FN, NATO og EU-
unionen, da partiet hxvder, at kun det
danske folk kan ud0ve autoritet i
Danmark. Samtidigt er partiet af den
oppfattelse, at de international e organi-
sationer kun er redskaber for socialis-
terne, der fors0ger at etablere en
såkaldt verdensregering og dermed fra-
tage folkene den nationale selvstxndig-
hed.

Nationalpartiet Danmark har da
også deltaget i kampagnen mod EU-
unionen ved de forskellige folkeafstem-
ninger, hvilket har givet partiet nye
kontakter til folk, som normalt afviser
enhver form for nationalisme.

Nationalpartiet Danmark har lige
siden dannelsen vxret udsat for en bru-

Kaj Vilhelmsen; Partiformand for
Nationalpartiet Danmark

tal hetz fra de såkaldte anti-racisters
side, og denne hetz har f0rt till en
omfattende sabotage mod partiet. Men
trods dette har man fortsat arbejdet
med stadig st0rre beslutsomhed.

Det f0rste valg Nationalpartiet
Danmark deltog i, var lokalvalget i
1993, hvor man opstillede på Fyn, og
her fik man ca 0,7 procent af stemmer-
ne, hvilket dog ikke var så dårligt, da
partiet på dette tidspunkt var totalt
ukendt af offentligheden. Siden deng-
ang har partiet udviklet sig betydeligt,
og i dag er partiets synpunkter vel-
kendte af offentligheden.

Partiet oprettede også en radiosta -
tion i K0benhavn, der
blev kaldt
RadioHolger. Denne
radio sendte 13 timer
om ugen og kunne
h0res over hele byen.
Radioprogrammerne
omfattede en fremstil-
ling af den moderne
europxiske na tionali-
sme og en kritik af den
danske fremmedpolitik.
Efter kun et par måne-
der var Radio Holger
bleve t ganske populxr,
og det socialistiske fler-
tal i K0benhavns radio-
nxvn begyndte at chi-
kanere Radio Holger,
da man mente, at radio-

en udsendte "racistisk" propaganda.
Efter et halvt år fik Radio Holger frata-
get sendetilladelsen, idet man påstod,
at der ikke lxngere var "plads" til
Radio Holger på radio-nettet. Dette var
naturligtvis ikke rigtigt men kun en
undskyldning for at ud0ve censur.
Partiet vii i 1998 oprette en ny radio-
station i K0benhavn, så budskabet og
et dansk Danmark kan nå en st0rre del
af offentligheden.

I forbindelse med det kommen de
lokalvalg i 1997, indså man fra
Nationalpartiet Danmarks side, at
valgdeltagelsen måtte organiseres mere
bredt, hvis man skulle opnå virkelige
resultater. Man tog derfor initiativ til
danneIsen af en ny patriotisk valgliste,
som skal danne baggrund for partiets
deltagelse i valget.

Fcelleslisten mod Invandringen er en
patriotisk valgliste, der består af
Nationalpartiet Danmark og flere
andre mindre grupper, som vender sig
mod den landsskadelige invandring.
Fxlleslisten stiller op til det kommende
kommunal- og amtsrådsvalg i
K0benhavns kommune, i Fyns Amt og
formodentligt yderligere et par kom-
muner. Dette er den mest omfattende
opstilling, som de danske patrioter
nogensinde har fors0gt, men uofficielle
unders0gelser peger også på, at man viI
opnå et godt resultat. Unders0gelserna
tyder således på, at man denne gang viI
erobre mange mandater i kommuner
og amter.

Kommunist (mcerket) provokerer
partimedlemmet Peter Jacobsen.



Sotntnarkatnpanjen

Den antidemokratiska motdemonstrationen i Malmö urartade till ett upplopp. Malmöpolisen beordrade demonstr-
anterna att lämna platsen och sluta störa mötet tre gånger. När bråkmakarna trots detta fortsatte skrika och kasta
föremål såg sig polisen nödsakade att sätta in ridande polis för att skingra dem. FOTO: MARTIN KARLSSON

Under sommaren som gått har partiet
varit mer aktivt än någonsin. Från den
6 juni till partiledarveckans slut har 48
torgmöten hållits i olika delar av lan-
det. En aktivist beräknade att vi enbart
under denna sommar haft nästan tre
gånger så många möten som under åren
1995-96 tillsammans.

Sommarkampanjen inleddes med
nationaldagsfirande i Ystad, där en
gående demonstration hölls. Då det
samma dag var skolavslutning och
mycket folk på gatorna var det många
som såg oss. Tidningen hade nästa dag
vänligt nog en bild där SD-Skånes ban-
deroll syntes tydligt med telefonnum-
mer och allt.

Kravaller i Malmö
Lördagen den 7 juni skulle partiet hålla
torgmöte i Malmö. Denna dag hade
även den finska delegationen från IKL
infunnit sig för att närvara vid Nord-
Nat-mötet dagen därpå. De var natur-
ligtvis nyfikna på hur ett nationaldemo-
kratiskt torgmöte kunde gå till i
Sverige. Jura Jukola, den ansvarige för

IKL:s tidning Ajan Suunta, hade kame-
ran till hands och sade att han hoppa-
des att det skulle dyka upp några anar-
kister så att han fick några bra bilder.

Våra finska vänner blev sannerligen
inte besvikna på den punkten. På torget
där vi skulle stå hade en välkomstkom-
mitte i form aven stor skara vänsterak-
tivister infunnit sig, med röda flaggor
och banderoller och tillhyggen, allt
medan de med stor hängivenhet skrek
ut sitt hat mot demokrati och yttrande-
frihet. Där fanns maskerade anarkister
såväl som representanter för Irans kom-
munistiska arbetarparti. Polisen hade
inte mycket folk på plats, men de som
fanns lät sig inte skrämmas aven anti-
demokratisk lynchmobb.

När mötet så satte i gång, satte även
motdemonstranterna i gång med de
debattmetoder som är typiska för vän-
stern - skrik, visslingar och flaskkast-
ning. Polisen uppmanade dem tre gång-
er att ge sig av, men möttes bara av
anti-demokraternas ilskna och hånfulla
skrän. Till sist såg sig polisen tvingade
att handgripligen skingra den olagliga

demonstrationen, och satte för detta
ändamål in hästar. Många vänsterextre-
mister reds ned när polisen tryckte
mobben bakåt - sannolikt trodde de
inte på fullt allvar att polisen verkligen
skulle göra ett ingripande. Några greps
i villervallan.

Vänsterextremisterna gjorde ett för-
sök att återsamla sig och angripa vårt
möte från ett annat håll, men polisen
stoppade även detta.

Tidningarna var som väntat inte
nådiga mot polisen efter detta. Det var
inte svårt att förstå var journalisternas
sympatier fanns.

Torgmötesturnen
Under hela juni månad och en bit in i
juli hölls en torgmötesturne där ett
antal aktivister åkte från ort till ort.
Vår aktivistgrupp besökte Malmö,
Helsingborg, Landskrona, Eslöv, Höör,
Lund, Trelleborg, Ystad, Hässleholm,
Kristianstad, Sölvesborg, Kalmar,
Växjö, Jönköping, Linköping,
Norrköping, Eskilstuna och till sist
Södertälje. Gensvaret, motståndet och



demonstranter från framför
allt Ung Vänster samlats.
Dessa var till resta, och alltså
obekanta för ortsbefolkning-
en. När vi kom till platsen
sade en konfunderad Höörbo
som kände igen Anders
Westergren att "det strök
omkring en massa ligister i
stan", vilket lät oss förstå att
Ung Vänster fanns på plats.

Motdemonstranterna
satte sig framför oss, skrek
och skränade och delade
också ut flygblad. Emellertid
gick de efter halva mötet,
eftersom de hade ett tåg att
passa.

Poul Stanley, en sodalde-
mokrat som tills för bara
några månader sedan suttit i
Höörs kulturnämnd, kände
igen vår kommunfullmäkti-
geiedamot Anders

Westergren och började häva ur sig för-
olämpningar och grova hotelser mot
honom. Han skrek bl.a: "Ni skall för-
göras" - "Du borde skjutas" - "Jag
skall se till att Du blir skjuten" - "Du är
en skam för Höör" - "Stalin visste hur
man gjorde med sådana som dig".
Detta uppträdande säger en hel del om
vilka sympatier vissa företrädare för
landets regeringsparti har.

Sveriges nationaldag firades med en gående
demonstration i Ystad. De studenter som
hade skolavslutning samma dag fick kanske
en strimma hopp inför framtiden när de såg
att det ännu fanns några som vågade göra
något för vårt folks överlevnad.
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polisens insatser varierade stort.
Lugnast var det i Ystad, Eslöv och

Södertälje. Där fanns inget motstånd
alls - med undantag för en dam i Ystad
som under pågående möte gick fram till
talaren Jakob Eriksson, hävde ur sig
några otidigheter, och avslutade med en
uppmaning om att vi borde respektera
demokratin och hålla tyst.

