


Nar detta skrivs har Sverige blivit varldsmastare
i ishockey, for andra gangen detta decennium.
Vart broderfolk pa andra sidan Ostersjon nadde
en hedrande andraplats. C:a 70 000 manniskor
dok upp pa Sergels Torg for att hylla de hem-
vandande idrottshjaltarna. Det var inte utan att
man funderade pa hur lang tid det kommer att
ta innan SD kan samla sa manga manniskor pa
ett torgmote.

Det svenska folket ar dock, sorgligt nog, inte
lika engagerade i sitt lands framtid som i sitt
ishockeylags - inte ens under ett valar. Politiker-
fOraktet ar utbrett och, i sanning, valfortjant.
Landets nyvunna idrottsframgangar skuggas av •
den djupa kris vi befinner oss i. I host har dock
det svenska folket mojlighet att yanda Sverige
pa ratt kol igen. Kommer de att grip a den moj-
ligheten?

Detta valar spas fa en varm sommar.
Atminstone varen har hittills varit vacker. For
en gangs skull tycks vadrets makter vara pa par-
tiets sida. Det kommer att behovas under denna
sommar; tre lager, en demonstration och ett atti-
otal torgmoten kommer att hallas. Ingen valjare
i vart avlanga land skall vara omedveten om
partiet och vad det star for. Det kommer att bli
ett drygt arbete som kommer att krava insatser
fran alla vara aktivister. DarfOr skall vi inte sitta
och lova ytterligare en SD-Kurir fore valet, men
vi kommer som alltid att gora vart basta.

Vi vill ocksa uppmana Dig som sympatiserar
med den nationaldemokratiska rorelsen att aven
Du gora Ditt basta. Den valrorelse som nu har
inletts kommer kanske att innebara en national-
demokratisk representation i Riksdagen. Ta dar-
for chansen att vara med sjalv - kanske kommer
denna valrorelse att ga till historien!

SD-Kuriren onskar sina lasare en trevlig som-
mar - och glom inte att rosta i host!
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Jansson
har ordet

Forsvaret, detta nummers tema, ar ett
ett amne som i ett utstraekt tidsper-
spektiv har manga skepnader oeh har
haft som grund olika motiveringar.
Som med myeket annat aeeelererar nu
forandringen oeksa av forsvaret. Kort-
siktiga strategiska bedomningar oeh
tillfalliga ekonomiska villkor kan da
latt fa overhanden, i en fraga som beror
samhallets overlevnad.

Historiska mallar
Debattorer forsoker stundom att anlag-
ga en moralisk "von oben"-attityd gen-
temot Sveriges krigiska historia. Nar en
1990-tals manniska lagger 1990-talets
filosofiska mallar over historiska per-
sonligheter som verkat i tidigare sekler,
ar detta inte vederhaftigt.
I historiens gryning da territoriell
expansion av alia sags som nagot starkt
oeh gott, verkade foretagsamma man-
niskor for att uppna idealet. Idag ar
den hjalte som bidrar till att krig oeh
konflikter kan undvikas. Vi ar alia trots
egenkraft oeh individuell bedomnings-
formaga del av det varande kollektivet
oeh beroende av gemensamma samhall-
sseheman. Landets sakerhet oeh de
insatser som gjorts fore var tid maste
alltsa bedomas med odmjukhet oeh
fantasi.

Rekryten - lumpen
Stadgan oeh ryggraden i det svenska
samhallet har starkts genom att unga
man har drillats inom forsvaret.
Faktorer som beslutsamhet, handling-
skraft oeh gruppsolidaritet har gjutits i
ungdomen. Det eivila samhallet har
darmed kommit att tillga bra moraliskt
utrustade medborgare. Forsvaret som
skola bor inte undervarderas.

Kalla kriget
1900-talets krigiska his tori a ar val
kand oeh likasa uppkomsten av super-
makter, ABC-stridsmedel oeh terror-
balans. Vi behover sedan lange inte
fundera over vad sakerhetspolitiken
har for direkt syfte: Att bevara freden.
Nazismens oeh kommunismens forsok

a tt grunda varldsherra-
valde at en nation, i prak-
tiken at ett politiskt parti
har misslyekats.

Nazismen foil pa eget
grepp efter att ha orsakat
varldskrig.
Kommunismen skapade
en global tvapolssituation
efter att Sovjets krigiska ambitioner
undergravt Lenins visioner om varlds-
revolution. Kommunister i vast hamna-
de i en femtekolonnstallning.

Sovjets satsning pa karnvapen var
till sin omfattning ofattbar, James
Bond-filmernas verklighet forbleknar.
1991 hyste Sovjet inte mindre an tio
atomstader for tillverkning av karn-
va pen, manga underjordiska, med en
sammanlagd befolkning pa strax under
en miljon.

Totalkonfrontationen med vast
innebar oeksa en tro pa kommunis-
mens ekonomiska overlagsenhet oeh
formaga att produktionsmassigt over-
flygla vast.

"Jag har hela historien pa min sida
och ni har ingenstans att ta vdgen... Ni
dr kapitalister och vi dr kommunister -
lat oss bli vdnner och tdvla fredligt -
och sedan kommer vi i alla fall att
begrava er" (eitat: Chrustjov). Hur det
giek vet vi: Sovjet forlorade det kalla
kriget p.g.a. fundamentala politiska
brister oeh en forslavad oeh forlamad
befolkning. Gorbatjov, en lika blod-
torstig politiker som sina foregangare
(ivrig pahejare av Afghanistankriget
r.ex.) tvingades oppna upp det sovjetis-
ka samhallet for att undvika kollaps.
Sovjet upplostes trots detta nar befolk-
ningen forlorade sin radsla for kommu-
nistpartiet. Terrorbalansen forsvann
fastan missilerna till storsta delen finns
kvar.

Mikael Jansson, partiordforande FOTe: MARTIN KARLSSON

framst genom ett modernt luftforsvar
oeh formagan till uthalligt forsvar.

Riksdagen skar ned forsvaret bit for
bit trots att forsvaret ar att betrakta
som en nationell forsakring. Kontinui-
tet in om utbildning av befal oeh solda-
ter nonehaleras. Shakespeares ord:
"Nodvdndigheten dr en mdrklig konst-
ndr, den gar det usia atravdrt", tyeks
mer an vallampat som beskrivning pa
forsvarsdebatten. Forsummelsen att
prioritera forsvaret har skapat tvek-
samma malsattningar som: "Ett bri-
gadlost forsvar som vid internationell
oro skall kunna hdmta ifatt bristande
beredskap" .

Vi maste arbeta for fred pa alla satt.
Mellanstatliga kontakter oeh granso-
verskridande forsvarssamarbete ar vik-
tigt, vi far doek inte glOmma att det
svenska forsvarets mojligheter att upp-
ratthalla fred avgors av om det ar
trovardigt eller inte.

Hotbilden idag
Det svenska efterkrigsforsvaret utgjor-
de en dampande buffert mellan super-
makterna. Vart mal idag bor vara att
bibehalla forsvarets kapaeitet att
avskraeka fran ett militart angrepp,

Inre sakerhet
Framtidens konflikter riskerar att eska-
lera fram ur interna motsattningar i
splittrade, mangkulturella statsbild-
ningar. Ett hot som efter SOU 1995:19
numera ar ett erkant faktum aven i
Sverige. Forsvaret har aven en roll som
garant for att inbordeskrig kan for-
hindras eller stoppas i ett initialt skede.

Frivilligforsvaret
En ofta glomd arme ar frivilligforsva-
rets olika grenar. Forsvarsviljan i
Sverige ar fortfarande hog, nagot som
de fiesta uppfattar som positivt. Vad
galler oss sverigedemokrater, ar nog
den senare siffran 100%, men ett av
vara motton ar oeksa: oegennyttiga
insatser for landets bdsta.

MIKAEL JANSSON



Tema fijrsvaret:

Frihetens pris
Det militara forsvarets osakra framtid

oeb dess (o)formaga att forsvara vara granser oeb var fribet

Det kan inte ha undgatt nagon att det
inom forsvarsmakten pagar stora for-
andringar. Massmedia rapporterar
dagligen om nedsbrningar av for-
svarsbudgeten, att regementen och
flygflottiljer laggs ned samt att enbart
50 procent eller farre av varje arskull
gor varnplikten. De ansvariga politi-
kerna talar daremot inte om vilka
konsekvenser det far for forsvarets
mojlighet att losa sina uppgifter.
Dagens fOrsvarspolitiska debatt
inskranker sig till lokalpolitikernas
desperata forsok att radda det egna
regementet. Den diskussion som
borde foras ar huruvida forsvaret kan
losa sin uppgift och hur det ser uti
hur forsvarsmakten skall organiseras
da den allmanna varnplikten ej ens
omfattar en majoritet av de som

monstrar; huruvida nedskarningarna
ar ett satt att tvinga en motstravig
befolkning till ett medlemsskap i

ATO, da det inte langre finns nagra
alternativ.

Utgangspunkten for en sad an dis-
kussion maste vara vilken hotbild
som finns mot Sverige. Vilken hotbild
skall forsvaret kunna mota? Hur
skall forsvarsmakten se ut i framti-
den?

Hotbild
Efter Sovjetunionens sonderfall och
Warzsawa-paktens upplosning finns
inget direkt militart hot mot Sverige.
Det pagar inga konflikter i van
naromriide och nagra fientliga stater
som har militar kapacitet for ett
anfall finns inte heller. Da det i dags-

laget och inom de narmaste aren inte
foreligger nagot hot mot Sverige, kan
vi da inte lagga ned forsvaret? Om
ingen realistisk hotbild finns, vilken
funktion fyller da forsvaret? Friigan
har besvara ts genom regeringens
besparingar med ett nja, ingen total
nedlaggning men inte heller ett for-
svar som klarar sin uppgift.

Situationen paminner om Sverige
under borjan av 20- och 30-talet. Vi
monterade ned var forsvarskapacitet
och de ansvariga politikerna deklare-
rade att Nationernas Forbund inne-
bar ett slut pa konflikter som loses
med vald och i vart fall var vapnen nu
sa effektiva att ingen skulle vaga star-
ta krig. For nu, liksom da vet vi inte
vad framtiden har i sitt skote och
aven om situationen idag talar for



fred sa vet VI mte hur situationen
kommer att vara i framtiden.

Nar man avgor hur starkt forsvar
som behovs och storleken pa dess
anslag skall detta inte avgoras utifran
hur hotbilden ser ut idag eller under
overskadlig framtid utan vilka tankta
hotbilder som forsvaret skall klara av
att bebmpa i en oviss framtid.

am man inte viII lamsla ekono-
min och anvanda alla prod uk-
tionsmedel till militar produktion
talar man om tio till tjugo ar vid for-
andringar av det militara forsvaret.
Dagens beslut paverkar inte var
kapacitet idag utan var forsvarsfor-
maga tio till tjugo ar fram i tiden. Ar
det da fred i vart naromrade? Omges
vi av vanligt sinnade stater?

Samma historiska dynamik som
upploste Sovjetunionen kan aven
forma en diktatur och darmed en for-
andrad hotbild. Det kan klart konsta-
teras att de ansvariga politikerna
utgatt fran dagens hotbild vid sin
bedomning och inte den hypotetiska,
vilken ar baserad pa samsta tankbara
scenario och inte det basta. For de
som inser att de inte kan forutsaga
framtiden ar detta utgangspunkten
for ett resonemang som kan paverka
var nations framtida ode.

Dr ett historiskt perspektiv ar dar-
med den hotbild som olika tankta
scenarion innebar tillrackligt hotfull

for att motivera ett starkt
svenskt forsvar.

Den dag som Sverige
omges av stabila demo-
kratier med valutvecklade
ekonomier kan en dras-
tisk nedsbrning av for-
svarsanslagen vara moti-
verad. En sadan omgiv-
ning befinner vi oss inte i.

