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Ar svenskarna värda
att behålla sitt fädernesland?
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Sverige-Kuriren vill ta initiativ till en angelägen debatt

Vet svenskarna vad som krävs för
att de skall kunna behålla sitt land?
Den frågan har ofta ställts av nationalister som aktivt arbetar mot den
extrema invandringspolitik som företräds av riksdagspartierna. Det
finns en underton av bitterhet när det ibland påpekas, att alldeles för
få svenskar är aktivt politiskt engagerade för att Sverige åter skall
kunna bli svenskt.
Samma personer anser också att
alltför få svenskar förstår vilken
omsvängning av politiken som
behövs för att Sverige skall
kunna bli svenskt. Den nationella andan måste genomsyra hela
samhället, annars riskerar vi att
internationaliseras och upplösas
som enhetlig nation. Det anses
vidare att allt för många nationalister driver privata sakfrågor i
stället för att ställa in sig i ledet
och underordna sig viktigare
uppgifter. En del hävdar att det
är ett nationaldrag, ett uttryck
för den svenska individualismen, och då krävs djupare resonemang för att finna lösningen
på detta.
Då och då framskymtar också
attityder som borde dras fram i
ljuset och skärskådas mer än hit-

tills. Ett argument som hörs i
vassen ibland är, att någon inte
vill engagera sig i en viss rörelse
därför att den inte ser ut att ha
någon framtid. Av vissa framtidsperspektiv att döma skulle inte
svenskarna ha någon framtid,
ska vi då redan nu ge upp vårt
land? Om dessa dystra framtidsutsikter skulle bli verklighet, så
är naturligtvis all vår kamp förgäves och då kan skulden bara
läggas på dem som inte aktiverade sig. Vi Sverigedemokrater är
emellertid övertygade om att vår
politik är den medicin Sverige
behöver. Vi har de lösningar
som krävs för att Sverige åter
skall bli svenskt. Vår politik
syftar till att rädda vår del av
Europa och de värden som skapats här under tusentals år. Men

det kräver stora uppoffringar.
Det brukar sägas om de germanska folken att de är civilisationsskapande.
Det
svenska
folket och dess goda egenskaper
har bidragit till skapandet av ett
gott samhälle. Vi måste med
stolthet och ära väl förvalta våra
nationell och folkliga värden.
Svenskarna är punktliga och
ordentliga, vilket bör gynna oss
i olika sammanhang. Svenskarna är också flitiga och arbetsamma, men hos en del individer
har arbetet tagit överhanden och
går ut över andra värden. Det
finns gott om exempel på både
kvinnor och män som låter karriären gå före barn och familj.
Redan här kan vi notera att dugliga gener inte förs vidare. Karriären är viktigare för t ex vissa
forts nästa sida
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idrottskvinnor där träningen och
tävlande t är viktigare än familj
och barn, liksom då den kvinnliga studenten vill skaffa sig en
utbildning "först" och därmed
passerar sin biologiskt mest
lämpliga ålder för barnbörd. Det
svenska födelsetalet är lågt och
genom
mycket
utbrett
ppillerätande och aborter undandrar sig många kvinnor den naturliga följden av ett förhållande
mellan man och kvinna, nämligen barn.
Det förefaller så att mängder
av normala och friska svenska
par väljer att inte föda barn och i
stället söker olika former av materiell självuppfyllelse. Många
utländska observatörer i Sverige
har kritiserat svenskarna för
denna attityd och när en familj
skaffar hund, katt eller bil i stället för barn är det något som är
fel. Vår familjetradition med familje- och släktgemenskap har
tunnats ut till nästan obefintlighet genom en familjefientlig attityd från politikernas sida under
decennier. Bara det faktum att
samhället uppmuntrade till omfattande användning av p-piller,
så att det föddes ännu färre barn,
tvingade ut kvinnorna i arbetslivet, vilket gjorde det ännu svårare för dem att bilda familj och
sedan släppte aborterna fria strider inte bara mot naturen utan
mot livet självt. Om denna extrema politik hade tillämpats för
några hundra år sedan hade
varken du eller jag sett dagens
ljus. Det finns nog inget land i
världen som har så många ensamhushåll som i Sverige. Sverigedemokraterna
vill
bryta
denna inriktning genom att sätta
stopp för det fria aborterandet
och stärka familjens roll i samhället, bl a genom att ge modern
ökad möjlighet att vara hemma
med sina små barn.
Det sägs om svensken att han
är lugn och balanserad, saklig
och mentalt stabil i jämförelse