Inför torgmötet i Malmö den 11
juni dök ett stort antal journalister med
blod vittring upp, i förhoppningen på en
repris av föregående lördags kravaller.
En vänsterextremistisk lynchmobb på
ett hundratal personer dök också myck-
et riktigt upp, men hölls på avstånd av
kravall utrustad polis. Under mötets
gång skrek och skränade de, sin vana
trogen. En kinesisk man som studerade
på Lunds universitet och som var på
tillfälligt besök i Malmö stannade och
frågade vad allt oväsen handlade om.
När han fick förklaringen att det var
kommunister som demonstrerade ska-
kade han oförstående på huvudet. Han
kände alltför väl till kommunismen
från sitt hemland och kunde för sin del
inte begripa hur någon kunde vilja byta
ut Sveriges demokrati mot en kommu-
nistisk diktatur.

I Lund gjordes sannolikt den sämsta
polisiära insatsen. Inför detta möte
hade en väldig skara motdemonstranter
mobiliserats. Dessa omringade fullstän-
digt våra aktivister så att ingen förbi-
passerande kunde se annat än ryggarna
på en samling ligister. Polisen stod lugnt
och tittade på medan den olagliga mob-
ben ostört kunde skrika ut sitt hat.

Även i Höör hade ett tjugotal mot-

Politikerveckan
Vecka 29 var det dags för politiker-
veckan på Gotland. Almedalstradition-
en, som instiftades av Olof Palme, har
efter dennes död inte blivit en lika vik-
tig angelägenhet för politikerna. Detta
år hade bara fyra partiledare infunnit
sig; Olof Johansson, Gudrun Schyman,
Alf Svensson och Birger Schlaug. Övri-
ga partier skickade bara
ombud.
Sverigdemokraterna, som inte
heller detta år hade fått en
egen dag i Almedalen, höll
under sex dagar två torgmöten
om dagen vid Österport. Sex
aktivister hade rest till
Gotland, och vi fick där också
förstärkning av lokala förmå-
gor. Vi hade alltid en eller två
flygbladsutdelare som delade
ut flygblad till förbipasseran-
de. Tusentals blad delades ut
på detta sätt. Det enda mot-
ståndet kom från SSU:s lokala
avdelning. Dessa delade ut
flygblad med överkorsade
hakkors och texten krossa
rasismen. SSU-Gotland hade

lagt in en motion om att vad man kal-
lade rasistiska organistationer skulle
förbjudas, vilket också togs upp i lokal-
tidningen.

Våra aktivister besökte socialdemo-
kraternas lokal i Visby för att invända
mot de olämpliga formuleringarna i
flygbladet, som kunde betraktas som
uppvigling. De äldre medlemmarna
hade uppen barligen större respekt för
demokratin än sina yngre sympatisörer,
och de lovade att tala med sina ungdo-
mar. SSU slutade därefter att dela ut
flygbladen.

Vänsterextremistiskt våld
På många av de platser där partiet har
hållit möten under sommaren har, som
redan nämnts, vänsterextremister dykt
upp och försökt stoppa oss med den
enda politiska metod de känner till,
nämligen våld. Förutom det gamla van-
liga - flask- och stenkastning - har det
också förekommit våld mot person -
Anders Westergren blev nersparkad
under det andra mötet i Malmö - såväl
som mot egendom; två av våra aktivis-
ters bilar blev sönderslagna, en i
Malmö och en i Eskilstuna. Det skulle
utan tvivel ha blivit värre om inte poli-
sen hade gjort de insatser de trots allt
gjorde.

Detta till trots har våra medlemmar
visat stort mod och karaktärsstyrka
under sommaren, då de stått upp för
demokrati och sann yttrandefrihet
gentemot våJdsbenägna och odemokra-
tiska grupper på vänsterkanten. Om
partiet under valkampanjen nästa år
kan visa samma styrka som det gjort
under den här sommaren, är en fram-
gång i valet 1998 oundviklig.

Torbjörn Kastell debuterar som talare. Under
partiledarveckan i Visby hölls under sex
dagars tid två torgmöten om dagen, utan
värre störningar än de lokala SSU:arna som
delade ut motflygblad. FoTO: MARTINA LUNDQUIST



Nordiskt nationa

En bild av nordisk enhet. Från vänster till höger: Harald Trefall; Fedrelandspartiet, Matti Järviharju; IKL,
Mikael Jansson; Sverigedemokraterna, Kaj Vilhelmsen; Nationalpartiet Danmark.

Söndagen den 8 juni träffades represen-
tanter för de fyra främsta nationalde-
mokratiska partierna i Norden för att
inleda ett gränsöverskridande samarbe-
te. Mötet hölls på ett hotell i centrala
Malmö, och skulle följas aven press-
konferens efteråt. Sverigedemokraterna

stod förstås som värd för mötet. Vi
hade tidigare tagit kontakt med våra
broderpartier i de övriga nordiska län-
derna för att bilda en nordisk motsva-
righet till Euro-Nat som bildats på ini-
tiativ av Jean-Marie Le Pen, ordföran-
de för franska Front National.

Från Nationalpart-
iet Danmark kom
partiordförande,
Kaj Vilhelmsen till-
sammans med vice
ordförande Elin
Uttrup och kon-
taktpersonen och
översättaren, Bitten
Nielsen.
Från Norge kom
Fedrelandspartiets
ordförande Harald
Trefall och från
Finland kom IKL:s
ordförande Matti
Järviharju och Jura
Jukola, journalist

Finslipningen av de gemensamma formuleringarna i
Nord-Nat-proklamationen leds av Fedrelandspartiets
ordförande, Atomfysikprofessor, Harald Trefal!'

och ansvarig för partitidningen, Ajan
Suunta. Nationalpartiet Danmark och
IKL beskrivs närmare i egna artiklar i
detta nummer.

Nord-Nat bildas
Under hela förmiddagen diskuterades
det eventuella gränsöverskridande sam-
arbetet. De olika partiernas företrädare
fick berätta om sig själva och om situa-
tionen i sina respektive länder och vilka
framgångar de haft.

Därefter diskuterades grunderna
och förutsättningarna för samarbetet.
Det fastställdes att samarbetet var helt
och hållet på frivillig basis, och att, till
skillnad från kommunisternas interna-
tional, skulle inget parti ha några bin-
dande förpliktelser gentemot ett annat.
Samarbetets syfte skulle vara att utbyta
erfarenheter, förbättra kontakterna
mellan nationaldemokratiska partier
och att så långt möjligt hjälpa varandra
med råd och dåd i våra valkampanjer.
Samtliga partiers officiella möten och



lis tmö te i Malmö
manifestationer skulle vara öppna för
representanter från de andra partierna.
Dessutom skulle man inför massmedia
och de politiska motståndarna kunna
visa att den nationalistiska ideologin
ingalunda var oförenlig med gränsöver-
skridande samarbete. Vidare skulle det
inför Eura-Nat markera den nordiska
enigheten.

I samband med detta klargjordes att
Nord-Nat skulle vara ett helt självstän-
digt projekt, och inte på något vis en
underavdelning till Euro-Nat. Detta
gällde även om de deltagande partierna
vid ett senare tillfälle i likhet med IKL
skulle bli medlemmar även av Euro-
Nat.

En viktig punkt i samarbetet var
motståndet mot EU, något som alla de
nordiska nationaldemokratiska partier-
na har gemensamt. Inför en eventuell
framtida representation i EU-parla-
mentet skall Nord-Nats partier liksom
Euro- at göra sitt yttersta, inte bara
för att de egna länderna skall utträda
ur unionen, utan för att upplösa hela
EU-projektet; endast med den fria,
självständiga nationalstaten som grund
kan fred och gott samarbete i Europa
garanteras.

Mötet hölls i bästa samförstånd,
och alla närvarande var glada över
denna möjlighet att träffa likasinnade
från andra länder.

Tyst i Pressen
Ett knappt tiotal journalister kom till
presskonferensen där Nord-Nat-pro-
klamationen lästes upp och möjlighet
till frågor gavs. Av säkerhetsskäl hade
inte hotellets namn angivits, utan i stäl-
let en mötesplats varifrån journalister-
na skulle lotsas vidare. Detta arrange-
mang passade tydligen inte för ett par
representanter för Tredje statsmakten,
vilka lämnade mötesplatsen. Det stod
snart klart att de övriga verkade ha
låtit sina fördomar om nationella styra,
och de hade tydligen väntat sig en skin-
head-fest eller, med föregående dags
upplopp i åtanke, några saftiga kravall-
bilder. Expressen hade till exempel bara
skickat en fotograf och inte någon skri-
vande reporter. Det enda som tycktes
intressera reportrarna var SD:s invan-
dringspolitik i allmänhet, och repatrie-
ringspolitiken i synnerhet. Eller som en

Nord-Nat proklamation
!'Jationella partier från Sverige, Danmark, Finland och Norge har den 8 juni 1997
l Malmö diskuterat framtida samarbete, baserat på följande grundprinciper:

1. Nationaldemokratiska partier som arbetar för att stärka den nationella suve-
räniteten.

3. Skapa opinion mot massinvandring med narkotika och terrorism som följd.

4. Verka för ett fredligt samarbete i Europa, utan federalistiska inslag (D.v.s. mot
EU).

5~ Bygga generellt på FN:s människorättskonvention som garanterar alla folkslag
ratten ull natIOnell suveränitet.