Forsvarets kapacitet.
Forsvarsmakten skall
vara dimensionerad for
att kunna mota och sla
tillbaka en angripare utan
stod utifran eller i vart
fall verka sa avskrackan-
de att ett sadant angrepp
ter sig sa kostsamt att
angriparen i fraga avsrar.
Malsattningen far enbart En svensk FN-soldat under kriget i forna
begransas till var ekono- Jugoslavien. Att forhindra det mlmgkulturella
miska kapacitet. Jugoslaviens sonderfall var viktigare for den

Avvagningen skall da svenska regeringen an att garantera det egna
utga fran hur mycket vi ar landets militara sakerhet.
beredda att betala for var sjalvstan-
dighet och var nations overlevnad.
Det man alskar forsvarar man, och
att forsvara innebar att offra. Att
offra en liten del av vart valstand kan
enbart anses avskrackande for de
som inte bnner brlek. Karlek till sin
familj, sitt folk och sitt fadernesland.

Dessa soldater, ur det numera sjalvstandiga Estlands arme, utgor formod-
ligen inget hot mot Sverige. Men for mindre an tio fir sedan utgjorde denna
nations unga man en del av krigsmakten i varldens genom tiderna mest
blodbesudlade diktatur. Hur kommer det att se ut i omvarlden om ytterli-
gare tio ar?

Ateruppbyggnad i handelse av
krig

Det nuvarande forsvarsbeslutet byg-
ger pa att vi, om hotbilden forandras,
skall ta in utbildningsreserven och
utoka forsvaret om sa behovs. Men
om man ser pa hur politkerna resone-
rar idag och att de som man faktiskt
utbildar far en allt samre och kortare
utbildning framsrar den mojligheten
allt mer som en chimar.

Att Goran Persson om nagra ar
skulle besluta att utvecklingen i
Ryssland ar oroande och att vi darfor
skall satsa 10-20 miljarder extra per
ar pa forsvaret ar inte troligt. Snarare
sku lie ett sadant agerande framstallas
som att Persson var en krigshetsare
och den okning som skulle beslutas
skulle kanske rora sig om nagra extra
miljarder.

Den dag kriget ar ett faktum, da
skulle han vaga inse att behovet fanns
och pa hans samvete skall befolknin-
gens lidande och forlusten av var
suveranitet lastas.

Den viktigaste anledningen till ett
starkt forsvar ar att det avskracker en
angripare eller far honom att inse att
det skulle kosta for mycket materiel
och soldater att angripa vart land.



Darmed kommer ett krig aldrig att
behova utkampas. Ett starkt forsvar
ar darmed en garant for fred i framti-
den. Dagens politiker kommer som
under 30-talet att reagera for sent,
och da som nu kommer Sveriges for-
svar, om vi finns kvar som nation att,
vara tillrackligt starkt tio till femton
ar efter konflikten.

Att Sverige i mitten av 50-talet
hade det starkaste forsvaret 16 ar for
sent var en konsekvens av att de
ansvariga politikerna inte ville se eller
hade formaga att ta till sig de signaler
som fanns tillgangliga. Problemet for-
varras om stommen, det vill saga de
som ar utbildade och det materiel
som finns tillgangligt ar undermaligt.
Man kan inte pa nagra ar bygga upp
ett forsvar om man inte har en solid
grund att bygga vidare pa.

Ur ett historiskt perspektiv var
Tysklands aterhamtning unik. De
skapade en massarme pa ett fatal ar.
De hade en valutbildad officerskar, en
diktator som satsade hela landets
produktionsmedel pa vapenproduk-
tion samt tillgang till den industriella
kapacitet som kravdes. Sverige har
idag visserligen en valutbildad offi-
cerskar, men en varnpliktsarme byg-
ger pa duktiga varnpliktiga beW vars
utbildning blir allt samre.

Ett exempel ar 113 i Falun som i ar
stallde in slutovningen och skickade
hem soldaterna. Sverige ar en demo-
krati, och om det inte rader krig finns
ingen mojlighet att styra produktio-
nen till det militara aven om exem-
pelvis Ryssland blir en diktatur med
Zjirinovski som diktator, varefter det
borjar upprusta.

En viktig skillnad da mot nu ar
vapnens mer invecklade produk-
tionsteknik och krav pa teknisk kom-
petens for dess anvandande. Den
inhemska produktionen av hogtekno-
logiska vapen ar idag mycket begran-
sad och annu minskande. Att starta
upp en sadan produktion tar tiotals
ar av grundforskning, vilket ar val-
digt dyrt och kraver "know-how"
som Sverige idag inte har tillganglig
for ett storre antal vapensystem.
Aven var inhemska JAS bygger till
stor del pa amerikansk teknologi och
vapensystem.

Flu dagens varnpliktiga tillracklig utbildning for att for-
svara sitt land?

Dar£or kommer ett forsvar baserat
pa ateruppbyggnad inte att fungera:
1. For fa valutbildade officerare.
2. En kraftig ateruppbyggnad

kommer att lamsla ekonomin.
3. Det yore politiskt sjalvmord att

starta ateruppbyggnaden innan
det ar for sent.

4. Vi kommer inte att ha tillgang
till moderna vapen; vem vill
salja i handelse av krig?

Den slutsats man kan dra av
denna analys ar att nedskarningarna
av forsvaret foretagits utan hansyn
till att forsvaret skall kunna losa sin
uppgift, och talet om ateruppbygg-
nad motsvaras inte av de faktiska
realistiska mojligheterna och vinner
varken trovardighet hos militaren
eller hos omvarlden. Mojligtvis bn-
ner de ansvariga att de har renare
samvete an om de faktiskt konstate-
rar att Sverige inte kan forsvara sig,
utan enbart fordroja en angripare
vantan pa att NATO ingriper.

Sverige och NATO
Sveriges skenheliga neutralitetspolitik
fran 40-talet och framat har hela
tiden byggt pa att vi raknat med
understod fran NATO i handelse av
konflikt. Aven under Olof Palmes tid
var den fiktiv, trots att Palme omhul-
dade den. Han talade om neutralitet
och fordomde USAs inrag i Vietnam
medan han forberedde en krigsreger-
ing ledd av marinchefen fran England
och raknade med stod fran ATO.

Intimt forsvarsarbete och utbyte av
information i det dolda overtygade
motsrandarsidan om pa vilken sida vi
stod. Neutralitetspoli-tiken framsrar
efter allt fler avslojanden enbart som
en dimrida, exempelvis landningsba-
nor anpassade efter amerikanskt
bombflyg och nu medlemsskap i PFF.

Med forsvarets neddragningar och
satsningar pa internationella styrkor
under NATO-befal ar integrationen
langt gangen. Steget ar nu inte langt
efter EU-medlemskapet innan Sverige
blir me diem i NATO.

Vilka alternativ finns kvar?
For de som anser att forsvarets anslag
ar tillrackliga, c:a 36 miljarder per ar,
finns inga alternativ. Det ar menings-
lost och pa sikt oforsvarligt att inbil-
la manniskor att vi kan forsvara vart
lands granser utan NATO-understod.
Dessa individer anser jag vara skam-
losa om de inte omedelbart forordar
en ansokan om medlemsskap som ger
oss de garantier som ett NATO-med-
lemsskap innebar.

For de individer som anser att vart
forsvar och Sveriges folk inte skall
tvingas in i framtida konflikter i
Jugosla vien, Ukraina, ara blanderna
och sa vidare, maste forsvarets roll
utkristalliseras och dess innehall for-
tydligas. De mal vi satter upp skall
motsvaras av medel ur statskassan
for att finansiera dem. Ett forsvar
skall inte vara baserat pa hogstamd
retorik, utan faktisk teknisk och per-



sonell kompetens.
Nagon atergang till hur forsvaret

var organiserat pa So-talet ar inte
mojligt. I takt med att situationen i
omvarlden forandrats sa har aven
vapensystemen forandrats, oeh de
moderna vapnen kraver inte lika stor
tillgang till personal, utan istallet
kvalifieerad sadan. Mojligheten att
overga till en yrkesarme ar aven den
begransad da Sveriges territorium
oeh ekonomiska forursattningar inte
klarar av att uppratthalla en tillraek-
ligt stor yrkesarme for att forsvara
hela Sverige. Grunden i ett framtida
forsvar maste aven fortsattningsvis
vara en varnpliktsarme.

Malsattningen for forsvaret skall
vara att hela Sverige skall forsvaras
oeh att det skall kosta en angripare
for myeket i form av soldater oeh
materiel sa att han pa sa satt skall
avskraekas friln att anfalla. Detta
kraver att omvarlden bedomer var
forsvarsformaga som god. Det som
kravs ar: Tillgang till hogteknologis-
ka vapensystem, ett mekaniserat
infanteri som kan verka over stora
ytor, samt ett flygvapen som kan
garantera luftherravalde.

Att Sverige behaller en varnplikts-
arme okar fOrstaelsen for forsvarets
uppgift oeh delaktigheten hos all-
manheten, vilket kan vara nog sa vik-
tigt nar man skall motivera kostna-
derna for forsvaret. Som ovan
namnts ar det inte mojligt att aterga
till So-talets dimensioner av forsva-
ret, oeh det ar heller inte onskvart.

Istallet skall forsvaret dimensioneras
for de uppgifter oeh forutsattningar
som kommer att vara de rildande de
narmaste 20 aren. Darfor skall for-
svaret baseras pa ateruppbyggnad,
men grunden mot dagens system skall
vara annorlunda.
1. Kostnaderna far ett farsvar som
star utanfar NATO ar av naturliga
skal hagre. Kostnaderna far farsvaret
i medeltal bland de sma och
medelstora landerna inom NATO ar
2,5% procent av BNP. Sverige satsar
idag c:a 2,3%, vilket medfar att en
akning till 4% troligtvis kommer att
kravas.

2. Grunden far {Orsvaret skall vara
valutbildade soldater som har till-
gang till bra materiel. Sverige ar ett
av de fa lander i vastvarlden som tan-
ker skicka ut sina soldater utan till-
gang till splitterskydd. En akad
mekanisering ar darfar ett krav.

3. Ett farsvar baserat pa aterupp-
byggnad kraver tillgang till valutbil-
dade befal och fardigt materiel. Da
kostnaderna far modernt materiel ar
sa pass haga kommer det inte att fin-
nas majlighet att utbilda fardiga
enheter som tacker Sveriges behov.
En uppdelning mellan utbildade och
kompanier baserade pa ateruppbygg-
nad ar darvid nadvandigt. Utrustning
och vapen skall daremot finnas far
samtliga enheter, det vill saga de som
utbildats fardigt i krigsorganisatio-
nen och de som enbart erhallit grund-

Ruiner trim krigets Bosnien; det mimgkulturella samhallets truktansvarda
slutresultat. Ar detta en bild av morgondagens Sverige?

laggande utbildning.
4. Alia varnpliktiga skall kallas in,
men uppdelning skall ske dar vissa
enheter utbildas fardigt medan reste-
rande del enbart far grundlaggande
soldatutbildning. Att sa stor del av
farsvarets resurser skall laggas pa ej
fardiga enheter motiveras av att om
behov finns kommer dessa att kunna
utbildas pa relativt kort tid och vart
farsvar dimensioneras efter radande
hotbild.

Skillnad mot idag
1. De enheter som ar utbildade far
en fullgod utbildning och har tillgang
till modernt materiel.
2. Tiden far ateruppbyggnad mins-
kar da valutbildade befal finns far
hela krigsorganisationen samt att
samtliga som manstrat [att grundlag-
gande soldatkunskaper.
3. Sverige ar inte beroende av
andra lander far inkap av materiel i
handelse av of red.
4. Ett farsvar dimensionerat efter
Sveriges behov utan att vi ar beroen-
de av NATO.
5. Okade anslag till farsvaret
kravs, men kostnaden motiveras av
att vi svenskar avgar huruvida vi
skall engagera oss i en konflikt samt
att vi sjalva kan farsvara var suvera-
nitet.