med vissa andra folk. Vi undviker våld och konflikter mer än
andra folk. Detta anges som ett
säkert karaktärsdrag och vi Sverigedemokrater ser gärna att det
går i arv. Vårt balanserade temperament utgör en på samhället
stabiliserande faktor som kan
motverka varje form av konfliktalstrande drag i samhället.
Svenskarna är också öppna och
ärliga och även detta är ju goda
sidor som vi vill behålla i vårt
samhälle. Om våra egenskaper
kan man läsa i Åke Dauns bok
"Svensk mentalitet" (som recenseras på annan plats i denna tidning). När det gäller positiva
egenskaper så talar utlänningar
ofta om den svenska skönheten
och kritiserar svenskarna för att
inte ta den tillvara. Det sägs att
svenskarna är så bortskämda
med att den finns, att de (vi) inte
tillräckligt kraftfullt försvarar
det värde som mänsklig skönhet
utgör. Uppenbarligen utgör den
svenska kvinnans skönhet en
lockelse för många främlingar,
men i ett framtidsperspektiv så
försvinner även detta värde om
fo~~blandningen fortsätter.
Aven om våra negativa egenskaper skulle bli mindre negativa i en jämförelse med andra
folk, så är det viktigt att vara
självkritisk. Tiden kräver nu en
rak och öppen uppgörelse med
våra brister. De måste erkännas
och bearbetas.
Svensken är
självupptagen och har blivit feg,
rädd och undfallande inför överheten. Vuxna, myndiga svenska
män vågar inte ansluta sig till ett
nationellt parti därför att deras
"karriär" kan skadas, men de
inser inte att denna karriär är
meningslös om Sverige går förlorat. Vuxna, myndiga svenska
män vågar inte stå raka och
hävda sina åsikter inför sin omgivning därför att deras "rykte"
riskerar att naggas i kanten.
Vuxna, svenska män sitter gärna
i soffan framför TV:n och svär

över "svartskallarna" som väller
in i landet, men de vill ogärna
avsätta lite tid för flygbladsutdelning eller lite pengar i bidrag
till den organisation som försöker lösa problemen.
Här krävs en ordentlig uppryckning. Vad som krävs är 1)
att svenskarna lär sig förstå situationens allvar och 2) att de
målmedvetet aktiverar sig. Det
är Sverigedemokraternas
uppgift att informera folket så att
det inser allvaret, men för denna
informationsuppgift
krävs en
ökad insats av de redan medvet na anhängarna. De medvetna
anhängarna måste aktivera sig
för att vi skall kunna informera
folket. Nu finns det en del anhängare som är delvis medvetna, men som förväntar sig att
"partiet" dvs andra medlemmar,
skall göra ditt och datt. Men
"partiet", dvs de redan aktiva,
gör redan allt som går att göra
och förväntar sig i stället ännu
fler enskilda initiativ utifrån.
Från Sverige-Kurirens sida föreslår vi att alla de anhängare som
ständigt kverulerar eller påpekar
fel i samhället själva aktiverar
sig och tar itu med felen istället
för att förvänta sig att "andra"
skall ta initiativen. Det finns
emellertid många goda föredömen bland medlemmar som
agerat självständigt, t ex på egen
bekostnad tryckt och delat ut
våra flygblad. (Partiet tillhandahåller original till flygblad som
kan rekvireras för 10 kr st.) För
att Sverigedemokraterna
skall
kunna bli en bred folkrörelse
krävs alltså ett ökat engagemang bland medlemmar och
andra medvetna anhängare.
Chansen för att vi skall kunna
lösa våra politiska problem i
Sverige finns fortfarande, men
vi närmar oss med raska steg
den tid när alla chanser är förbi.
Det är mot bakgrund av detta
som Sverige egentligen heller
inte har "råd" att låta en enda