De samarbetande partierna skall utväxla information.
Sverigedemokraterna ansvarar för vidarebefordran till de övriga partierna.

Representanter för partierna skall mötas för årliga överläggningar, mötesplatsen
roterar mellan länderna.

Vi skall undersöka möjligheterna till samarbete, baserat på ovanstående princi-
per, med Euro-Nat som organiserats av franska Front National.

för Sverigedemokraterna, Mikael Jansson
för Fedrelandspartiet-Norge, Harald Trefall
för Nationalpartiet-Danmark, Kaj Vilhelmsen
för IKL (Isänmaallinen Kansallis-Liitto)-Finland, Matti Järviharju

av dem uttryckte det angående vårt
repatrieringspragram: "Det måste bli
många bussar, det". Det blev också
mycket riktigt praktiskt taget tyst i tid-
ningarna dagen efter. Trots att en
Expressen-journalist ringde Mikael
Jansson och höll en 40 minuter lång
intervju resulterade det bara i en liten
notis. Detta blev ytterligare ett exempel
på att om inte pressen kan sätta oss i
dålig dager, föredrar de att inte nämna
oss alls.

Dagen fick dock anses lyckad. Flera
viktiga kontakter hade knutits, något
som kommer att bli oerhört värdefullt i
framtiden.

TEXT. TORBJÖRN KASTELL

FOTO: MARTIN KARLSSON

"')rL....'IJ.
Ett tiotal journalister kom till press-
konferensen efter bildandet av
Nord-Nat. Trots detta var det svårt
att hitta något om saken i de riks-
täckande tidningarna dagen efter.



Finländare i blåsvart
Isänmaallinen Kansallis- Liitto

Finländare är fosterländska. Vår flagga
med det blå korset skildrar den blå
himmelen och den vita snön. De är fri-
hetens färger. Finska nationalisters fär-
ger, det blå och det svarta, beskriver de
uppoffringar som gjorts för fosterlan-
det. Det svarta påminner oss om det
dunkla i historien och det blå ger oss
tro till en klarare framtid. Färgerna
återkommer i IKL:s gamla traditions-
dräkt som innefattar svart skjorta och
blå slips.

Efter händelserna år 1918 var
Finlands folk internt tudelat i röda och
vita. De röda hade krigat på ryssarnas
sida för revolutionen, de vita däremot
kämpade för självständigheten mot
ryssarna. Frihetskriget hade således
blivit också ett inbördeskrig.

I de röda upploppen och i
uppgörelser efteråt dog 30000
finländare. Efter att Finland
blivit självständigt började den
kommunistiska verksamheten
som leddes från Moskva att bli
allt hetsigare, vilken uppenbara-
de sig bland annat som arbets-
platsterror mot dem som kämpat
på de vitas sida. En motreaktion upp-
kom som väntat.

IKL förväxlas ofta med Lappo-
rörelsen, som spontant uppkom i
november 1929 som en folkrörelse mot
kommunismen. Ledare för bönderna
var Vihtori Kosola som arrangerade
demonstrationen med 12 000 bönder
mot kommunismen den 7 juli 1930 i
Helsingfors. Det var bondemarschens
förtjänst att Lapporörelsens mål upp-
nåddes och att det i Finland stiftades en
lag som förbjöd kommunisternas revo-
lutionära verksamhet.

Lapporörelsen var en enfrågerörelse
och efter att den uppnått sitt syfte blev

den vinddriven. Den löst organiserade
Lapporörelsens enstaka medlemmar
var skyldiga till vissa olagligheter,
såsom till skjutsandet av kommunister
till gränsen mellan Finland och Sovjet-
unionen. Lapporörelsen måste dock
upphöra med sin verksamhet i slutet av
februari 1932 efter det blodiga upplop-
pet i Mäntsälä.

IKL:s uppkomst
Isänmaallinen Kansaliike, det vill säga
IKL (Den fosterländska folkrörelsen)

grundades

ens utkomstmöjligheter.
Partiets grundprinciper var att

framhålla det enhetliga folket.
Nationalisterna ville inte dela finlända-
re i sinsemellan oeniga grupperingar
som i röda och vita. IKL var inte på
vänster- eller högersidan, utan en natio-
nalistisk rörelse som framhöll folkets
enighet.

Valframgång
IKL samlade i sina led cirka 80000
medlemmar, vilket var märkbart fler än
på motståndarsidan.

Till exempel hade socialdemokra-
terna färre än 33000 medlemmar,
landsförbundet färre än 37000 och

samlingspartiet endast 14200.
År 1933 var IKL i valförbund

med samlingspartiet och enligt
inofficiella uppgifter erhöll
nationalisterna 68882 röster.
Detta garanterade 14 riksdags-
platser. Samlingspartiet hade
förlorat flera röster till IKL och

dess platsantal minskade från 42
till 18.

I riksdagsvalet år 1936 deltog
IKL ensamt, eftersom samlingspartiet
blivit visare av förlusten och inte ville
förnya sitt valförbund med IKL. IKL
lyckades också ensamt bibehålla det
erhållna antalet riksdagsledamöter och
tog nu 97891 röster, det vill säga 8,3
procent.

den
5 juni 1932

i Tavastehus. Fastän några av dess med-
lemmar var desamma som i Lappo-
rörelsen var dock deras sätt att verka
alldeles annorlunda: Strikt parlamenta-
riska och laglydiga.

IKL:s politiska syften var att trygga
det som uppnåtts under frihetskriget
1918, att motstå kommunismen och
socialismen, trygga försvaret och
arbetsron bland folket, förstöra parti-
ernas intriger och öka regeringens makt
samt förbättra landsbygdsbefolkning-

Upphävningsförsök
Socialdemokraterna hade redan från
och med 1933 fordrat att IKL måste
stoppas. I november 1938 försökte
inrikesminister Urho Kekkonen från
landsförbundet uppfylla deras önskan.
IKL var speciellt aktivt på landsförbun-
dets traditionella stödområden och



därför måste det stoppas. IKL upphäv-
des temporärt och rättsprocesser
pågick ända fram till sommarvalet.

Rättvisan hade sin gång och upp-
hävningsförsöket förkastades, eftersom
det inte fanns någon laglig grund för
IKL:s upphävande. IKL hann dock inte
ordna någon egentlig valkampanj. I
valet sommaren 1939 erhöll IKL dock
86219 röster, det vill säga 6,6 procent.
Detta garanterade åtta riksdags-
platser.

Kekkonen kunde inte stoppa
IKL, men han lyckades hindra
partiets valarbete. Nationalist-
erna lät sig dock inte nedslås
utan deltog i Finlands regerings-
ar bete under åren 1941-1943.

IKL:s krigshjältar
Många av IKL:s medlemmar
hade skaffat sig stridserfarenhe-
ter redan under frihetskriget. Ett
enhetligt folk och effektivisering
av försvarsförmågan hade varit
partiets huvudtema under hela
dess existens.

Riksdagsman Elias Simojoki
organiserade med frivill iga styr-
kor befästningsarbetet på det Karelska
näset under sommaren 1939. Under
samma tid fordrade de makthavande
partiernas representanter att försvar-
sanslagen borde minskas. För deras
skull var många finska soldater tvung-
na att gå till fronten i civilkläder under
vintertid - armen hade att ge dem
endast en kokard till hatten och ett
bälte runt midjan. En del av armens
vapen och kanoner var från 1800-talet.

Riksdagsmannen Paavo Susitaival
lämnade riksdagsarbetet och for till
fronten. Den av honom ledda gruppen
i storlek av fyra bataljoner var en bety-
dande faktor då finländare förstörde
två fiendedivisioner i striderna vid
Suomusssalmi och Raate vägar.

Av IKL:s riksdagsmän deltog också
Rauno Kallia och Yrjö Saarinen i krigs-
tjänsten. Under fortsättningskriget räd-
dade Viljo Helanen 60000 ingerman-
ländare ur kommunisternas klor och
erbjöd dem asyl i Finland. Efter freden

måste de dock överlämnas till
Sovjetunionen.

IKL:s hjältar
Under vinterkriget 1939-1940 och fort-
sättningskriget 1941-1944 gav IKL:s
medlemmar proportionellt sett det stör-
sta offret för fosterlandets frihet. Också
många av partiets ledare stupade för
sina ideal och sitt hemlands skull.

av Finlands partier har givit något mot-
svarande offer för sitt lands frihets
skull.