Frihetens pris
Kan du satta ett pris pa din frihet? Da
forsvarsanslagen minskat kraftigt
under 90-talet har det motiverats
med att det sker nedskarningar inom
alia omraden. Detta innebar att
okade kostnader for massinvandring-
en maste betalas av nedskarningar i
forsvaret. Ar din frihet yard den upp-
offringen, eller anser du att nedskar-
ningarna skulle vara inom nagot
annat omrilde?

Varje lands resurser ar begransa-
de, oeh i vart land priorieterar de
ansvariga politikerna forsorjning av
Iyxflyktingar i stallet for forsvar av
Norrland. Nedskarningar inom for-
svaret maste alltid sattas i perspektiv
mot till vad pengarna gar.

Nu vet man vad som prioriteras.



Terna forsvaret:

var beredskap ar inte god
en sorglig bild av det svenska forsvaret

Flaggan som enligt etablissemanget ar viktigare an den svens-
ka. Utlandstjanst for officerare kommer enligt armechefen att
vara ett krav i framtiden.

Det ar sannerligen en sorglig bild av
det en gang sa stolta svenska forsvaret
som kommer fram i en intervju med
Mertil Melin i Armenytt nr 1/98.

Generallojtnant Melin ar armechef
sedan 1996, och blir fran den 1 juli i ar
chef for det norra militaromradet i och
med Forsvarsmaktens nya organisa-
tion. Hans asikter ar alldeles uppenbart
i linje med den vansterliberala anda
som lange ratt i den svenska politiken,
vilken tillatit att forsvaret i det narmas-
te utplanats.

Varnplikten ar i
praktiken redan avskaf-
fad, och OB forklarade
for en tid sedan att det
med de forhandenva-
rande resurserna ar
omojligt att forsvara
hela Sverige. Det hind-
rar emellertid inte
Melin fran att foresla
att varnplikten skall
bantas ytterligare, att
de stora repovningarna
"tillhor historien" ,
samt att utlandstjanst
for officer are kommer
att vara ett krav i fram-
tiden.

Att till exempel
foretradare for Vanster-
partiet, Folkpartiet eller
nagon annan rorelse
som vill avskaffa nationalstaterna i all-
manhet och Sverige i synnerhet tycker
att det ar viktigare for svensk militar
att medverka i internationella konflik-
ter snarare an att forsvara sitt land, ar
bara vad man kan vanta sig; att en hog
officer och foretradare for den svenska
forsvarsmakten uttrycker sad ana asik-
ter ar betydligt mer orovackande.

I artikeln framkommer att pa grund
av de standiga nedskarningarna maste
leveranserna av de redan bestallda
Stridsfordon 90 och luftvarnssystemet
Bamse ske i ett langsammare tempo.
Melin tror inte att nagot ytterligare
regemente maste stangas - atminstone
inte inom de narmaste tre aren - men
verksamheten maste daremot bromsas
pa flera platser. Det blir dessutom farre

varnpliktiga i armen i host; i stallet for
12 000, vilket redan detta ar lagt, blir
det bara 8 000. Melin anger ekonomis-
ka orsaker till detta. Eftersom ytterliga-
re 500 miljoner skall bort fran utbild-
ningen och varje tusental farre varn-
pliktiga innebar en besparing pa 75
miljoner, maste besparingarna goras
genom att man utbildar farre varnplik-
tiga. "[ praktiken ar det bara minskade
volymer som ger sakra besparingar",
sager Melin.

Pa Folk och Forsvars konferens i
Salen tidigare i ar sade forsvarsminis-
tern att alla skulle fa gora nagon form
av varnplikt. Huruvida detta verkligen
ar mojligt ifragasatts naturligt nog av
den intervjuande reportern. General-
lojtnant Melin svarar att "alla skall
beredas mojlighet att fa genomfora
nagon form av utbildning, kopplad till
plikt. Nagra utbildas med vapen i
hand, andra utan". Exakt vari denna
vapenlosa utbildning skulle besta fram-
gar inte av artikeln. Daremot framgar
a tt det i vilket fall som heist inte finns
pengar till detta i dagslaget, eftersom
Melin ocksa sager att "om politikerna
fattar beslutet och avvager resurser kla-
rar vi uppgiften".

I artikeln refereras aven till forre
armechefen Ake Sagrens uttalande i

DN i borjan av 90-talet att "fem mana-
ders varnplikt var liktydigt med att
producera kanonmat". Denna asikt
delas alldeles uppenbart inte av Melin,
som, apropa diskussionerna om att
sanka varnplikten till tre manader,
anser att "pa tre - fyra manader kan
man dock na goda resultat om malen
satts darefter".

Repovningarna, atminstone de
stora, tillhor enligt generallojtnanten
historien. Storre ovningar an 5 000 -

10 000 deltagare blir
med all sakerhet sallsyn-
ta, savida inte regeringen
bedomer att laget for-
andras sa pass att det blir
nodvandigt - vilket, med
tanke pa de vansterlibe-
rala installningarna till
forsvaret, ar valdigt svart
att tanka sig.

Sammantaget ger
intervjun en i sanning
skrammande bild av vart
forsvar och dess formaga
att forsvara vart land
och darmed vara demo-
kratiska och manskliga
fri- och rattigheter. Det
ar inte for mycket sagt
att vara folkvalda pa ett
mycket allvarligt satt
aventyrar hela var natio-
nella sakerhet genom sin

forsvarspolitik. De senaste decennier-
nas regeringar har utplana t forsvaret
som maktmedel i en konflikt, massme-
dia har i sin tur gjort sitt basta for att
utplana dess trovardighet och goda
rykte. Det galler inte minst Expressens
kampanj forra het for att helt avskaffa
varnplikten.

Vad som driver de politiskt korrek-
ta morkerkrafterna i deras aldrig sinan-
de iver att utplana Sverige som nation
ar och forblir en gata for varje natio-
nellt och patriotiskt sinnad person;
men det stilr i alla fall fullstandigt klart
att det ar nodvandigt att denna
destruktiva utveckling stoppas och
vands, och detta inom en sa snar fram-
tid som mojligt.



Skarpskytterorelsen
"Har dana skytteledens taktfasta
steg, har smattra kulorna mot bergk-
nallarna, har klinga talen och sanger-
na, skamten och skratten i kamrat-
ernas krets, har skildras det tysta,
tragna arbetet for den stora saken,
har foljer man utvecklingen fran en
famlande borjan, buren av nagra fa
hanforda, fram till valdiga skytte-
rorelsen som nu bares av hela det
svenska folket. "

Baksidecitatet malar upp en span-
nande bild av den stora folkrorelse
som fylkade breda skikt av foster-
landskt sinnade svenskar.

Bakgrund
Skyttevasendets tidigaste ursprung ar
en inte helt skonjbar utveckling anda
sedan v;:'ira forfaders tavlingar med
slunga och bage. Engelbrekts och
Gustav Vasas folkuppbad var tidiga
manifestationer pa hur frivilliga kan
starka upp formellt auktariserade
svenska trupper.

Impulser fran schweiziska, engels-
ka och danska frivilligkarer under
1800-talet hade betydelse for organi-
serandet av den svenska frivillig-
rorelsen. Nationalismens starka stall-
ning pa 1800-talet berodde till star
del pa de maktiga nationella forsvars-
bnslor som vacktes nar Napoleon I
moblerade om Europa utan hansyn
till nationernas och folkens existens-
vilja.

Poeten Viktor Rydberg skrev 1859
ett antal artiklar om Sveriges saker-
hetsslummer och behovet att se over
forsvaret. Han ansag att den svenska
haren skulle besta av tre delar:
Stamtrupperna som var indelta eller
varvade, bevaringen av 21-25-aring-
arna och landsstormen av 26-50-
aringarna. Landsstormen skulle ovas
i sockenvisa skarpskytteforeningar. I
skolorna skulle den svenska ungdo-
men fa forberedande fysisk och mili-
tar fostran.

Organisation
Rydbergs uppmaning tog skruv, och
pa frivillig, lokal basis borjade
skarpskytteforeningar bildas,
Goteborg blev forst. Helt medvetet
avstod man ifran att bilda riksstyrel-
se for att inte aventyra oberoendet
gentemot Armen och Riksdagen.
Avsaknaden av en riksstyrelse blev
dock en hammande faktor.

En skarpskytteforening bestad
dels av foreningen som sadan med
aktiva och passiva medlemmar under
en ordforande, dels av en aktiv kar
dar manskapet valde korpral, korpra-
lerna valde kompanichef och kompa-
nicheferna bataljonschef. Varje kar
hade ocksa en overbefalhavare som
utsags av Kungl. Maj:t bland tre av
foreningen foreslagna medlemmar.

I handelse av krig skulle frivillig
skarpskytteforening vara pliktig att
efter uppbad fullgora tjanstgoring,
inom det omrade som foreningen
sjalv bestamt. Samvaron var gemytlig
och karerna en fargklick i sin stad,
harad eller socken. Nastan alla fore-
ningar hade musik- eller sangavdel-
ning och egen fana.

Far hraders farsvar
I konflikten mellan Danmark och
Preuss en 1864 om Slesvig lovade det
svensk-norska kabinettet Danmark
stod utifall endera Frankrike eller
England slot upp. Det senare skedde
inte, men trots att nationen Sverige
inte hjalpte danskarna, stred and a ett
antal svenska man fran skarpskytte-
rorelsen under de danska fanorna.
Danmark forlorade och fick avtrada
Slesvig, Holstein och Lauenburg.

Demokrati och sammanhallning
Skarpskyttarna var forkampar for
allman rostratt. En framstaende
nationaldemokratisk debattor bland
andra var forfattaren August Blanche
som reste riket runt och besokte fore-

ningarna. Blanche talade vid avtack-
ningen av Engelbrektsstatyn i Orebro
1865 bl.a. om risken med inre fien-
der. Det ansags av vissa da som hypo-
tetiskt och overdrivet. Vad vi fatt
erfara var det framsynt.

Statyerna
Genom storre insamlingar kunde
skarpskyttarna och deras sympatiso-
rer samla ihop medel till gjuming av
statyer utav historiskt samlande per-
sonligheter, hjaltekon ungar, fri-
hetskampar och dylikt. Skankerna
kom fran alla samhallsklasser, aven
fran de som hade det knapert. Att det
allmanna intresset var stort, visar den
pressade situationen kring avtackel-
sen av Karl XII:s staty i Kungstrad-
garden. Laktare hade rests for hogre-
srandspersoner. Pa grund av att lak-
tarna skymde for gemene man fick
dessa rivas infor risken for kravaller i
besvikelse.

Pa 1870-talet borjade skarpskytte-
rorelsen att tyna. Manga som var
bekymrade over utvecklingen arbeta-
de for att fornya skyttevasendet.
1878 ars Riksdag beslot att aven
skyttegillen som enbart holl skjutov-
ningar skulle fa bidrag. En riksstyrel-
se for Sveriges frivilliga skyttefore-
ningar bildades 1889, skytterorelsen
fick ny fart.

Karleken till oberoende och frihet
var den frivilliga skytterorelsens
barande ide.

"Frihet far dock inte sattas lika
med individuell losslappthet och fri-
villighet icke jamforas med ansvars-
lost gottfinnande. "

Skyttevasendet var som storst
1914 med 2412 foreningar och
188 214 medlemmar.

Tack!, for er insats skarpskyttar
sager vi sverigedemokrater. Den
sunda kampen for ett sjalvstandigt,
levande Sverige fortsatter.

MIKAEL JANSSON



Engelbrekt 1998
SD i Martin Luthers fotspar for en ny reformation

Den artonde i raden av Sverigedemo-
kra ternas Engel brektsmarscher
kungliga huvudstaden skilde sig mar-
kant fran de tidigare. Da SD nu mer
eller mindre lagt ned alia former av
demonstrationer - nationaldagen i
Ystad det end a undantaget - genom-
forde vi detta ar manifestationen
under andra forhallanden. Detta ar
dock inte vart fel, det ar den hopp-
losa stockholmspolisens beslut.