nationalist göra privat karriär
och därmed bidra till att hämma
kraften i vår kamp. Varje nationalist måste prioritera kampen
för Sverige före diverse självuppfyllande fritidsintressen.
Partiet måste ha som mål att de
förtroendevalda som väljs in i
såväl riks- som lokalorganisationer har en hög medvetenhet och
god arbetskapacitet. Det måste
också bli så, att de som sliter
med "skitjobb", t ex städning av
partilokalen eller flygbladsutdelning etc, måste få någon form
av uppmuntran från partiet.
Likaså bör trotjänare och särskilt duktiga eller lojala medlemmar få detta. Ett belöningssystem kan vara ett sätt att aktivera folk ytterligare, men ett
sådant system skall utformas så
att det aldrig inverkar negativt
på idealiteten eller moralen. En
annan slags belöning är ju det
beröm, goda rykte och den positiva karaktärs bild man kan
sprida om varje medlem som
förtjänar det. Ett exempel är det
beröm och den heder som Ola
Sundberg har förtjänat i samband med sitt avsked från
Ölands Djurpark och aktiviteterna i samband med detta. Han
har stått i rök och damm och
tappert försvarat både sig och
partiet utan att svika eller vika
en tum. Likaså Anders Kl arström som försvarade partiet i
en debatt i TV 3 och som energiskt kämpar för partiets bästa.
Genom sådana handlingar och
genom lojalitet och hedervärt
uppträdande ger dessa personligheter inom partiet också inspiration och vägledning samt
blir föredömen för de yngre
(och även äldre) medlemmarna.
Både Sundberg och Klarström
förtjänar beröm inte bara för
deras kurage utan också för att
de ställer upp även på "skitjobb"
inom partiet. Om vi skall ha politiska föredömen för vårt folk,
så måste vi börja att forma dessa

inom vårt eget parti. Lojaliteten
till partiet är emellertid en egenskap måste alltid måste värderas
särskilt högt. Det är också ett
stort ansvar som vilar på varje
förtroendevald medlem. Vi har
alla våra fel och brister, men det
gäller att utöva självkritik och ta
itu med eventuella brister som är
tydliga för omgivningen utan att
förden skull göra avkall på den
egna personligheten.
Om vi Sverigedemokrater fortsätter vår ihärdiga kamp så
kommer vi alla att ställas inför
olika prövningar. En sådan visar
sig i vårt återflyttningsprogram.
I programmet talar vi om att
verka för återflyttning av invandrare av utomeuropeisk härkomst. Vårt återflyttningskrav
gör oss till det enda nationella
alternativet, Sverige enda hopp.
Alla "missnöjespartier" undviker
denna fråga (av rädsla eller
övertygelse?) och har i stort sett
accepterat resultatet av den
förda politiken. Dock inte Sverigedemokraterna. Vår helhetssyn
kräver att vi måste vara konsekventa och aldrig ge avkall på
denna viktiga punkt i vårt program.
Varje
förtroendevald
medlem i partiet måste kunna
försvara denna punkt. Genom att
noga läsa vårt partiprogram så
finner man försvar för en återflyttningspolitik, men här ges i
debattsyfte några kompletterande synpunkter på tolkningen av
programmet. Återflyttning av invandrare av utomeuropeisk härkomst berör i första hand alla de
som kommit hit utan att följa
gällande regler (illegalt) eller
vars identitet inte har kunnat
styrkas, alla de som begått brott
eller erhållit uppehållstillstånd
och medborgarskap på falska
grunder. Utöver detta ska samhället ge stöd till alla som själva
vill återflytta till sitt hemland.
Därutöver skall en återflyttningsplan utarbetas i samråd
med
invandrarorganisationer