IKL räddade Finland
IKL gjorde allt för att rädda Finland
från kommunismen. Ett mindre känt
faktum är att IKL räddade Finland
även från nationalsocialismen. IKL är
dessutom ofta anklagat för att vara

tysksinnat. Ändå kritiserade IKL
Tyskland starkt då de besatte
Tjecko-slovakien och sålunda
svek nationalismens högsta prin-
ciper om att högakta nationella
gränser. Dessutom iakttog IKL:s
press med sympati det polska
folkets modiga strid mot den
övermäktiga fienden.

På sommaren 1944 krävde
Tyskland att IKL skulle uppgöra
mellanfred med Sovjetunionen.
IKL vägrade. Tyskland hade en
färdig plan att besätta Finland
och därför måste det i landet
byggas upp en marionettstyrelse.
Tyskland förslog att IKL skulle
sättas i dess ledning, men partiet
vägrade bestämt och hela planen

misslyckades. IKL:s osjälviska handlan-
de räddade Finlands självständighet.

IKL upphävdes på Sovjetunionens
befordran den 23 september 1944.
Härigenom erkände också Josef Stalin
partiets betydelse för Finlands själv-
ständighetskamp. Kampens förtjänst
var att Finland besparades bemanning-
ar av två diktaturer och förblev ett
demokratiskt västerland.

Elias Simojoki dog på Ladogas is
den 25 januari 1940. Han verkade som
soldatpastor vid fronten och såg hur
det mellan linjerna lämnats en sårad
häst. Det enda sättet att göra slut på
hästens lidanden var att skida till den
och skjuta det frigörande skottet.

Simojoki for i väg. På motstranden
förundrade sig fienden över den orädda
och lugnt skidande gestalten. Då
Simojoki hade gjort slut på djurets
lidanden och återvänt tillbaka sköt
kommunisterna honom i bakhuvudet.
Simojoki gav sitt liv för mänskligheten.

Också IKL:s ungdomsorganisatio-
ners ledare Viljo Lius stupade i vinter-
krigets drivor. Vid början av fortsätt-
ningskriget lämnade för sin del riks-
dagsmannen och tidningen Ajan
Suuntas redaktör Arne Somersalo riks-
dagsarbetet och for som frivillig till
fronten. Han avled i Kiesting den 17
augusti 1941 i egenskap av ledare för
en motoriserad avdelning. Inte något

Nya IKL
Under Urho Kekkonens presidenttid
(1956-81) och också efteråt har media
och vänsterinriktade historieforskare
skött om att felaktiga uppgifter om IKL
har utgivits. Först efter det att kommu-
nismen hade fallit blev det möjligt att
grunda IKL på nytt.

IKL grundades i Seinäjoki den 17
april 1993. Det gamla partiets namn
och traditioner tillägnades medvetet.
Organistationen kunde dock inte regis-
treras på sitt ursprungliga namn



Matti Järviharju överlämnar en gåva i form aven klocka till Mikael Jansson för att besegla bildandet av Nord-Nat.
Klockan har formen av Finlands ursprungliga gränser, det vill säga även de områden som gick förlorade efter
Andra världskriget.

Isänmaallinen Kansanliike utan namnet
måste omskrivas till Isänmaallinen
Kansallis- Liito.

Det traditionella namnet IKL har
både sina för- och nackdelar. Det
garanterar det politiska intresset, men
också den börda av misstankar som
utgivits under ett halvt sekel.
Korrigering av felaktiga uppgifter är ett
stort arbete som tar lång tid. Hittills
har detta hindrat IKL att bli registrerat
som ett parti.

I Finland måste det samlas in 5000
namn för att regisrera partiet. I under-
stödjarens kort bör anges noggranna
uppgifter om personens namn, adress,
födelsedag - och detta är för många
osäkra, en alldeles för hög tröskel.

Insamlingsarbetet har varit särskilt
långsamt just nu för de fastsittande
misstankarnas skull. Det fattas nu

endast 800 namn och förhållningen
håller på att ändras också i övrigt.

Då IKL blir registrerat som parti har
det endast fördelar av sitt namn.

Härigenom har IKL profilen som det
enda fosterländska alternativet som
vågar tala om sakerna direkt. Det blir
ett verkligt protestparti. Till denna
utvecklingsfas tar det ännu några år.

Val
IKL fick i 1996 års ED-parlamentsval
ett märkbart understöd, fastän vår kan-
didat Matti ]ärviharju var osynlig på
listan av Suomen Eläkeläisten Puolue -
SEP (Partiet för Finlands pensionärer).
Det oaktat att resurserna var små
kunde IKL med sitt röstantal stiga halv-
vägs på hela kandidatlistan innefattan-
de 207 personer.

Vår eurovalkandidat tog fint 25
procent av listans röster. ]ärviharju
blev röstad av 1601 finländare, som
garanterade IKL det högsta röstantalet
inom SEP. Som näst högst kom SEP:s
ordförande ]ouko Veivo, som erhöll
endast hälften av IKL:s röster.

IKL:s kandidat lämnade bakom sig
91 övriga som försökte komma in i det

europeiska parlamentet. Bland dem
fanns ett tiotal ungfinnar, femton libe-
raler, femton Vapaan Suomen Liittos
(det fria Finlands förbund) understöd-
jare, fyra gröna, tre från vänsterförbun-
det, två från centern, två kristliga, fjor-
ton från SEP, sexton yogaflygare, sex
EKA:s kandidater, två VED-kandidater
(alternativet till ED) samt en sannfin-
ländare och en svensk.

Allt detta uppnåddes trots att IKL
inte fick en penni från pengarna som
tilldelades till upplysningsverksamhet
om euroval. Anledningen till detta var
att IKL inte är något parti, vilket är all-
deles korrekt. Anslag som var riktade
till folkorganisationer avslogs dock på
grund av att föreningen IKL är ett
parti. Motstridigt.

Fastän det från det offentliga hållet
inte gavs något motsvarande bidrag till
IKL som till de övriga som deltog i
valet, blev nationalisterna inte ensam-
ma. Frankrikes broderparti Front
National bidrog till eurovalkampanjen



med 50000 franc och med 200 000 val-
broschyrer i fyrfärg som trycktes i
Frankrike.

Mediastörning
En vecka före valet visades i TV en
bygalning som uppträdde med IKL:s
namn men som inte hade någonting
med föreningen att göra. Uppträdaren
använde sig av björnvapenemblemet
och reklam gjordes för programmet
med IKL:s namn. Det kan inte ha varit
fråga om en journalistisk lapsus, så
saken fördes till polisundersökning.
Också tidningen Katso utgav felaktiga
uppgifter om IKL endast två dagar före
valet. IKL:s rättelsekrav godkändes,
men först efter valet...

På vissa håll är man således bekym-
rad över IKL:s hotfulla uppgång - och
inte utan orsak. I kommunalvalen hade
IKL kandidater i flera kommuner,
bland annat på listorna av sannfinlän-
dare, samlingspartister, kristliga och

SEP. Lohtaja kommun hade också en
egen IKL-lista. Goda röstresultat nåd-
des bland annat i Helsingfors där en
ung nybörjare Jukka Tölkkö tog över-
raskande 160 röster.

IKL fick en kommunfullmäktigeIe-
damot invald. Matti Järviharju förnya-
de IKL:s plats i Kauhajoki kommun
med 73 röster. I eurovalet var hans
lokala resultat precis lika många röster,
en procent av ortens totala röstresultat.
Utgående från valet är Kauhajoki för
tillfället Finlands mest IKL-riktade ort.
Före krigen bars denna procentualistis-
ka ära i Kuortane kommun, där IKL:s
anhängare var omkring 50 procent.

IKL:s linje
IKL motsätter sig den osunda interna-
tionalism som underblåses a v
Europeiska Unionen, och inom vilken
samtliga folkslag försökes pressas sam-
man i en form. Vår världsdel är för oss
ett nationernas Europa, vars grund är
de olika nationerna. Finland bör utgå
ur Europeiska Unionen, till vilken man
anslöt sig mot Finlands grundlag.

Europas rikedom består av dess
nationers egenartade kulturer, som bör

bevaras och skyddas. Nationell politik
betyder dock inte att man skall ute-
stänga sig från allt, eftersom en stark
nationell grund övervinner utifrån
kommande utmaningar och krav på
förändring. IKL stöder sunda relationer
mellan nationerna. IKL understöder
inte Finlands Nato-medlemsskap, utan
vi måste själva kunna sörja för vårt för-
svar - vi får inte lita på någon annans
hjälp.

Nationalisterna är internationella.
IKL:s arbete inskränker sig inte bara till
hemlandet - skapandet av ett fritt euro-
peiskt Europa kräver samarbete. Euro-
Nat, paraplyorgansiationen för natio-
nalisterna i Europa, grundades i
Strasbourg den 30 mars 1997. Nord-
Nat, som är paraplyorganisationen för
nationalisterna i Norden, grundades i
Malmö den 8 juni 1997. IKL är grun-
dande medlem i båda dessa samarbets-
organisa tioner.