De tva senaste aren har de avslagit
vara demonstrationsansokningar med
motiveringen art vi, kan bli anfallna
av vansterelement. Detta skedde aven
i ar. Aven om man bortser fran det
faktum art de roda helt har uteblivit
bade 1996 och 1997 (vilket man rim-
Iigtvis knappast borde gora fran poli-
sledningens sida) sa blir resonemang-
et absurt. Skall man hindra kvinnor
att ga ut beroende pa att de kan bli
valdtagna?

Aterigen ser vi hur det liberal-
marxistiska etablissemanget valjer art
ta garningsmannens parti framfor
brottsoffren. Det hela blir ocksa
intressant da det i sam band med
nazistspelningen i Brottby framkom
att AFA och polisen har ett visst
samarbete. Om polisen lovar att stop-
pa arrangemanget sa lovar AFA art
utebli. Ar detta forklaringen till art
AFA inte synts till pa tre ar?

Redan innan samlingen till arets
Engelbrekt sa var SD ute i full fart. Da
demokratin idag verkligen inte ar
nagon sjalvklarhet for alia sarte en
grupp pa runt 30 personer upp ett
plakat pa Riksdagsporten , besraende
av tolv teser med den vanlige svens-
kens rartigheter som idag inte finns.

Liksom Martin Luther anser vi art
det kravs en reformation av samhalls-
bilden, darav denna symboliska hand-
ling.

Darefter delade vi ut flygblad (som
tog upp urholkningen av demokratin
som etablissemanget astadkommit)
upp bngs hela Drortninggatan.

Den stora skillnaden
pa Engelbrekt i ar och
tidigare var att vi i ar
var inomhus, vilket
visade sig vara en god
ide med tanke pa det
bedrovliga vadret. Vi
hade av flera anledning-
ar, inte skickat nagra
kallelser till vara med-
lemmar, uran i stallet
anvant oss av infolinjen:
08-642 25 32 SD-Stock-
holms narradio 88 MHz
och var hemsida. Trots
derta blev vi runt 80
personer som samlades
vid Radmansgatan och
sedan tillsammans med
en stor samling poliser
tog oss till moteslokalen
pa Kungsholmen. Dar
fick vi hora var nye vice ordforande
Johan Rinderheim deburtala och dar-
efter partiledare Mikael Jansson.

Bada fick mortaga stora applader
fran publiken. Rinderheim tog med
sina fantastiska kiillangivelser fram
forhallandet mellan "rartigheter" och
skyldigheter genom seklerna, och det
katastrofala arvet Sverige har genom
art, enligt Rinderheims analys, vara
varldens mest socialdemokra tiska
land.

Mikael Jansson i sin tur tog upp
Sverigedemokraternas roll i valet
1998 och vilka konsekvenser det kan
fa om valjarna Iikt 1991 valjer att
stodja ett hogerpopulistiskt alternativ
i stallet for ett rent nationalistiskt,
men han berorde ocksa medias totala
kontroll och manipulation.

Nar motet val var slut var alia
overens om att detta var verkligen
Iyckat, det var ert tag sedan ert inom-
husmote i Stockholm blev en sadan
succe.

Nasta ar ses vi igen till Engelbrekt
Engelbrektssons ara i Stockholm - val
mort da!

SD:s partiordforande Mikael Jansson i full fard
med att satta upp Sverigedemokraternas tolv
teser pa Riksdagens port.

Sverigedemokraternas
tolv teser

Varje svensk skall ha raU
till :

YUrandefri het
Informationsfrihet
Motesfrihet
Foreningsfrihet
Demonstrationsfrihet

SiU eget land
Sin egen historia
Sin egen kultur
Sjalvbestammande

Varje svensk skall skyddas
fran:

Kriminell verksamhet
Fientliga stater
Utlandskt inflytande



Engelbrektsmarschens grundare
Hur uppstod traditionen med Engelbrektsmarschen? Lars

Karnestam avslojar bakgrunden till partiets arliga manifestation

Lars Karnestam ar en av partiets
veteraner som varit med anda sedan
starten. Han ar formodligen mest
kand for medlemmarna i Stock-
holm, da han ar en popular ater-
kommande gast i Radio-SD.
Vad som inte ar lika kant ar att
Karnestam ar upphovsmannen till
Engelbrektsmarschen som nu blivit
en sjalvklarhet for SD. SD-Kuriren
fick nojet att intervjua den popula-
re radioprataren som kom pa iden
med att fira Engelbrekts dodsdag.

SD-Kuriren: Hur lange har du varit
med i partiet?
Lars Karnestam: Jag har varit med
anda fran borjan. Fast jag gick ur
1992 pa grund av en schism med
Anders Klarstrom.
SDK: Nar gick du med igen?
LK: Det var -97.
SDK: Men du har bevittnat i stort
sett hela partiets historia, aven fore
dess bildande?
LK: Jo, jag var aktiv inom BSS fran
borjan. Det var ert gang glada ama-
torer som forsokte forandra. Vi fick
betala dyra laxor under BSS-tiden.
SDK: Hur da, menar du?
LK: Ja, det var ju en massa problem
med skinnskallarna. De var helt
omojliga art styra. Man kunde helt
enkelt inte ha skinnskallar i moble-
rade rum.

Man kan klandra BSS for myck-
et, men vi hade ju absolut ingen
erfarenhet av politiskt arbete. Det
var ocksa manga som fick problem
pa sina arbetsplatser pa grund av
sin politiska tillhorighet.
SDK: Fick du nagra sadana pro-
blem?
LK: Nej, jag klarade mig ratt bra.
Men jag har inte sett mycket av den
beryktade svenska demokratin. Jag
har bara sett trakasserier fran
extrem-vanstern och fran tredje

statsmakten. Jag har bevismaterial
pa att den svenska journalistkaren
agnar sig at asikts-registrering.
Tyvarr ar det meningslost art poli-
sanmala, eftersom polisen far sina
resurser fran den socialistiska regi-
men.
SDK: Det var visst du som kom pa
iden med Engelbrektsmarschen.
Hur gick det till?
LK: Nar vi startade partiet sa borja-
de vi gora olika politiska och histo-
riska skrifter for forsaljning, och
Engelbrekt kom pa tal, eftersom det
var en viktig kampe i var historia.
Sedan funderade vi pa nagon sorts
yrtre manifestation, och vi planera-
de forst en utflykt till Engelbrekts
grav. Samtidigt sa ville vi ocksa ha
nagot dar vi kunde visa oss. BSS var
ute 1 maj, men de blev stoppade.
Det var ju kravaller. Vi hade ju 6
juni, men det var ju pa sommaren.
Vi ville helst inte art kommunister-
na skulle ha monopol pa 1 maj.

Det var i den vevan jag kom pa

art Engelbrekt dodades 27 april,
och da fick jag iden att i stallet for
1 ma j skulle vi fira 27 april. Det lag
ju precis fore 1 maj, sa det skulle
passa perfekt. Jag lade fram iden
for de andra i partiet, och de nap-
pade. Vi beslutade art ha
Engelbrektsdagen som var stora
paraddag.
SDK: Sa det var heIr och hallet din
ide?
LK: Ja!
SDK: Nar var detta?
LK: Det var 1989, sa vi hade den
forsta Engelbrektsmarschen 1990.
Vi hade ocksa en ide art ha land-
skapsflaggor i raget for de olika
distrikten, alltsa inte bara svenska
flaggor. Men det blev for dyrt. Vi
hade inte rad, helt enkelt.
SDK: Avslutningsvis, har du nagra
val valda ord att saga till SD-
Kurirens lasare?
LK: Jag kommer att kampa till sista
andetaget for demokratin och den
svenska nationalismen!



Sverigedem okra ternt

Sverigedemokraternas Riksstyrelse 1998: Bakre raden frim vanster: Marcus Koch, Jimmie Akesson, Christian
Andersson, Paul Svensson, Arne Andersson, Jens Leandersson, Johan Rinderheim, Mikael Jansson, Anders
Westergren, Jakob Eriksson, Tor Paulsson, Anders Steen. Framre raden: Joakim Larsson, Jimmy Windeskog,
Bjorn Soder, Steve Larsson, Arnold Bostrom, Martina Lundquist, Gun-Britt Holmgren, Per Emanuelsson, Torbjorn
Kastell, Eva Nyman, Martin Karlsson, Thomas Soderberg. Ej pi! bild: Roland Nilsson.

Lordagen den 2 maj halls Sverigedemo-
kraternas elfte riksarsmote. Ett sextiotal
ombud var kallade till detta mote, som
halls pa ett konferenshotell i Stockholm.

Arsmotet inleddes traditionsmassigt
med att Tomas Johansson hall ett anfo-
rande. Johansson talade detta ar om den
asiktsdiktatur vi lever i.

- Vi lever under en andlig och eko-
nomisk ockupation, forklarade Tomas
Johansson och redogjorde for den
asiktsdiktatur som 70-tals vanstern har
skapat. SDs motstilndare ar, trots att de
sjalva sager sig forsvara demokratin, i
sjalva verket anti-demokrater.

- Det vi lever i ar en skendemokrati.
Verklig demokrati forsvarar de bara sa
Iange deras maktpositioner inte hotas,
sade Johansson.

Som gast till arsmotet hade Kenneth
Sandberg, inbjudits, f.d. ordforanden
for Folkviljan, tillika tidigare partileda-
ren for Kommunens Val i Kavlinge.
Sand bergs tragna arbete for Sveriges
framtid - ett arbete som fick honom
avskedad fran sin anstallning pa invand-
rarverket - ar val kant for alla inom de
nationaldemokratiska leden. Sandberg
har lamnat sin post som partiledare for
det framgangsrika invandringskritiska
lokalpartiet Kommunens Val for att
stalla sina vardefulla tjanster till SDs

forfogande, och han stilr som nummer
tva pa SDs riksdagsvalsedel. Han hall
ett anforande infor arsmotet dar han
uttryckte sin stora optimism infor fram-
tiden och SDs roll i den.

-Vi kan aterskapa ett svenskt folk-
hem vart namnet, sade Sandberg.

Fran Alvkarleby hade Gun-Britt
Holmgren rest till arsmotet som ett av
SD-Upplands ombud. Holmgren ar par-
tiledare for Framstegspartiet i Alvkarle-
by, ett parti som bara var ett tiotal ros-
ter fran att komma in i Alvkarleby kom-
munfullmaktige valet 1994. Detta parti
kommer att hjalpa till i SDs valkampanj
i Uppland, och SD kommer att hjalpa
Framstegspartiet till representation i
Alvkarleby. Holmgren hall ett tal till
arsmotet dar hon betonade vikten av
samarbete mellan de nationaldemokra-
tiska rorelserna, eftersom vart gemen-
samma mal ar sa oerhort viktigt for
Sveriges framtid.

- Det ar dumt att konkurrera, sade
Holmgren.

Framstegspartiet kommer att stalla
upp i Alvkarleby under sitt gamla namn,
men ga over till SD i samband med
valet.

Mikael Jansson laste upp styrelsens
verksamhetsberattelse, som detta ar var
tamligen omfangsrik, med tanke pa den

hoga aktivitetsnivan under 1997. Har
redogjordes for vart samarbete med
utIandska broderpartier i Euro-Nat och
Nord-Nat, vara torgmoteskampanjer,
var verksamhet i fraga om tidningar,
narradio och internet, samt var nomi-
nering av riksdagskandidater och sam-
verkan med andra partier och rorelser.

Ny Styrelse
agra viktiga forandringar skedde i sty-

relsens sammansattning. De viktigaste
var att antalet suppleanter utokades
fran sju till det enligt stadgarna maxi-
mala antalet tio, samt att tre nya med-
lemmar valdes in som ordinarie ledamo-
ter av riksstyrelsen.