och berörda myndigheter i mottagarländerna. En sådan plan innebär bl a att vi Sverigedemokrater skall förklara och skapa
förstådse för den nya inriktning
som vår regering kommer att
verka för. Det kommer att bli
aktuellt med förhandlingar bl a
om kostnaderna för detta projekt
och här kan stora belopp lösgöras från t ex u-landshjälpen och
överföras till en fond som bekostar flyttningen. Detta är ett
löst skissat förslag och kommer
omsatt i praktiken återskapa ett i
huvudsak svenskt Sverige. En
stoppad massinvandring utan en
plan för återflyttning är dömd
att misslyckas på grund av det
stora antalet utomeuropeiska invandrare som redan finns här.
Sålunda! Om vi sprider kännedom om vårt nya partiprogram,
skapar förståelse för vår politik
hos en bred svensk allmänhet
och inte viker oss när det stormar lite omkring oss då är vi på
rätt väg. Om tillräckligt många
svenskar sedan ansluter sig till
vår mening, så vår politiken kan
genomföras, då är svenskarna
värda att få behålla sitt eget land
och fortleva som självständigt
folk. Men om vi bara lyckas
skapa förståelse för våra ideer,
utan att folk aktiverar sig för vår
sak, då riskerar vi att förlora
vårt land och då var den förlusten självförvållad därför att den
svenska fegheten (självupptagenheten eller bekvämligheten)
inte gick att övervinna.

Glöm inte bort. ..
"Vart fjärde barn som föds i
Sverige har invandrarbakgrund, lIr 2000 kommer det
att vara vartannat, dvs den
ena eller blIda föräldrarna
ärfödda utanför Sverige."

Recension aven bok

"Svensk mentalitet"
o

I sin bok §w~IID~lk
mm~IIDlUaillfiiliefrpenetrerar Ake Daun,
professor i etnologi vid Stockholms universitet, vissa av
våra svenska egenskaper med hjälp av intervjuer och
jämförelser med andra folk.
Åke Daun skriver i sin inledning att boken skall läsas "som
bilder av svenskarna jämfört
med andra folk" ("det svenskarna har gemensamt är något
annat än det engelsmännen eller
fransmännen har ge~ensamt").
Fundamentet för Ake Dauns
beskrivning av svenskheten är
30 år av privat liv nära invandrare i Sverige och sammanlagt
fyra-fem år av resor, studier och
arbete i andra länder. Daun
säger att "utan den erfarenheten
skulle jag inte ha kunnat betrakta Sverige från sidan på det sätt
jag nu gör".
En viktig grund för bokens påståenden och antaganden om
svenskarna är Dauns systematiska intervjuer av invandrare
och deras intryck av Sverige
och svenskarna. Dessutom har
Daun läst en hel del böcker om
invandrare liksom diverse sociologisk, antropologisk, psykologisk och annan för sammanhanget värdefull litteratur. Det
kvalitativa materialet om svenskarna har en slagsida mot
urban medelklass,
vilket är
Dauns egen uppväxt miljö.
Daun säger att de konkreta exemplen på svenskhet som tas
upp härrör i alltför liten utsträckning från t ex landsbygden och arbetarmiljöer. Han beklagar själv denna slagsida.
Daun förefaller öppen och
ärlig när han efter att ha läst sin
sammanställning tvingas konstatera att "Det finns ett negativt stråk i den helhetsbild som

framträder av den svenska mentaliteten i den här boken. Det
beror på två omständigheter.
Den ena är att de invandrare
och andra främlingar, som uttalat sig om svenskarna, ofta,
ehuru långtifrån alltid, är negativa till olika företeelser. I
landstingets
intervjuundersökning med invandrare (Daun
1985) är det mest slående resultatet invandrarnas negativa attityder till svenskarna - men positiva inställning till det svenska samhället: bostäder, utbildningsmöjligheter,
arbetsmarknad mm. Svenskarna uppfattar
de som kyliga, avståndstagande
etc och många säger sig ha
direkt svårt att begripa sig på
det svenska lynnet. Eftersom
den här boken fokuserar svenskarna - inte det svenska samhället - blir det dessa minusposter i främlingarnas upplevelser
som särskilt framträder" .
Att Åke Daun har låtit negativa attityder om svenskarna dominera innehållet i boken är
säkert ingen tillfällighet. Var
han själv står redogör han inte
närmare för men i inledningen
skriver han följande: "Låt mig
dock säga, att jag införlivat tillräckligt av andra folks perspektiv på oss svenskar, för att själv
kunna se kritiskt på svensk
kultur och på drag i min egen
personlighet,
formad
i en
svensk miljö - naturligtvis inte
en miljö som jag delar med alla
andra svenskar, men i en som
är gemensam för många". Och