Flyktingpolitik
IKL anses felaktigt vara en flykting-
fientlig förening. IKL motsätter sig
dock inte flyktingarna i egenskap av
människor, utan flyktingpolitikens
orättvisor. Skyldiga till dessa är i högsta
grad också finska myndigheter.

Var och en i Finland borde ha
samma rättigheter och plikter. Därför
bör man inte erbjuda flyktingarna bätt-
re levnadsvillkor än vad man kan
erbjuda det egna folket. Brottslingarnas
vistelse i vårt land bör inte stödjas. Ifall
främmande inte kan högakta vårt sam-
hälles lagar, bör han landsförvisas.

I Tammerfors försökte en somalisk
flykting våldta en 15-årig flicka.
Flickan stod emot, och mannen dräpte
henne med flera knivhugg. Somaliern
hade tidigare våldtagit en 13 år gam-
mal flicka, men detta hade inte räckt
som utvisningsgrund. IKL ordnade i
Tammerfors en motdemonstration i vil-
ken över hundra stadsbor deltog.

Levnadsstandardflyktingarna tar
kvotplatser från de verkligt hjälpbehö-
vande flyktingarna. Ifall en levnads-
standardflykting vill komma till
Finland som invandrare bör han själv

sen.
IKL godkänner verkliga flyktingar

och deras humanitära hjälpbehov och
stöder förebyggande internationellt
arbete, med vilket garanteras att ingen
behöver lämna sitt hemland som flyk-
ting.

Våld
IKL motsä tter sig våld eftersom dess
syfte är att instabilisera samhällsron. Vi
vill inte ha ett Finland där människor-
na inte kan gå i fred på gatorna - må de
då vara finländare eller utlänningar.
Därför stöder vi utökande av polisens
befogenheter och hårdare straff.

Vänstervåldet är i Finland till all
lycka ganska lamt. Det har kanaliserats
i huvudsak till ekoaktivism och till
olika former av huliganism. I Finland
har dett fått ganska bedrövliga drag:
Senaste våren försökte ekoanarkister
hindra en buss med skinnuppköpare
från Hongkong att avgå till en skinn-
auktion, men de misstog sig på bussen
och krossade fönstren på en buss med
turister från Japan. Också mordbrand
och olika hotelsebrev ingår i deras
verksamhet.

Vänsterrubbades attack mot IKL
har koncentrerat sig till krossning av
fönster, äggkastning och spelande av
rap-musik på hjältegravar. Ju mer de
bråkar, desto mer garanterar det positiv
publicitet och sympatier för IKL. IKL
är noggrant med att inte låta sig provo-
ceras. Vänsterns syfte är nämligen ett
upplopp.

IKL kan inte känna sympati för per-
soner som idkar dåraktigt våld, vilka
de än må vara, högerextremister eller
vänsterextremister. Nationalism är inte
våld mot utlänningar, utan goda gär-
ningar mot det egna folket. Våld splitt-
rar och förorsakar mera våld. Det är till
ingens fördel.
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Georg Stiernhielm
Med Georg 5tiernhielms hjältedikt
Hercules börjar den moderna konst-
diktningen på svenska språket. Redan
samtiden hade en klar blick för inne-
börden av 5tiernhielms litterära insats.
Hans Hercules beundrades och efterbil-
dades - för första gången hade en
svensk skald, driven av fosterländskt
patos, lyckats skapa ett verk på
modersmålet som kunde taga upp täv-
lan med de tongivande antika mäster-
verken. Likväl intog Hercules, och
diktkonsten över huvud taget, en gan-
ska underordnad plats i 5tiernhielms
livsgärning som helhet.

5tiernhielm var ämbetsman och - på
det inre planet, ensam med sina böcker
- filosof och forskare. Åt skaldekonsten
ägnade han sig med någon målmedve-
tenhet bara ett årtionde kring 1650, sti-
mulerad av den livliga intellektuella
atmosfären vid drottning Kristinas hov,
där han under en tid fann sig tillrätta
och lockades att framträda som upp-
vaktande poet.

5tiernhielm var då en mogen man,
stadgad i sina moraliska och estetiska
övertygelser men filosofiskt alltjämt
full av rörelse, ständigt i uppbrott,
beredd att tränga ännu djupare in i
ordens och tingens mysterier.

Hans mål var sanningen, en total
kunskap om det kosmos, vari också det
mänskliga handlandet ingick som ett
oändligt viktigt led. Den originella, per-
sonligt upplevda delen av hans diktning
- främst Hercules - uttryckte hans filo-
sofiska aspirationer, hans lära om män-
niskans ställning i universum. Hercules
är en bildningsdikt, dess tema är män-
niskans utbildning till människa. i
väsentliga avssenden återspeglar den
sin författares egen utvecklingsgång.

5tiernhielm hade ett oerhört begär
efter kunskap. Under årens lopp förde
det in honom på allt äventyrligare
vägar. Hans lärdom växte efter hand
till ovanliga mått, men den blev aldrig
stor nog - för 5tiernhielm själv.

5tiernhielm var patriot, näst intill
yverboren. 50m självständig forskare
ägnade han tidvis sina bästa krafter åt
fosterlandets förhärligande. I svenskan
(skytiskan) såg han mänsklighetens
urspråk. Det gamla svenska tungomå-
lets skönhet fyllde honom med stolt
glädje, det var ett kostbart monument
från fosterlandets svunna guldålder.
Men denna nationellt inspirerade
språkforskning hade också sin allmäna,

filosofiska sida: 5tiernhielm grubblade
över ordens, de språkliga tecknens
natur av symboler för tingens väsen.

5tiernhielm var en naturfilosof. Han
avskydde Aristoteles, ty han var plato-
niker - en mystiker och estet, som med
djup vördnad betraktade de gudomliga
krafternas spel i världsalltet.
Människan stod i tillvarons mitt, hon
återförde skapelsen till dess intelligenta
ursprung.

Ur denna grogrund - humanistisk,
götisk och naturfilosofisk - växte
5tiernhielms diktning fram. Den var
lärd poesi, riktad till en läsekrets som
satt inne med epokens bildning. I rikets
huvudstad blev han upplyft till hovpo-
et, där han ställde sina gåvor till aristo-
kratins förfogande och levererade tex-
ter till riddarspel och baletter.

Under tiden var Hercules under
arbete, i själva verket redan fullbordad
i en första version. Dikten sysselsatte
honom mycket länge. Han ville med
den levandegöra sin djupaste moraliska
och filosofiska övertygelse och satsade
därför hela sitt ojämförliga poetiska
kunnande. 5tiernhielm filade på sina
hexametrar genom åren, arbetade och
lade till.

Redan hösten 1647 var han syssel-
satt med sitt carmen heroicum, det han
vill kalla hjälte- och kämpedikt. Året
efter var den klar och det finns två
bevarade avskrifter av Hercules, om än
i något kortare och lite annorlunda
skick än för oss kända. Omsider (1658)
lät 5tiernhielm trycka Hercules, jämte
några vidhängande smådikter. Den
framträdde nu "mäkta förbättrad".

5tiernhielms Hercules är otvivelak-
tigt, som han själv menade, en hjälte-
dikt. Den bär rent genremässigt drag av
antikt epos. Likväl händer det just ing-
enting i Hercules, intet öde fullbordas
under scenväxlingar. Dikten kan
betraktas som en allegorisk fabel; man
har ställt den i samband med de så kal-
lade "machines Poetiques" - moralisk-
mytologiska mellanspel - vilka var van-
liga i den klassicistiska epoken.

5tiernhielm är till brädden fylld med
sedelärande patos och bekymrar sig
inte om att ge hjälten, Hercules, åskåd-
lighet och liv. Han vill endast avmåla
två former av mänsklig tillvaro, två
möjligheter, mellan vilka varje männis-
ka hade att välja: 5kammens väg och
ärans. Hercules, ännu ung och oerfa-
ren, är ställd inför detta avgörande,

han tvekar, men någon inre, psykolo-
gisk spänning har dikten inte, ty varje
läsare kände utgången sedan han suttit
i skolbänken: Hercules var "till ära
född och erkoren", och 5tiernhielm har
också med riktig konstnärlig beräkning
utelämnat det självklara slutet på histo-
rien. Allt det väsentliga gav honom
redan förlagan, fabeln om Hercules i
dess olika varianter; 5tiernhielm var
bunden av sitt tema. Men inom denna
ram har han åstadkommit ett konst-
verk som i varje rad bär hans eget
märke.

Den första hälften av Hercules är
satirisk och realistisk. Den står i Fru
Lustas tecken, allt kommer här an på
sinnevärldens lockelser och förförelse.
"ähra så wäl som skamäre wind, och
namn utan ingiäld" - Inga handlingar
har efterräkningar. Fru Lustas och hen-
nes brokiga följe predikar om njut-
ningslystnadens och egoismens väg.
Lev medan du kan, livet är kort.