Som ny forste vice ordforande valdes
Johan Rinderheim fran Haninge. Johan
Rinderheim ar valbekant inom de natio-
naldemokratiska kretsarna som en av de
som grundade Sverigedemokraterna.
Han representerade SD pa ett av Front

ationals moten 1988. Sedan dess har
Rinderheim inte varit partipolitiskt
engagerad, men har nu valt att an en
gang ge Sverigedemokraterna sitt varde-
fulla stod. Rinderheim ar en god talare
och ideo log, mycket valutbildad och
sprakkunnig. Som vice ordforande kom-
mer han att vara en mycket star tillgang
for partiet.



lS Riksarsmote 1998

Johan Rinderheim, ny forste vice
ordforande.

Tor Paulsson, aven han fran Haninge,
eftertradde Lars Emanuelsson pa den
viktiga posten som partiorganisator.
Paulsson ar mannen bakom SD-
Stockholms fantastiska uppryckning.
Under hans ledning har atskilliga akti-
vister strommat till i Stockholmsomra-
det. Ungefar 100 000 f1ygblad har delats
ut under valorganiserade kampanjer
som har samlat upp till 50 personer
samtidigt.

Gun-Britt Holmgren fran Alvkarleby
valdes aven hon in som ordinarie leda-
mot. Tidigare vice ordforande Jakob
Eriksson valdes till partisekreterare.

De fyra lediga suppleantplatserna
tilltraddes av Anders Steen fran
Haninge, distriktsordforanden fOr SD-
Stockholm, Christian Andersson fran
Trollhattan, organisator for SDU-Vast,
Martina Lundquist fran Goteborg,
sekreterare i SD- Vast, samt Jens
Leandersson fran Helsingborg, ledamot
av SD-Skane/Blekinges styrelse.

SD-Kuriren halsar de nya ledamoter-
na valkomna i den trygga forvissningen
att de kommer att utgora en stor till-
gang i partiets viktiga arbete under val-
rorelsen. Vi vill ocksa rikta ett varmt
tack till Lars Emanuelsson fOr hans var-
defulla arbete som partiorganisator
under de hard a mellanvalsaren.

Motioner
Detta ar var motionsbiten for en gangs
skull snabbt genomgangen, da de
motioner som rorde forandringar i bl.a.
partiprogrammet av praktiska skal
bordlades till 1999. Den viktigaste
motionen rorde SDUs sarskiljande fran
riksorganisationen. SDU integrerades i
SD 1995. Nu har intresset for ungdoms-
fOrbundet okat sa pass att det ar moti-

vera t att precis som nar SDU startades
lata det vara en fristaende organisation.
Arsmotet gick pa styrelsens forslag och
bifoll motionen. En arbetsgrupp tillsat-
tes for att utarbeta detaljerna och orga-
nisera ett konstituerande arsmote. For-
andringen kommer framfor allt att inne-
bara att ungdomsforbundet pa egen
hand ansvarar for ekonomi, organisa-
tion och verksamhet, utan SDs kontinu-
erliga stod.

Lyckonskningar fran IKL
Vart finska broderparti IKL sande en
halsning undertecknad Jura Jukola,
IKLs sekreterare for utlandska kontak-
ter. IKL onskade SD lycka till i valrorel-
sen, och uttryckte sin overtygelse om en
nationaldemokratisk valframgang i
Sverige.

Arsmotet avslutades som traditionen
bjuder med att nationalsangen sjongs.
Det radde inget tvivel om att optimis-
men var pa topp hos distriktsombuden
infor det kommande valet. Partiordfor-
ande Mikael Jansson uttryckte denna
optimism i ett bejublat tal, dar han beto-
nade att vi under vara tio verksamhetsar
har byggt upp en stark organisation som
statt bi for otroliga piifrestningar utifran
i och med etablissemangets motstand,
och att detta kommer att vara var stora
styrka nar vi sitter i Riksdagen.

- Har vi statt bi fram till nu, kommer
vi inte att ha nagra som heist problem
nar vi sitter i Sveriges Riksdag, avsluta-
de Jansson.

TEXT. TORBJORN KASTELL
FOTO: MARTIN KARLSSON

Gun-Britt Holmgren, ny ordinarie
styrelseledamot.
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Tioars esten

Partiordforande Mikael Jansson hailer skaltal vid
honnorsbordet.

IKL:s ordforande Matti Jarviharju overlamnar IKL:s
bla-svarta fana till Mikael Jansson. Tapio Kivisto (t h)
bistar med oversattning.

Ett hundratal gaster samlades i Stockholm kvallen den
7 februari for den lange efterlangtade tioarsfesten. Gamla
medlemmar saval som nya tick mojlighet att traffas och
utbyta minnen och erfarenheter fran partiets decennium-
Ianga kamp for ett fritt, demokratiskt och svenskt
Sverige.

Den "gamla" generationen representerades av bland
annat tva av partiets grundare, Johan Rinderheim och
Sven Davidson, som bada holl uppskattade tal med anek-
doter fran partiets forsta tid. Sven Davidson, som senast
talade for SD pa nationaldagen 1993 hade denna kvall
ater givit oss aran att dela med sig av sina erfarenheter.
Rinderheim kunde aven han beratta mycket fran partiets
aUra forsta tid, bland annat vilka namn som diskuterades
- Rinderheim drog sig till minnes att ett av forslagen var
Hembygdspartiet. Tomas Johansson, som ocksa varit
med om mycket under sina ar i partiet kunde beratta roli-
ga episoder fran framfor allt Radio-SD.

SDU-organisatoren Jimmy Windeskog, som varit med
pa de fiesta av partiets offentliga moten dar han kunnat
bevittna ett otal markliga upprag som kommunister och
motdemonstranter hittat pa under aren, hade naturligtvis
darmed en rik flora av anekdoter att dela med sig av,
bland annat roliga motdemonstrantramsor - "vi dr
manga, vi dr sndlla, vi dr homosexuella" - och motde-
monstranter som klatt ut sig i bananIador, sminkat sig i
stil med de mer bisarra hardrockarna, eller som krupit pa
alia fyra och skallt och ylat som hundar. Finns det nagot
dar kommunisterna visar stor kreativitet - vid sidan av att
bygga gulaglager - sa ar det nar de skall stora demokra-
tiska appellmoten.

Andra talare fran den nyare generationen, som Jakob
Eriksson och Mikael Jansson talade om partiets framtid
och papekade hur viktigt 1998 3rS val ar for den natio-
naldemokratiska rorelsen.

Fran Finland hade en delegation fran IKL, var samar-
betspartner i Nord-Nat, infunnit sig. IKLs ordforande
Matti Jarviharju holl ett halsningstal till gasterna, onska-
de oss alllycka i valrorelsen, samt overlamnade IKLs bIa-



Kvallenstalare;
frim vanster: Jimmy Windeskog,

Tomas Johansson, Sven Davidson, Mikael Jansson,
Jakob Eriksson, Johan Rinderheim, Anders Steen, Torbjorn Kastell.

Till kaffet serverades en for tillfallet specialgjord
tarta, bakad i form av "SD 10 AR".

svarta fana med bjornemblemet till Mikael Jansson.
For festarrangemanget stod SD-Haninge. De hade med

utmarkt organisation oeh samarbete anordnat festlokalen
oeh dekorerat denna med svenska oeh finska flaggor. Efter
valkomstdrinken foljde en god trerattersmiddag.

Mellan ratterna halls tal av framstiiende medlemmar oeh
gamla trogna kampar, oeh det sjongs aven patriotiska sang-
er. Vara finska gaster uppskattade sarskilt nar det stamdes
upp till Den snoiga nord, det finska rytteriets marsehvisa
fran trettioariga kriget.

ar det blev dags for kaffe rullades en magnifik tiirta in
till tonerna av Marcia Carolus Rex. Denna var bakad sa den
bildade texten "SD 10 AR".

Lagom till desserten delades partiets alldeles nytryekta
jubileumsskrift ut till gasterna, liksom det likaledes nytryek-
ta numret av SD-Kuriren. Det muntra festlarmet byttes for
ett tag till en koneentrerad tystnad, endast bruten av prass-
landet av blad som vandes, nar de bada skrifterna agnades en
stunds intensivt studium.

Jakob Eriksson kunde i sin egenskap av sekreterare for
internationella kontakter framfora den ytterst angenama
overraskningen att Front National tagit upp SD som fullvar-
dig medlem av det nationaldemokratiska samarbetet i Euro-
Nat, nagot som ledde till stiiende ovationer fran gasterna.

Under kvallen delades en hedersutmarkelse lit till den
partimedlem som under de ar som gatt formodligen arbetat
allra hardast nar det behovts som bast. Det var naturligtvis
Partiorganisatoren, Lars Emanuelsson, som av Jakob
Eriksson fiek ta emot ett inramat hedersdiplom for sina enor-
ma insatser for partiets basta, i synnerhet under de harda

Jakob Eriksson overlamnade en hedersutmarkel-
se till Lars Emanuelsson, som blev tydligt rord.

Den nytryckta jubileumsskriften och det likaledes
nytryckta numret av SD-Kuriren agnades stor
uppmarksamhet nar de utdelades efter desserten.

mellanvalsacen. Emanuelsson hall ett taektal till gasterna,
oeh det var tydligt att han var rord over detta erkannande.

SD-Kuriren vill a hela partiets vagnar rikta ett varmt tack
till de duktiga festarrangorerna fran SD-Haninge.

Ar 2008 har partiet inlett sin andra, eller kanske rent av
sin tredje mandatperiod i Riksdagen. Kanske vac tjugoarsfest
da kan hallas i Bla hallen?

TEXT. TORBJORN KASTELL

BILD: PATRIK LINDGREN, MARTIN KARLSSON



Intervju:

]ohan Rinderheint
De sverigedemokrater som var med i pani-
et fran borjan kanner formodligen val till
Johan Rinderheim. Rinderheim har nu efter
en langre tids franvaro fran partipolitiken
an en gang beslutat att ge Sverigedemokrat-
erna sitt stod, och vid arets riksarsmote val-
des han till l:e vice ordforande.
SD-Kuriren: Johan Rinderheim, det sags att
du varit politiskt engagerad anda sedan
tonaren. Stammer det?
Johan Rinderheim: Ja. Mitt politiska enga-
gemang vacktes en gang i tiden av mina
hogstadielarare i slutet av lO-talet. Manga
av dem var uttalade kommunister som for-
sokte fa eleverna att bli goda "socialister".
Jag kommer ihag att min lararinna i svens-
ka vid ett tillfalle tog mig avsides for ett all-
varligt samtal. Jag hade namligen sagt att
manniskor mordades i kommunistiska lan-
der! Hon ville att jag sku lie forklara vad jag
egentligen hade mot kommunismen. Mina
politiska stallningstaganden hade jag dol
inte sa manga argument for, jag var 14 ar
gammal, men instinktivt forstod jag att det
var fel det hon stod for. Nar Olof Palme
sade att den svenska skolan var battre an
nagonsin, samtidigt som jag sjalv sag
indoktrineringen och fortrycket med egna
ogon, insag jag att Sverige var pol vag att bli
en diktatur.

For den som borjade intressera sig for
politik pol lO-talet fanns det manga exempel
pol hur det kommunistiska tankandet vann
inflytande langt in i det borgerliga lagret.
Tre omraden framtradde som de tydligaste
marxistiska bastionerna: Skolpolitiken, kul-
turpolitiken och det internationella
bistandet. Den marxistiska skolpolitiken
blev allmant accepterad och infordes i laro-
grundsplanen. "Jamlikheten" sattes som
ideal, vilket innebar att alla skulle stopas i
samma form. Den nationella identiteten
skulle bytas ut mot en ny, "progressiv"
identitet. Allt som var svenskt skulle bytas
ut mot internationell fostran. Man kan lite
tillspetsat saga att Frihet ar det basta ting
och Sverige, Sverige fosterland" byttes ut
mot Manen Iyser, kumba ja och Blowin' in
the wind. De sista resterna av "Gud och
fosterlandet" som liberalen Herbert
Tingsten retat upp Slg pa nagra artionden
tidigare, rensades nu effektivt bort.