Med Fru Dygds entre skiftar dikten
stil och karaktär. Nu bryter 5tiern-
hielms egen röst igenom, talande om de
eviga värdena och människans uppgift
lägger han fram sin filosofi. Dikten for-
mar sig till en hänförd förkunnelse av
människans höghet, hennes förmåga
att genom arbete och möda fullkomnad
ingå genom ärans portar. Också Fru
Dygd ställer döden framför spegeln,
med sensmoralen att inte slösa bort sin
ungdom.

Hercules gömmer många poäng, för
5tiernhielm själv offrade tappert till
broder Rus och hans systrar men dik-
ten hade ändå en bestämd adress;
Kristinatidens unga aristokrati. Adeln
hade lagt sig till med laster a franskt
maner. 5tiernhielm varnar att svenskhe-
ten hotas att förstöras genom utländ-
ska seder. Göticismen - det fosterländ-
ska och svenska - är ständigt närvaran-
de. Det ena är det andras förutsättning;
äran var dygdens frukt och mål. Båda
ligger inom räckhåll för varje människa
som mödar sig, precis som Hercules.

5tiernhielm blev renässansens ban-
brytare, med skapandet aven dikt på
det egna nationalspråket, med det anti-
ka som mall, omstöpa det och göra det
levande med alliterationer och rim.
Hercules banade vägen för svensk vers-
konst, därför börjar svensk litteratur
med honom.



Utdrag ur Hereules
HERCULES arla stod upp, en morgon, i första sin ung-
dom,

Fuller av Ångst, och twijk, huru han sitt Lefwerne böria
Skulle, däraf han Prijs kunde winna, medh Tijden, och

Ähra.
I thet han altså går vthi Tanckar, och högste Bekymber;
Trippar ett artigt Wijf, doch lätt af later, och anseend,

Til honom an; blomerad i margfals-färgade Kläder;

Glimmand' i Pärlor och Gull; och gnistrand' i dyrbare ste-
nar;

Skön af Anlete; men (som syntes) sminkad, och färgad;
Som en Drijfwa sniö-hwijt, med Rosen-färgade Kinner;
Käck-ögd, diärf uthaf Upsyn; af Huld war hon fyllig och fro-

dig
Gull-gåhl-blänkiandes Håår, bekrönt med Roser i Pärlor.

Lusta war hennes Namn, wijdt-dyrkat i Werldennes ändar.
Denne war intet alleen; Hon kom medh tree sijne Döttrar,

Samt sin Son, dera Broder, här-an, i sådana Iynde;
Een war tröge r å foot; halff-sofwande, gäspande, tung-Iynt,
Owulin i sin drätt, obörstad, och solkot iKlädom;

Doch war Hon illa beprydd med en Krantz af Swimmel,
och Walmog.
Hon baar ett hyend' in-under en arm, och Kårt-spel i han-

den;
Koxade kring hwar hon foor, och klådde gemeenliga fing-

ren.
Lättia war hennes Namn, af Moderen ärnat i Waggan.

Andre war Moor-lijk, dristig, och kön, med mysande
munne;
Hwärfde sijn' plijr-ögon om, med lekande lockande later;

Ehwar hon gick, drog hon å sig hwars-mans ögon och ålijt;
Klädd war hon i fijnt Skijr; at hon synts hwart klädd, eller

oklädd.
Swan-hwijtan hals, där-å spelande rings-wijs-krusade

Låckar;
Tittarne tittade fram utu floret, och ha If-bare brösten,

Gilliand' i lönliga wijs, och puffande, pyste til älskog.
Hon had' ett Eld-f yre på sijn hand, Stål, tunder, och flinta.

Kättia war hennes egentlige namn, kär-älskeligh allom.
Sälsynt af Anlete war den yngst' af dässe tree Systrar;

Ett öga greet; medh det andre då loog hon; snart war hon
efterst,

Snart war hon för-åt i tripp-trapp, snäller och dans-wijg å

fotom.

Hon war klädd uppå Fransk, där-å alt war brokot och kro-
kot;
Ringat, och slingat i kors; med Fransar i Lyckior, och nyck-
ior,

Pappa t, och knappat i längd, och i bredd; med spitsar, och

litsor
Rundt omkring, och i ring, ala-mode, be flittra t, och splittrat.

Hon baar opå sijn hand ett seglande Skepp, uthan Styre.
Flättia hon heet; är myckit afhållen af mäste wår Ungdom.
Jämt henne, kom där ock wältande fram en stinner en

Sälle;
Fnyste och pyste så mädan han gick, han rullade Foot-Iös,
Som ett Marswijn här-an; war brusande röder, och dropp-

ögd;
Han baar en Krantz å sitt höfd, infletad i Refwor af hum-
ble-
tuppor all om bewefd, bland frisk-dagg-drypande drufwor;

Glas haden i sijn hand, och brinnande Lunta kring armen,
Samt där-in-under, en rulla Tabbak; och pijpor i krantzen.

Så kommen an, och dänne war Tärnorna lijfflige Broder,

Ruus heeter han; är en lustigh ilaag, tijd-korteligh Hanse.
(Rapp war thenne gång inte där hoos, war uthe på wärf-

ning)
Dänne war Lustas fölgd, och pracht uthi bunad, och
Hofsind.

Efter en ärbödig ögnlat, Handkyss och wyrdliga Knäbugt

Ställer hon ett sött tal till Hercules, unger af årom,
Swassar å Lissmare sätt med sin liufsmickrande tunga,
Låckar och tubbar och styrker och rår till sorglige Wällust.

Hercules, öfwertald, som en ung och hitziger Herre,
Står oppå språng, går till och will nu föllia Fru Lusta:

Rätt som en annan kommer i Frus hamn, menskelig

ansedd,
Doch icke menniskia, men en trofast ädle gudinna.
Hon war sedig uti sin gång och wyrdig af anseend,
Wichtig i Later, full med alfwar, och ärlig af upsyn,

Brun under ögon och bränd av Solskin, mager af hulde,

Renlig i Drächt, sniöhwit, af sölfwerblänkiande klädnad,
Slätt och rätt och skiär, på det ärlige gamle maneret.

Denne lät up ein mun och lärde med alfwarsam ordom
Sannan dygd wara rättan grund till heder ock ära.



Möte på tidningen INFO
-någonstans i underjorden.

Det var möte på redaktionen hos den ansedda
anti-rasistiska tidningen INFO. Närvarande var
journalisterna A och B, en praktikant, samt chef-
redaktören som just hade kommit tillbaka från fri-
sören där han hade fått håret putsat i nacken.
Chefredaktören skulle intervjuas av Expressen
och han ville se bra ut på det foto som skulle illus-
trera artikeln. Chefredaktören var lite speciell när
det gällde fotograferingar. Sina motståndare bru-
kade han anklaga för att vara ljusskygga, men
själv tillät han endast foton som var tagna baki-
från, nästan som om han hade något att skämmas
over.

"Är det någon som har ett bra uppslag till en arti-
kel", öppnade chefredaktören sammanträdet.
"Jag har gjort några anteckningar som jag tänkte
läsa upp för er, det handlar om rasism och främ-
lingsfientlighet i USA för drygt 100 år sedan" sade
redaktör A.
"Aha, du syftar på Ku Klux Klan?"
"Nej. "
"Negerslaveriet i sydstaterna?"
"Nej. "
"Jaså, vad är det då som du tänkte skriva om?"
"Indianerna", svarade redaktör A.
"Javisst ja, de stackars indianerna. De har fanimej
inte haft det för roligt sedan de vita stal deras
land", suckade chefredaktören.
"Just det!" utropade redaktör A. "Precis så lyder
den gamla vanliga versionen av indianernas öde.
En massa invandrare från jordens alla hörn inva-
derar indianernas paradisiska Amerika, stjäl deras
land, berövar dem deras frihet och sedan dess har
de levat i ett mer eller mindre bottenlöst elände!"
"Men så är det ju" sade praktikanten.
"Javisst fan är det så, det vet väl jag med kamrat
praktikant, men det jävliga är att alla satans
invandringsmotståndare här i Sverige, också vet
det och de är dessvärre lite väl angelägna om att
framhålla detta som ett exempel på hur massin-
vandring leder till katastrof för ett lands urbefolk-

"mng.
"Vart vill du komma egentligen?" frågade chefre-

daktören och strök sig över det nyfriserade nack-
håret.
"Det är dags att skriva om historien lite. Ja, inte
ändra på historiska fakta eller så, bara så att säga
presentera det hela ur en ny synvinkel och samti-
digt använda lite moderna språk termer. "
"Jag förstår nog inte riktigt" sade chefredaktören.
"Det hela är i själva verket mycket enkelt.
Rasistjävlarna i Sverige jämför indianernas situa-
tion då, med det svenska folkets situation nu, och
eftersom det onekligen ligger något i vad de säger,
så måste vi helt enkelt berätta historien på ett nytt
sätt. Vi måste kort sagt beröva indianerna hjälte-
och martyrglorian och framställa dem på samma
sätt som vi framställer invandringsmotståndarna i
Sverige i dag."
"Nu börjar jag fatta kamrat A, men hur hade du
tänkt lägga upp det?"
"Jag koncentrerar mig på den mest välkände av
indianerna, Sitting Bull, och gör en återblick på
hans krig mot de vita, men ur en helt ny infalls-
vinkel. Och - som jag sade - med användande av
det språkbruk som vi håller oss till i den här tid-