Vi fick en sarskild myndighet, "Statens
kulturrad" som fick till uppgift att ekono-
miskt stodja socialistisk kultur. Syftet med
radet, angavs det i dess instruktion, var att
framja jamlikheten. Den som inte trodde pol
socialistisk jamlikhet kunde saledes inte
parakna nagot stod. Med det ekonomiska
stodet i ryggen och en kraftig ideologisk
offensiv, gjorde vanstermanniskorna rent
hus med oliktankande kulturpersonligheter.

En stor forfattare som Sven Stolpe gick i
landsflykt, och hanades som urtidsvarelse
och fascist. Massmedia hyllade denna typ
av odemokratiska vulgariteter och det
avslojades ocksa mycket riktigt att en for-
krossande majoritet av journalistkaren
sympatiserade med extremvanstern. Pa
detta omrade stod de borgerliga partierna
heir handfallna, de hade ingen kulturpoli-
tisk motoffensiv att satta in. Med tiden har
de borgerliga accepterat att kulturen ar en
vansterdoma n.

Alla utom moderaterna stodde det
svenska bistandet till olika kommunistro-
relser i tredje varlden. Vietnam, Kuba,
Angola och Tanzania fick de svenska skat-
tebetalarnas pengar, liksom rorelser som
var renodlade terroristrorelser som PLO
och A C. Utanfor ostblocket var Sverige
den storsta bidragsgivaren till den interna-
tionella kommunismen. Jag tyckte att de
borgerliga partierna var alltfor flata mot
vanstern. Om en mordbrannare springer
runt och tander pa det ena huset efter det
andra, kan man inte bara St:1 och titta pa
och saga att laget ar lite bekymmersamt.
Eller kompromissa och saga att man bor ge
galningen lite mindre forogen i bistand ...

Borgarna hukade saIedes uppgivet i bus-
karna under lO-talet medan diktaturens
anhangare triumferade och tog makten over
vart kulturJiv, massmedia och statsappara-
ten. Egentligen var det bara naringslivet
som inte kom att domineras av det nya
vanstertankandet. Men dess handlingsut-
rymme begransades givetvis av det narings-
fientliga klimatet.
SDK: Pa den tiden var du inte med i nagot
parti?
JR: ej. Pa lO-talet fanns det inget seriost
parti en anhangare av den vasterlandska
kulturen, demokratin och ett svenskt
Sverige kunde stodja.
SDK: Det var forst da Sverigedemokraterna
bildades som du borjade engagera dig poli-
tiskt?
JR: Ja. Det fanns manga bra manniskor
med fran starten, men tyvarr fa med politisk
erfarenhet. Efrer ett ars tid av partiarbete
insag jag att behovet av valutbildade i par-
tiet var stort. Det fanns manga organisa-
tionstekniska problem och jag borjade tviv-
la pa om partiet verkligen var pa ratt vag.
Da beslot jag att lagga engagemanget pa
hyllan och agna mig at mina studier.
SDK: Sedan kom du tillbaka till paniet
forra aret?
JR: Mina tvivel och farhagor kom pa skarn.
Jag har anda sedan Mikael Jansson tog over
partiet sett att partiet har gatt at ratt hall.
En tydlig grans har satts mot extremister
och tokpatrioter, varefter den subkulturella

svansen av ungdomar som forr kunde ses pa
partiets demonstrationer har forsvunnit.
Men det som fick mig att ta steget tillbaka
var det glada gang av aktivister jag traffade
pa i Haninge. Med den entusiasm, kompe-
tens och framtidstro som jag motte dar, var
det uppenbarr att partiet skulle kunna bli en
krafr att rakna med i Haninge kommun.

ar jag sedan fick klart for mig att det
fanns fler val fungerande kommunavdel-
ningar runt om i landet, insag jag att
Sverigedemokraterna har blivit en kraft att
rakna med aven pa riksplanet!
SDK: Hur ser du pa de andra nationella
partierna i Sverige?
JR: Den enda allvarligare konkurrenten till
Sverigedemokraterna ar Ian Wachtmeisters
nya parti. Efter att nyligen ha ahort ett fore-
drag med Wachtmeister tycker jag mig se ett
visst monster i Wachtmeisters politiska gar-
ning. Han ar en god talare, han gor fortro-
endeingivande framtradanden i media och
han har i sina tre bocker manifesterat sig
som en skicklig samhallskritiker. Det som ar
Wachtmeisters stora problem ar att han inte
ar nagon riktig organisator, det framtradde
helt klart da han byggde upp NyDemokrati.

Hans losning pa problemet den har
gangen, da det galler Det nya partiet ar att
han helt enkelt avstar fran att bygga upp
nagon storre organisation. Det innebar att
han blir heir beroende av att partiet upp-
marksammas i massmedia. Det satter ocksa
en grans for hur stort Det nya partiet kan
bli. Man far intrycket att det Wachtmeister
hoppas pa ar dels att fa gora en politiska
come-back, dels att fa sta i ledningen for ett
litet vagmastarparti och stodja en borgerlig
regenng.

I anknytning till organisationsproble-
met st:1r Wachtmeisters om dome da det gal-
ler att valja ut medarbetare. Exemplen pa
darfinkar som fick en framtradande plats i
Ny Demokrati ar legio, men ett av de varre
rorde vara John Bouvin. Att en politisk vett-
villing som John Bouvin fick en sa pass
central plats i ett parti som NyD, han stod
som andranamn pa riksdagsvalsedlarna, ar
en svar politisk belasrning for
Wachtmeister.

Ett tredje problem for Wachtmeister lig-
ger pa det ideologiska planet. Den profil
han skapade sig genom NyD lag tamligen
nara moderaternas. I utformningen av sin
ekonomiska politik begagnade han sig till
stor del av MOUs, Medborgarnas
Offentliga Utredningar, det vill saga SAFs
ekonomiska poJitik. Da en stor del av NyDs
valjarpotential fanns i arbetarleden blev
detta ett besvarligt ideologiskt hinder. Det
finns en uppenbar risk for att den nya ideo-
logiska kursen som Wachtmeister nu stakat



ut inte ar akta, utan en populistisk fasad.
I praktiken gay NyD sirt indirekta stod at
folkpartiet, som man pastod sig bekampa,
dol NyD san i Riksdagen genom an de stod-
de den davarande borgerliga regeringen.

I ovrigt Finns det inga stora rorelser,
men det Finns flera folkliga protestpartier
pol manga hall i landet som i stora drag
delar Sverigedemokraternas ideer, varfor
jag tror an vi sakert kommer an fa manga
duktiga anhangare Fran dessa partier nar vi
gor vart politiska genombron.
SDK: Hur ser du pa samhallsutvecklingen i
dagens Sverige?
JR: Allt som Sverigedemokraterna varnade
for for tio ar sedan har gan i uppfyllelse.
Nagra exempel: Vi har fart en massarbets-
loshet som man far ga tillbaka till 20-talet
for an hitta maken till, massinvandringen
har fortsan och allt fler fororter till vara
storstader ar nastan helt befolkade av utlan-
ningar, statens finanser har misskons sa till
den grad att vi har en statsskuld som nar-
mar sig 1500 miljarder kronor, kriminalite-
ten har okat dramatiskt och den svenska
kulturen ar mer asidosan an nagonsin. Som
alltid da en land vanstyrs, ar det de svaga
grupperna som drabbas hardast. Barn, ung-
domar, gamla och sjuka far mycket ilia i
dagens Sverige. Aven manga invandrare far
ilia i vart samhalle, eftersom de ofta lurats
hit pa falska premisser. Det svenska sam-
hallet har, i takt med det politiska och
moraliska forfallet, blivit mer intolerant
mot oliktankande. Idag kan ungdomar
arresteras pa grund av an de bar en otilla-
ten symbol pa sin T-shirt. Det har vuxit
fram en allt brutalare politiskt vald som
framst urovas av militanta veganer, "anti-
fascister", "anti-rasister" och andra vanste-
rextrema grupper. Dena vald fordoms sal-
Ian eller aldrig av de etablerade partierna,
eftersom dessa militanta grupper har en
bren stod inom massmedia. Dena maste
darfor ses som politiskt vaJd via ombud.
SDK: Hur ser du pa den internationella
politiska utvecklingen?
JR: Det Finns tva starka stromningar i
dagens varld, en internationalistisk och en
nationalistisk. Internationalismen ar framst
av ekonomisk och "multikulturell" art,
medan den moderna nationalismen ar
nationellt kulturell och etnisk till sin karak-
tar.

Eftersom manniskor har ert naturligt
behov av gemensamma normer och varder-
ingar for an de skall kunna forsta varandra
och umgas, ar det en oundviklighet art varl-
dens folk forkastar det sa kallade "one-
world"-idealet. Tanken art alia manniskor
fungerar som en slags "Homo econo-
micus", som bara bryr sig om sin egen pri-
vatkonsumtion och privata nyrta, ar i sjalva
verket ert hot mot alia folks kulturella och
social a liv. Den legitimerar egoism, ansvars-
loshet och bristande solidaritet. Det globala
samhallet kan endast existera genom ett
hardhant nedtryckande av de nationella
identiteterna och sararterna. Den nya inter-
nationalismen foresprakas av de politiska
och ekonomiska eliterna, vilka bada har

sina egna intressen
art bevaka.
Interna tionalismen
betyder i praktiken
att eliterna avlags-
nar sig alltmer fran
de folk de tillhor,
saval nar det galler
asikter som varder-
ll1gar. Resultatet
har pa de fiesta
hall blivit en allt
starkare politisk
formyndarattityd.
Vad valjarna anser
spelar ingen storre
roll for de politiker
som foretrader
denna stromning.
Internationalismen
alienerar salunda
eliterna fran fol-
ken.

Det finns en
folkligt forankrat
motsrand i form av
nationalistiska
grupperingar och allehanda protest-rorelser
i alia lander i hela varlden. Den troliga
utvecklingen ar art den internationella tren-
den darfor bromsas allt mer. I Europa syns
denna urveckling tydligt, nationalismen ar
otvivelaktigt pol stark frammarsch. I hela
det forna ostblocket vaxer det fram natio-
nella grupper och partier av alia mojliga
slag. Somliga ar seriosa, andra ar folk-pat-
rioter, men de ar alia en logisk foljd av 50
ars marxistisk internationalism. I vast-euro-
pa har nationaldemokratiska partier i flera
lander erhallit mellan 15 och 20 procent av
rosterna i valen. Frankrike, bster-rike,
Belgien, Danmark, Norge och Italien ar
nagra exempel pa lander med starka natio-
nella partier. De nationella partiernas fram-
vaxt kommer art innebara en minst lika stor
politisk omvalvning som den som foljde pol
murarnas och Jarnridans fall 1989.
SDK: Hur ser du pa det internationella
samarbetet?
JR: Det ar viktigt att nationella partier sam-
verkar over granserna. ~anga av dagens
problem med ekonomiskt forsvagade stater,
massinvandring, internationell brortslighet
och miljOforstoring kan endast atgardas pol
internationell niva. Pa partipolitisk niva ar
det viktigt art satsa pol att utveckla organi-
sationer som Euro-Nat och Nord- at.
Dessa organisationer ar en garant mot art
chauvinism och extremism inte vinner ter-
rang i Europa. For art fa delta i dessa
samarbetsorganisationer maste man dela
vissa grundlaggande varden! En viktig
malsartning for alia seriosa politiker, oav-
sert partitillhorighet, i Europa maste vara
art undvika nya krig och konflikter. Tva
stora inbordeskrig mellan de europeiska
brodrafolken ar redan det for mycket.

Var insats for tredje varldens folk har
hitintills varit minst sagt medioker. Fragan
ar om svenskt bistand gjort nagon varaktig
nytta nagonstans i varlden. Vart bistand

Johan Rinderheim, ny forste vice ordforande for
Sverigedemokraterna.

maste vara mer anpassat till mortagarlan-
dernas ekonomiska och kulturella traditio-
nero En felsyn som funnits i manga fall av
svenskt bistand ar att det Finns universella
ideologiska losningar pa politiska problem.
Vi som inser art folk och lander ar olika har
stone verklighetsforankring och saledes
bartre forutsattningar art ge en mer "skrad-
darsydd" och fungerande hjalp.
SDK: Vad tanker du satsa pa som ny
viceordforande?
JR: ~in framsta uppgift blir art arbeta med
partiets ideologiska profil. Det behovs
mycket lirteratur for art partiet skall bli mer
ideologiskt rotfast. Kulturens och den
nationella identitetens betydelse kommer
jag art lagga viss tyngd pol, aven om min
ambition ar art Sverigedemokraterna skall
bli ert brett parti med hjartefragor inom
politikens alia omraden. Pol det mer praktis-
ka planet kommer jag art ta ansvaret for
medlemsbulletinen.
SDK: Avslutningsvis, hur tror du det gar i
valet i host?
JR: Det hanger pol oss allihopa. Forutsatt-
ningarna Finns for art Sverigedemokraterna
skall kunna gora ert bra val, och det Finns
en stabil stomme av aktivister i partiet sam
kan fanga upp en snabb instromning av nya
formagor. Jag skulle bli mycket forvanad
om partiet inte slar sirt eget resultat Fran
forra valet med rage. Som vanligt kommer
den massmediala snalblasten art tillta da vi
narmar oss valet, men tack yare det faktum
att vi fart kapacitet art pol kort tid tacka allt
fler kommuner med flygblad och affischer,
har vi fatt mojlighet att bemota alia pahopp
med kraftfulla genmalen. Vara motstandare
kommer att mota ert friskare och slagfardi-
gare SD an nagonsin ticligare.

Det har valet kommer art visa art
Sverigedemokraterna ar clet nationella
alternativet i svensk politik!



]ohan Henrik Kellgren
Med Upplysningstiden menas
tiden fran ca 1720 till Franska
revolutionens utbratt ar 1789.
Det var en tid av stora omvalv-
ningar da de gamla varderingarna
borjade ifragasattas och en ny
manniskosyn grundades, vilken
utgick fran att manniskan i grun-
den var god.

Fran dessa ideer utgick mycket
av liberalismens larar. Det bor
dock papekas att de tidiga upp-
lysningsfilosoferna inte hade
mycket gemensamt med dagens
"upplysta" manniskor.

Den dekadens, repsektloshet
och det forharligande av drog-
missbruk och perversioner med
vilket vi lart oss associera libera-
lismen idag var naturligtvis helt
frammande for Upplysnings-
tidens man, vilka givit oss ett
mycket vardefullt kulturellt arv i
form av dikter, pjaser och all
form av litteratur.

I Sverige maste Johan Henrik
Kellgren (1751 - 1795) betraktas
som en av de framsta foretradar-
na for den tidens nya ideer.
Kellgren foddes i en prastfamilj i

Vastergotland. Han
studerade en tid vid
Abo universitet for
att sedan flytta till-
baka till Sverige.
Dar grundade han
ar 1778 tillsammans
med ambetsmannen
Carl Peter Lenngren
tidningen Stock-
holmsposten, en
publikation vilken
starkt foresprakade
upplysningsideerna
och som snabbt blev
tongivande i Stock-
holm.

Kellgren hade
goda kontakter med kung Gustav
III, och tjanstgjorde en tid som
konungens bibliotekarie. Han
skrev ocksa operatexter for
konungens rakning, bland vilka
kan namnas Gustav Vasa.
Emellertid kom Kellgren med
sina frihetliga ideal snart i kon-
flikt med den envaldige monar-
ken, och han skrev flera samhall-
skritiska och satiriska dikter, sa
som Ljusets fiender, Mina lOjen

Medaljong av Sergei foresUillande
Johan Henrik Kellgren

och Man ager ej snille for det
man ar galen.

Kellgren var en ivrig forespra-
kare for fornuft och naturveten-
skap, och han kritiserade starkt
all form av vidskepelse, ockultism
och pseudovetenska p som repre-
senterades av swedenborgare,
alkemister och andra.

Kellgrens popularaste sa tiriska
dikt ar formodligen Dumboms
leverne, vilken presenteras i sin

Dumboms leverne
Go herrar, lanen mig ert ora
till salig Oumboms leverne!
Om det ej ledsnar er aft hora,
sa tor det roa er kanske.

Han foddes, enligt odets domar,
helt naken hit pa jordens ring;
men sen han kom till rikedomar,
sa brast det honom ingenting.

I vaggan hade han med nod
en gammal karing, som sag om sig;
vart darfor ilia sjuk; - men kom sig;
och levde sen allt till sin dodo

Till karaktaren from och god,
var han ej snar att bliva retad;
men sags han nagon gang fortretad,
sa var det uti vredesmod.

Oet fel han haft i ungdomsvaren,
aft vara pojke forr an karl,
man ganska visligt anmarkt har;
men defta fel forsvann med aren. -

Som auktor skrev han kors och tvars,
holl tal i Granna, tal i Trosa;
om nagon gang hans vers var prosa,
sa var hans prosa aldrig verso



I stylen var han alskare
utav det tydliga och latta;
"ty" - sade han, och det med ratta -
'ju simplare, ju enklare."

Som fysikus han vagat hysa
en tanka, nagot djarv kanske:
han trodde ljuset skapt att Iysa,
och manskans aga for att se.

I Oumboms ungdomstid begav sig,
att han predikade en gang;
men hans predikan var ej lang,
ty han vid ingangen kom av sig.

Men som han uti allt for varligt,
sa medgav han, farsiktigtvis,
att ljus for tjuvarna var farligt,
och for en blind av ringa pris.

En annan skulle blitt farbannat
brydd vid en sadan handelse;
men dumbom fann sig ett tu tre,
och slot precist dar som han stannat.

Hans tanka var - evad man sager
till bardens lovord och farsvar -
att den fartjanst en manska har
ar ingen ann, an den hon ager.

Pa sina resor han farnam,
hur val farsynens nad reglerat,
som tloder averallt placerat,
dar stora stader stryka fram.

En hans finansplan val fartjanar
att namnas for sin nyhets skuld;
den Iyder sa: "Ju mer man lanar,
dess mer man satter sig i skuld." -

Ocksa - om ej hans dagbok ljuger -
skall pa gastgivargardarna
i Sma land atas mycket bra,
ifall man matsack har som duger.

Sparj, forskare, sa langt du gitter,
vad residents som sjalen har.
Oet basta svar blir Oumboms svar:
"min van, hon sitter dar hon sitter."

God kunskap salig dumbom hade
om bade manniskor och djur;
och markligt var det som han sade
en gang om kraftornas natur.

I medicin hall Oumbom for,
evad man darom ma glosera,
att den helt sakert nytta gar
at medici, om intet tlera.

Hans agon syntes tarar pressa,
da de i kitteln sprattlade:
"Nej, ingen dar sa grymt som dessa",
- skrek han - "ty de do levande."

En stor spektaklernes patron,
fann Oumbom, att hos oss som andra
man darvid sallan har att klandra
farutom pjasen och aktion.

Teologien hall han pa
i treW ar med, vid sin pipa;
men kunde aldrig ratt begripa,
vad ingen manska kan farsta.

Man hart hur mangen auktor skriker,
nar minsta fel bestraffning fann;
men Oumbom talde latt kritiker,
sa snart de rarde nagon ann. -

I politiken var hans tro,
vad ingen bonde plar fargata:
att om man mjalka viii sin ko,
bar man ock ge den till att ata.

Var Oumbom lade sig en afton
helt frisk och sund till sjal och kropp;
men steg om morgon stendad opp -
o vandringsman! Gnoti Seavton. *

Uti moralen kom han fram
med den besynnerliga lara:
att det som gar var manskas skam
kan aldrig gara nagons ara.

".Gnori Seavron (grek): "Kann dig sjalv", inskrifr pa rem pier
i Delfi.



Som alia sakerligen vet vid
det har laget gick den ansedda
anti -rasisistiska tidskriften
Expo i graven fOrra aret. Annu
har ingen kunnat hosta upp de
pengar som behovs fOr att de
tappra idealisterna bakom

___ Expo skall kunna fortsatta ge
Ant ide m 0 k rat i s k t ids s k r i f t ut tidningen.

Vi sverigedemokrater blev
naturligtvis mycket ledsna over denna
svara fOrlust, eftersom tidningen under sin
korta, men lysande existens berett oss
mycket noje. Vi pa SD-Kurirens redak-
tion, inspirerade av vara kvallstidningars
lysande initiativ, erbjod oss darfOr, via E-
post (eller var det eX-post?), att publicera
ett nummer av Expo som bilaga till SD-

Ges ut av
Benny Hill-stiftelsen

Redaktor
Har skyddad identitet

Redaktionssekreterare
Har ocksa skyddad identitet

Medarbetare i detta nummer
Lenin (standigt and ligen narvarande pa

Exporedaktionen)
Alia ovriga skyddad identitet

Prenumeration
1 000000:-

Postgirokonto 13 67 32 - 5
Mark talongen "Benny Hill-stiftelsen"
GlOm inte namn och adress, savida du
inte ar patriot, fOr da har vi redan upp-

gifterna pa var dodslista.

Annonser
Kontakta Expo fOr prisuppgifter, men se
till att du har stalar. Det ar inte billigt att

bedriva ideell verksamhet.

Telefon
Uppsagd

Tidsskriften Expo varnar demokrati och
yttrandefrihet, sa lange folk tycker som vi,
och bekampar rasistiska hogerextrema och
totalitara ideologier, utom de som praktiseras
i Kina, Nordkorea, Kuba och de ideologier
som var andlige ledare Stalin bekanner sig
till.

Expo iir politiskt obunden, och det fak-
turn att vi iir vansterextremistiska terrorister
iir en ren tillfiill ighet.

Exporedaktionen arbetar ideellt, aven om
var tidigare chefredator hoppade av for att
han inte fick tillrackligt betalt. Tidningen har
inget ekonomiskt vinstintresse, faktiskt, vi
lovar. Hur det kan kosta en miljon att ge ut
en sa dalig tidning har du inte med att gora.

giistkronikan Kuriren. De
har annu
inte svarat,
vilket jag
antar beror
pa att de
blev sa
overvaldi-
gade av
tacksamhet
att de inte
lyckats for-
mulera sitt
tackbrev annu. Vi pa SD-Kuriren fOrsokte
darfOr gora vart basta pa egen hand, och
jag tror nog att vi pa detta uppslag lyckats
fanga den sanna Expo-andan.

Mycket noje!

Av Torbjorn Kastell
Torbjorn Kastel! iir redaktor och

ansvarig utgivare for SD-Kuriren.

Molotov-cocktails
Vilken sorts flaska ar bast? Expo ger konsumentrad

till den anti-rasistiske aktivisten.
Ett klirr av krossat glas mot en rakad
skalle, en kravallpolishjalm, eller mot
gatstenarna, och de fascistiska hundar-
na ar invalvda i ett eldhav. Molotov-
cocktails ar ett klassiskt vapen for de
goda, fredsalskande och humanistiska
manniskorna inom den anti-rasistiska
rorelsen. Men gar det verkligen att
anvanda vilken flaska som heIst? Expo
har testat och betygsatt nagra av de
vanligaste sorterna, i var stravan att
skapa fred och forstaelse mellan man-
niskorna.

De gamla Coca-colaflaskorna ar med
sin klassiska design bade latt och
greppvanlig och kan kastas langt. Den
tenderar till att wobbla en aning i luf-
ten om man inte doserar bensinen ratt,
men den gar sander atta ganger av tio
nar den traffar sitt mal, vilket gar den
popular for detta andamal. Ett sjalv-
klart minus ar att man genom inkop av
denna flaska gynnar den amerikanska
imperialismen, vilket gar att manga
antirasister bojkottar den. Det finns
dock de som menar att detta i sjalva
verket ar ett plus; en av de fascistiska
hundarnas framsta symboler anvands
mot demo Expo-redaktionen ger Coca-
Colaflaskan tre X i detta test.