"nmgen.
"Låt höra" sade chefredaktören.
"Sitting Bull var överhövding - det vill säga india-
nernas motsvarighet till fuhrer - för en starkt
högerextremistisk och främlingsfientlig samman-
slutning som kallades för siouxer. Redan i unga år
visade Sitting Bull tydliga tecken på intolerans
gentemot dem som var lite annorlunda, genom att
vid flera tillfällen delta i krig mot sina grannar
kråkindianerna. Sitting Bulls starkt reaktionära
och fascistoida karaktärsdrag och hans rasistiska
åsikter skulle med åren komma att bli allt tydliga-
re. Amerika var vid den här tiden ett land dit mil-
joner och åter miljoner immigranter sökte sig till i
hopp om en ljusare framtid och de förde natur-
ligtvis med sig sina hemländers kulturer och reli-
gioner till sitt nya land. Som den fördomsfulle och
enfaldige rasist han var, kunde Sitting Bull inte
inse att indianernas primitiva liv skulle kunna bli
avsevärt berikat genom kontakten med alla dessa
nya och spännande kulturer som de nya indianer-



na förde med sig. "
Här avbröt redaktör A läsandet och riktade en
fråga till chefredaktören:
"Är det kanske att gå lite för långt när jag kallar
immigranterna för de nya indianerna?"
"Nej, varför det? Kan afrikaner, orientaler, araber
och latinamerikaner utan problem bli nya sven-
skar så kan väl vem som helst lika gärna vara de
nya indianerna, eller hur? Stryk inte det" sade
chefredaktören och strök sig över nacken.
"Okay, då fortsätter jag. De nya indianerna blev
ständigt utsatta för grovt rasistiskt våld
från Sitting Bull och
hans anhang som
inte kunde inse att
indianterritoriet nu
blivit en del av värl-
den. Myndigheterna
tvingades slutligen ta i
med hårdhandskarna för
att komma till rätta med
dessa vildar och se till att de
äntligen blev integrerade i det nya·
Amerika. Det rasistiska våldet fort-
satte emellertid och kulmine-
rade 1876 vid Little Bighorn
där den antirasistiske gene-
ralen George Armstrong
Custer och större delen
av hans regemente
utplånades i en avskyvärd rasistisk
pogrom. Därefter var det dock slut med
framgångarna för de högerextremistiska
grupperna av indianer och under de föl-
jande två åren segrade de goda och
humana krafterna fullständigt. Nu
kunde de nya indianerna äntligen förverkliga
sina vackra och storslagna visioner om ett lyck-
ligt och mångkulturellt samhälle också i de
områden som tidigare varit terroriserade av
Sitting Bull och hans fascister. Dessa integre-\
rades nu snabbt i det nya Amerika och fick till
och med alldeles egna områden där de ostört
kunde leva ut sin kultur, så kallade reservat. Här
slapp de nu leva på samma primitiva och torftiga
sätt som de hade envisats med att göra tidigare.
Det var slut med att bo i tält och slut med att
behöva flänga runt på prärien för att leta efter
bufflar. Nu kunde de bo i hus och fick också lära
sig att odla majs och annat, allt tack vare de nya
och berikande influenser som invandrarna förde
med sig."
"De bodde i eländiga skjul och tvingades odla

majs på ofruktbara områden där inte ens ogräset
kunde växa, därför att immigranterna hade utro-
tat bufflarna", insköt praktikanten.
"Jaja, så kan man också uttrycka saken, men jag
tycker att min version låter bättre" svarade redak-
tör A.
"Jag håller med" sade chefredaktören. "Hur gick
det förresten med Sitting Bull?"
"År 1891 utbröt oroligheter i reservaten och myn-
digheterna gav för säkerhets skull order om att

han skulle arresteras
trots att han inte var

I inblandad i det hela.
Den oförbätterlige

gamle fascisten motsatte
sig naturligtvis arreste-
ringen och blev då ned-

skuten av indianpoliser. "
"Indianpoliser? "

"Ja, det var siouxer som gått
i de vitas tjänst. Bland de flesta

indianerna betraktades de som förrä-
dare, men jag tänkte kalla dem

för militanta antirasistiska
kämpar i artikeln. "

"Det är helt enkelt en
strålande artikel" sade chefredak-
tören och fick medhåll av redak-
tör B.
"Det är naturligtvis så här man
skall se det. Indianerna får skyl-
la sig själva för att de har det
som de har det. Det beror ju i
själva verket på att de inte god-
villigt lät sig integreras i det nya
och berikade Amerika. De var

inga ömkansvärda offer, utan bara
några jävla rasister som inte förstod
sitt eget bästa. "
"Exakt så tycker jag också" sade
redaktör A. "Vi kanske skall över-
sätta artikeln till engelska och

skicka den till tidningar i USA?"
"Ja det gör vi" utropade redaktör B. "Du kanske
kan få någon journalistisk utmärkelse, Pulitzer-
priset rent av. "
<Dettroligaste är att du blir utnämnd till <Asshole
of the year", tänkte praktikanten, men det vågade
han inte säga högt.

(OBS: Namnet INFO
används i satiriskt syfte
och har inget samband
med någon verklig tidning)

TEXT. SO-UDDEVALLA

TECKNING: ÅKE OLSSON



Skriv till insändarsidan:
Intresset för insändarsidan ökar i takt med svenska folkets missnöje. Många skickar in insändare, men tyvärr har vi inte
utrymme för alla. Däremot sparar vi givetvis insändare till senare nummer. Skriv gärna till oss, men tänk på att skriva kort
och kärnfullt. Skicka gärna med foton eller teckningar. Insänt material kan tyvärr inte returneras av praktiska skäl. Adressen
är: Insändarsidan, SD-Kuriren, Box 200 85, 104 60 STOCKHOLM.

Expo slår dumhetsrekord
Vad som står om SD i den terroristpro-
ducerade tidningen Expo kan man van-
ligtvis bara skratta åt eller gäspa över.
Deras artikel om SD i det nummer som
kom ut före sommaren var inget
undantag. Det var de vanliga långsökta
kopplingarna, att den och den före
detta medlemmen gjort det eller det
eller känt den eller den nazisten, varvid
alltså hela partiet måste anses som
nazistiskt. Sådant går inga normalt fun-
tade människor på, och därför behöver
man inte bry sig om att bemöta det.

Men det fanns ett avsnitt i artikeln
som fick mig att reagera, och det var
kopplingarna till morden på John Hron
och Gerard Gbeyo, samt de invandrar-
familjer i Vålberg, Sösdala och Ör by-
hus som enligt Expo var tvungna att
flytta efter "omfattande rasistiska tra-
kasserier". Expo skriver att "Dessa
orter beskrivs i SD-Kuriren som
'erövrade orter'" och vidare
att "partiet höll en hög pro-
fil" i sam band med dessa.
händelser. En variant på
dessa vansinniga beskyll-
ningar spreds på ett,
vänsterextremistiskt
flygblad i Skåne, på vil-:
ket det stod att "plat-
serna för morden på
john Hron och Gerard
Gbeyo beskrevs i SD-
Kuriren som 'erövrade
orter'''.

Som trogen läsare av SD-Kuriren
kunde jag inte pammna mig om att
någonsin ha läst något sådant, men jag
hade svårt att tro att ens Expo skulle
våga blåljuga sina läsare rätt upp i
ansiktet om en sak som var så lätt att
kontrollera. Alltså satte jag mig ned för
att leta upp saken i mina tidningar.
Själv kunde jag inte hitta något, och det
var en kamrat som pekade ut avsnittet
för mig. När jag så till sist läste det
avsnitt som Expo rimligtvis måste ha
menat, var jag osäker på om jag verkli-
gen gjorde det, därför att kopplingarna
till mord och invandrarförföljelser är
till och med, med Expo-mått mätt, så
otroliga att man baxnar.

Avsnittet finns under signa turen

"Börje" på insändarsidan i SD-Kuriren
nr 27. Det var det som gjorde att jag
inte hittade det när jag först läste ige-
nom mina tidningar. Jag hade nämligen
hoppat över insändarsidorna eftersom
jag i min enfald trodde att det till och
med på Expo var allmän tidningskun-
skap att innehållet i en insändare inte
kan pekas ut som tidningens officiella
ståndpunkt! Om jag skulle kalla
Expressen för en extremkommunistisk
tidning genom att peka på en KPML(r)-
medlems insändare, skulle jag bli
utskrattad. Men för Expo går som
bekant vad som helst bra, bara det kan
svärta ned dem som är emot Sveriges
invandringspolitik.