Tomma flaskor billigt rodvin finns ofta
i overflod i anti-rasistiska bostader, och
det ligger darfor nara till hands for
manga att anvanda sig av dem i kam-
pen for fred och solidaritet. Tyvarr ar
vinflaskor ofta tunga och av tjockt
glas, och de har ofta usIa ballistiska
egenskaper. Ytterligare ett minus ar att
manga antirasister tillverkar molotovs
av dessa flask or allt for kort tid efter
att ha tomt dess innehall, varvid manga
misstag gars pa grund av allt for darr-
hant hantering vid ihallning av bensin
och isattning av trasa. Expo viII darfor
inte rekommendera denna flaska i den
antirasistiska kampen.

Flaskor av denna typ ar de vanligaste
for bade lask och lattol. De kan inne-
halla nagot mer bensin an Coca-Colas
flaskor, samtidigt som de ar sa gott som
lika latta att kasta. De gar sander unge-
far sju ganger av tio - kasta dem inte
mot fascister som star pa gras eller
mjukt underlag - och man hittar dem
ofta i papperskorgar och liknande. De
ar darfor en sjalvklar favorit for den
kampande arbetarklassen.

Research: nEbS 11&£2112222



SYDSVERIGE

5 jan. En kassorska pa
Konsumbutiken i Eslov
anmaldes for hets mot folk-
grupp da hon gjorde en
nazistisk halsning mot en
iransk flykting som skulle
kopa cigaretter.

Butiken har nu for att
stavja rasistiska brott i fram-
tiden for det forsta slutat att
ha cigaretterna strax over
huvudhOjd i kassan, for det
andra forbjudit personalen
att anvanda hager hand en
for att stracka sig efter varor,
atminstone sa lange kunder
tillhorande nagon etnisk
minoritet befinner sig i nar-
heten.

STHLM/UPPSALA

16 feb. Ett adoptivbarn
fran Korea, tillika aktiv anti-
rasist hemmahorande
Uppsala, angreps av ett par
aggressiva rasister. Rasis-
terna attackerade honom
genom att upprepade ganger
dunka sina huvuden mot
den stackars antirasistens
skor, och de skadade honom
ocksa pa navarna med sina
harda kakar och nasor.
Dessutom gjorde de sig skyl-
diga till skadegorelse genom
att orsaka sprick or pa det

basebolltra som antirasisten
av en handelse riikade bara.
Aven nagra av det tjugotal
vanner antirasisten var till-
sammans med nar rasisterna
anfoll fick blessyrer pa kno-
garna och omma fatter.

27 feb. Ett foretag i
Huddinge upptacktes ha
kopt stolar och kontors-
mobler friin IKEA. Det ar
allmant bnt att IKEA-che-
fen Ingvar Kamprad for mer
an ett halvt arhundrade
sedan skrev ett brev till en
svensk organisation, som
sympatiserade med ett itali-
enskt parti, som i sin tur
sympatiserade med den
regim som genomforde
Forintelsen.

Expo uppmanar nu till
boj kott a v foretaget, sa
lange de inte skanker en
storre summa till Expo.

NORRLAND

14 feb. Sune Hjorth, ufo-
logen i Sundsvall, har avslo-
jats aga ett exemplar av
Sverigedemokraternas par-
tiprogram. Detta, i samband
med de tidigare avslojande-
na om ufologens nazistiska
forflurna, bekraftar de miss-
tankar Expo lange haft att
rasisterna understods av
varelser friin Plejaderna.
Expo undersoker nu om SD

kan vara i innehav av nagot
a v de elektromagnetiska
rymdskepp som rymdvarel-
serna har. Detta skulle for-
klara bland annat hur parti-
et kan Mila fler och fler tor-
gmoten runt om i landet,
trots att tappra anti-rasistis-
ka hjaltar hela tiden slar
sander eller branner upp
deras bilar.

Expo har rapporterat
rasisternas utomjordiska
kontakter till regering och
massmedia. Som varande en
"ansedd tidskrift" har de
naturligtvis tagit oss pa ful-
laste allvar. Regeringen uto-
var nu patryckningar mot
NASA for att det skall Milas
en anti-rasistisk manifesta-
tion pa Mars, och i EU-par-
lamentet skall den svenska
gruppen utfarda "Galaxiiret
mot rasism" under parollen
"I rymden kan ingen hora
nassarna haila".

ORGANISATIO-

SVERIGE-
DEMOKRATERNA

Partiet fortsatter sin kraft-
gang. Massor av interna
konflikter, tusentals med-
lemmar lamnar partiet. SD-
Kuriren kommer ut alltmer
sallan och blir tunnare och

KALENDARIUM
tunnare. For atminstone
femte gangen hoppar alia
medlemmar av till en nyna-
zistisk postorderfirma.
Partiledaren Mikael Jansson
saker med ljus och lykta
efter friigor som partiet kan
profilera sig pa infor valet.

Partiets offentliga fram-
tradanden sker nu oftast i
rattegangssalar. Enligt
Expos bllor har en toppoli-
tiker inom SD avlossat
SCUD-missiler mot partiets
mostandare och placerat en
mindre brnvapenladdning i
ett rum dar den tidigare
namnda nazistiska postor-
derfirman hall sitt mote.

For att uppratthalla en
fasad av trovardighet halls
fler torgmoten an nagonsin
over hela landet, fler flygb-
lad delas ut, nya avdelningar
bildas, en egen doman pa
Internet anskaffas och kon-
takterna med Front National
och andra utlandska rasist-
partier intensifieras. Men
det ar bara en fasad, att par-
tiet ar mer aktivt an nagon-
sin ar i sjalva verket ett
sakert tecken pa nedgang, vi
lovar!



Skriv till insandarsidan:
Intresset for insandarsidan okar i takt med svenska folkets missnoje. Manga skickar in insandare, men tyvarr har vi inte
utrymme for alia. Daremot sparar vi givetvis insandare till senare nummer. Skriv garna till oss, men tank pa att skriva kort
och karnfullt. Skicka garna med foton eller teckningar. Insant material kan tyvarr inte returneras av praktiska skal.
Adressen ar: Insandarsidan, SD-Kuriren, Box 200 85, 10460 STOCKHOLM. E-post: torbjorn@mbox302.swipnet.se

Motdemonstranterna misskoter Skydda kungafamiljen! som det ar som att bli ett fattighjon.
Slg Hejsan SD-Kuriren! Fattigvarden ar en foraktad institution

Vi svenska medborgare har lyckan att Jag skriver angaende var kunga- for de aldre. De som ser hur invandrar-
bo i ett fritt land med tryckfrihet, ytt- familj. Jag tycker att det ar star skarn, na utnyttjar systemet kanner stort for-
randefrihet och demonstrationsfrihet milt uttryckt, hur vanstermedia, kom- akt mot dem som parasiterar pa den
enligt var grundlag. Alia dessa grund- munistlarare, kulturberikare med flera svenska valfarden.
lagstadgade friheter och rattigheter gal- standigt ger sig pa var kungafamilj. Aldrevardare i Skelleftea
ler for alia partier, grupper, enskilda Allra mest upprord blir jag nar
personer och organisationer oavsett packet ger sig pa kungabarnen. Jag kan
extrempolitiska asikter. Det later ju ge ett exempel. Den sa kallade komi-
lovande, men hur ar det i verkligheten? kern Lasse Lindroth sade i en av sina

Nar till exempel Sverigedemokrater- Sta-Upp-shower for ungefar ett ar
na fatt sin demonstrationsratt pa en sedan bland annat foljande: "Jag sager
plats, far de inte vara i fred, blir storda bara; prinsessan Madeleine! Tank att fd
och attackerade med diverse foremal, trycka pa henne! Da kunde man tatue-
fran ruttna tomater till gatstenar. ra in 'kunglig hovleverantor' pa drag-
Darfor maste en ansenlig och dyrbar gen sedan!"
polisstyrka skydda offren fran att bli Prinsessan Madeleine var 14 ar vid
skadade och ihjalslagna. detta tillfalle. Man kan verkligen

Detta monster har med osviklig pre- fraga sig vad det ar for en sorts
cision upprepats gang pa gang med
nationella grupper som offer. Sjalvklart
har det hant att invandrare, kom-
munister och anarkister ocksa
blivit skadade da nationalister
tvingats forsvara sig mot
valds-angrepp samtidigt som
de forsvarar sin ratt att
demonstrera och uttrycka
sina asikter. Om motde-
monstranterna nojde sig
med att i tysthet visa sitt
forakt med ryggen mot
yore det val acceptabelt -
for att undvika vald som
ingen tjanar pa i langden
- skulle ingen polis beho-
vas och manga svenska skatte-
miljoner skulle sparas. En stilla nad att
bedja om ...

Mestadels gor var alltmer decimera-
de poliskar ett bra jobb, nar deras upp-
gift ar att forhindra blodsutgjutelser i
samband med demonstrationer, men
egentligen borde de vara overflodiga
om motdemonstranterna respekterade
den andra sidan pa ett vardigt satt som
anstar en demokrati. I annat fall maste
motdemonstrationer forbjudas!

Det far inte vara sa, att om polisen
inte kan garantera sakerheten for de
som fatt demonstrationsratten tvingas
avsta har faktiskt brakmakarna vunnit
en seger. Det var val aldrig demokratins
mening? Grupper som blir motarbetade
och orattvist behandlade av samhallet -
kan bli mycket farliga i framtiden!

Morgan Roos

Internationaliseringen
Under en period skedde en internatio-
nalisering av Sveriges politik. Sverige
skulle plotsligen bli varldssamvete och
predika ute i Varlden att Sverige var ett
forlovat land. Om ni star utanfor sam-
hallet, blir forfoljda for era extrema
asikter, kom da till Sverige, vi tar emot
alia. Svenska folket betalar. Ni far
garna vara fran kommunistiska eller

socialistiska lander.
Tyvarr vet vi vad som blev resul-

tatet, det blev en massinvandring,
och det kom aven flera extre-

mistiska terrorister, som nu
har sin bas i Sverige.

Om nagon ifragasatter
denna massinvandring sa

blir denna person eller
organisation genast kal-
lade rasister eller nazis-
ter. Men det ar for enkelt
att kalla alia som ifraga-
satter flyktingpolitiken
for rasister eller nazister.
Eller vad tycker du?

Anti-terrorist

manniska, som ger sig pa ett barn, pa
det sattet. Jag har alltid tyckt att Lasse
Lindroth ar en mycket vidrig person.
Men det har slar alia rekord, tycker jag.

Jag tycker att var kungafamilj ar
nagonting mycket fint, som vi skall
vara mycket radda om. Jag tycker aven
att vi alltid skall skydda och forsvara
var kungafamilj emot pack som Lasse
Lindroth med flera. Det yore mycket
intressant att fa hora SD-Kurirens syn-
punkter i detta amne.

Basta halsningar
Samuel Samson, Bohuslan

Pension
De aldre maste kunna leva pa sin pen-
sion. De kommer aldrig att ga till soci-
alkontoret och be om hjalp. Detta skul-
Ie kannas som ett misslyckande, efter-

Banker och fOrsak-
ringsbolag

Ni sverigedemokrater vill att bankerna
och forsakringsbolagen blir statliga.

Varfor da? Det luktar kommunism!
Skall alia foretag vara statliga?

Egen foretagare

Yttrandefrihet
Har vi yttrandefrihet i Sverige? Nar
fick Sverigedemokraterna senast vara
med i media och tala fritt, utan att bli
avbrutna, och beratta vad Sverige-
demokraterna star for?

Det finns sa mycket fordomar om
Sverigedemokraterna, hur ska vi gora
for att fa komma till tals? Jag far inte
ens in mina insandare!

For yttrandefrihet

mailto:torbjorn@mbox302.swipnet.se
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