I "Börjes" insändare står det som
följer: "Vilken lycka det ändå är
när vi tänker på att vi erövrat och
fått

kunde koppla insändaren till mordet på
John Hron är också en gåta, då ingen
av de i insändaren nämnda orterna lig-
ger närmare än 350 kilometer från
Kode.

Nej, det här sorglustiga exemplet på
Expo-journalistik visar åtminstone att
våra motståndare inte längre hittar
något rasistiskt i våra tidningar som de
kan angripa, och då måste de nöja sig
med sådana här otroliga grejor. Men
det här var långsökt till och med för att
vara Expo, och det vill sannerligen inte
säga lite. Tidningen har än en gång sla-
git dumhetsrekord, och det här rekor-
det lär bli svårslaget. Men känner jag
kära gamla Expo rätt, så lär de nog
lyckas ändå.

allmänhetens stöd på flera platser,
såsom Örbyhus, Hedemora, Klippan,
Sösdala och snart antagligen också
Svedala. "

"Börje" nämnde ett antal orter där
partiet haft flygblads utdelning. Själv
tycker jag förstås att det är väl optimis-
tiskt att påstå att man har folkets stöd
bara för att man haft några flygblads-
utdelningar och fått några infopaketbe-
ställningar, men denna optimism, lik-
som den militära terminologin, får
insändarskribenten själv stå för. Om
han verkligen syftade på något annat
än partiets aktiviteter på dessa orter, så
undgick det i så fall han som valde ut
insändarna.

Var Expo-gänget fick Vålberg i från
kan jag för mitt liv inte begripa. Hur de

Välkommen till verkligheten
Våldet ökar i rask takt i samhället,

särskilt våldet mot oss svenskar har
ökat drastiskt under de senaste

åren, med oräkneliga bestialiska
överfall.

Oftast är gärningsmännen
unga knivbeväpnade invan-

drare i stora gäng medan mål-
gruppen består av mindre gäng
svenskar på väg hem från fes-
ter eller en krogrunda.

Överfallen sker oftast helt
oprovocerat.

Ett klart och tydligt mönster är
att skillnaden av värderingar har påver-
kat utvecklingen. Endast en döv och
blind skulle kunna undgå att förutse
vart samhället är på väg

Robert, Gävle

Var finns patrioterna?
Jag läste Lodenius/Wikströms senaste
bok Nazist, rasist eller bara patriot?
Vad jag undrar är var patrioterna finns
och vad Lodenius anser är patriotism.
Allt hon gör är ju att göra kopplingar
mellan patrioter och nazister så att alla
som nämns i boken blir nazister. Och
vad har MC-våld, satanism och fot-
bollshuliganism med saken att göra?

Undrande nationalist



Recension:

Nazist, rasist, eller bara patriot?
Författare: Anna-Lena Lodenius och Per Wikström

Utgiven av Rikspolisstyrelsen maj 1997
Antag att jag skulle ge ut en bok om
extremvänstern (eller stalinismen) där
jag klumpade ihop organisationer som
Offensiv, AFA och Socialekologisk
aktion med ABF, Vänsterpartiet,
Miljöpartiet och Socialdemokraterna.
Om jag lyckades med konststycket att
få den utgiven, hur tror du då att den
skulle tas emot? Skulle jag efter detta
bli betraktad som en seriös debattör
eller skulle jag förpassas ut i tystnaden?
Om inte boken blev ihjältigen (som till
exempel Mediavänstern 1983) skulle
jag få löpa gatlopp i pressen där recen-
senterna skulle ösa sin galla över mig
och döma ut mig som ni vet vad. Men
när det omvända händer, då upphöjs
författaren till expert, får medverka i
TV-, radio- och tidningsintervjuer och
inbjuds att åka runt i skolorna och
föreläsa. Sammanfattar inte detta läget
i Sverige 1997 på ett utomordentligt
sätt. Mediavänstern har så fullständigt
segrat att deras synsätt har upphöjts till
det normala. Avvikare åt det icke-soci-
alistiska hållet avfärdas med ett batteri
av stämplar på vilka det står: fascist,
högerextrem, rasist, flyktinghatare och
så vidare. Så praktiskt, så bekvämt och
sedan slipper man en tröttsam debatt.
De få man inte lyckas skrämma till tyst-
nad får man sätta in specialinsatser
emot (Laila fixar biffen).

Författarnas perspektiv är alltså
vänsterradikalt. Det är därför allt blir
så fel. Alla nyanser och gradskillnader
försvinner. Allt klumpas ihop till en
hemsk massa av nazism.
Sverigedemokraterna omnämns som
den nazistiska rörelsens parlamentaris-
ka grupp (sidan 69) trots att partiets
program alltid varit uttalat nationalde-
mokratiskt till sin karaktär. Detta är
inget annat än ett verbalt övergrepp
som författarna gör sig skyldiga till.
Det hela vore kanske inte så allvarligt
om det inte vore för att denna desinfor-

mation får en officiell prägel genom att
det är Rikspolisstyrelsen som ger ut den
och den är tänkt att fungera som ett
uppslagsverk för poliser.

Över huvud taget är författarna
slarviga med definitioner och semantik.
"invandringskritisk" blir "flyktingfi-
entlig", "antiparasitism" blir "främ-
lingshat" och så vidare. I kapitlet om
rasism hävdas det att ekonomiska
argument har påtagliga drag av rasism
(sidan 54). Varför?

"Propagandan handlar exempelvis
enbart om invandrare och flyktingar av
sydeuropeisk eller icke-europeisk här-
komst. De stora grupper av nordiska
invandrare som kommer till Sverige
omnämns inte som en kostnad."

Har författarna aldrig hört talas om
arbetskraftsinvandring och den gemen-
samma nordiska arbetsmarknaden?

Den stora invändningen mot denna
bok är alltså det upplägg man använ-
der. Det blir fel från början och fortsät-
ter sedan genom hela boken tills man
komprometterat allt vad invandrings-
kritik heter. Att Sverigedemokraterna
genomgått stora förändringar och
mognat som organisation under de
senaste tre åren är något som läsaren
inte informeras om.

Trots att kapitlet om AFA med flera
inte passar in i temat så är det intres-
sant, liksom kapitel tolv om falska fall.
SD-Kuriren är en av få tidningar som
tidigare har behandlat ämnet seriöst.

En sak som gör boken förrädisk är
att den är skenbart objektiv och inne-
håller få sakfel. Faktakontrollen har
varit betydligt bättre än när boken
Extremhögern gavs ut i början på 90-
talet. Jag skall därför nöja mig med att
påpeka två sakfel som har anknytning
till SD. På sidan 38 står det att
Ekeröavdelningen gått över till HP
(HP=Hembygdspartiet, ett öppenvårds-
projekt för kriminella och psykopater).

Detta är helt fel. Något sådant beslut
har aldrig fattats och kan inte heller
fattas. Medlemsskap i SD är individu-
ellt. En avdelning består av medlemmar
bosatta i ett visst område eller som
begärt att få tillhöra just den här avdel-
ningen. Ett beslut att kollektivt lämna
partiet kan enligt stadgarna inte fattas.
Däremot så finns det en falsk avdelning
som har använts till att förskingra par-
tistödet från kommunen och som även
finns på internet. Den riktiga SD-avdel-
ningen upplöstes den 28 januari i år.

I kapitel 21 finns en förteckning
över föreningar som sänder närradio i
Stockholm. Den var aktuell i november
-95. I början av december det året
genomfördes en attack mot en närra-
diostudio i Enskede (Studio 39). Under
attacken slogs utrustning för tusentals
kronor sönder. Efter detta sades hyres-
kontraktet på lokalen upp enär det tidi-
gare förekommit sabotage av olika
slag. Det innebar att tre av de sex före-
ningar som nämns i boken inte kunde
fortsätta att sända. Yttrandefrihetens
ljusa riddersvakt molteg. Man kvickna-
de dock till liv ett halvt år senare när
Expo och dess återförsäljare utsattes
för hot. Hyckleriet i den svenska debat-
ten är i bland kräkframkallande.
Sverigedemokraterna fortsätter dock
att sända i Stockholms närradio. Sedan
kulturföreningen Idavallen började
sända den 1 mars är antalet sändande
föreningar med nationell inriktning
fyra.

Sammanfattningsvis skulle man
vilja önska att Lodenius/Wikström
kunde frigöra sig från sitt gamla röd-
vinsvänsterperspektiv och förmå sig till
att inse att nationaldemokrater är en
fristående ideologisk inriktning som
inte låter sig förenas med nazism eller
någon annan totalitär ideologi.

SO-Riks: httpllwww.ebsw.se/sd
SO-Skåne/B leki nge: httpllwww.geocities.com/CapitoIHill/4005/index.htm
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SO-Syd: httpllwww.geocities.com/CapitoIHill/7135/index.html
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