visst ger boken en negativ bild
av svenskarna,
enligt min
mening en både orättvis och
vantolkad bild av svenskarna.
Lite längre fram i texten avslöjar författaren att hans "ofrånkomliga
bundenhet
till en
svensk uppväxt tvingar mig att
känslomässigt
insistera
på
denna givna identitet". Tvingar!
Daun säger sig vara säker i den
svenska rollen, med dess svenska reaktionssätt och kommunikationsmönster. Det förefaller
alltså här uppenbart att Daun
inte känner sig så svensk som så
många av oss gör på ett självklart och naturligt sätt utan definitioner eller intellektuella resonemang.
Daun är så medveten om
bokens negativa ton att han i inledningen ber läsarna bortse
från den. "Den är varken avsiktlig eller grundad i någon generellt kritisk uppfattning om den
svenska mentaliteten". Den är
kanske inte avsiktlig men bidrar
till att orättvist ställa den redan
ofta förhånade svenskheten i
skamvrån.
Den negativa bilden och dess
orsaker analyseras inte och
boken saknar många av de
självklara och vanliga typbilder
och egenskaper som tillförts
svenskarna av både svenskar
och utlänningar under olika
tidsperioder, sålunda egenskaper som formats mer av det biologiska arvet än av miljön. Det
brukar ju sägas om svenskarna
att de är ärliga, arbetssamma.
rättvisa, balanserade och eftertänksamma. Vi tänker först och
handlar sedan. I jämförelse med
andra folk tillskrivs vi ofta goda
egenskaper, men också vissa negativa. Det brukar sägas att vi är
godtrogna, fega och initiativlösa. I boken Svensk mentalitet
brister det i positiva omdömen
om svenskarna, men den förtjänar ändå en plats i bokhyllan.
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Farliga fakta!
Fakta om invandringspolitiken
är livsfarliga för makthavarna.
Det skulle beröva dem deras positioner som självutnämnda förmyndare för svenska folket.
Allmän kunskap om den enorma
kostnad som är förknippad med
invandringen
skulle medföra
raseri från den breda allmänhe-

Asyl åt desertörer
Sverige ger varje år asyl till ett
stort antal människor som vägrat
inställa sig till militärtjänst i sina
hemländer. Att bevilja asyl av
denna anledning är inget vi behöver göra enligt FN:s flyktingkonvention. Det är Sverige som
tillämpar egna regler i detta fall.
Det är väl ingen som är så naiv
att han tror att militären i ett
land låter en plats stå tom i ledet
när någon har avvikit. Vad som
händer är att näste man som står
i tur får rycka in. Till sist blir det
den fattige arbetarens söner som
drabbas. Att ge asyl till vapenvägrare minskar alltså inget lidande. Den svenska flyktingpolitiken gör det möjligt för välbestälda att köpa sig fria och
vältra över lidandet på de fattiga. Och detta stöder svenska politiker.
Tänk om Sverige blir indraget i
en konflikt, och så försvinner en
stor del av de som skall försvara
landet. Hur går det då? Det är

ten. Eftersom TV, radio och
press går i lydnadens ledband
och med munkavle på sig,
kommer inte Sveridemokraterna
att ha en ärlig demokratisk
chans att tillvarata och utnyttja
den demokrat siska rättigheten
och självklarheten att föra ut sin
politik till svenskarna.
Trots allt fmns det några tidningar som ännu inte censurerar
sina insändarbrev från allmänheten. Norrköpings-Tidningar
är
ett exempel. Jag brukar klippa ur
förnuftiga artiklar och skall nu
försöka sammanfatta fakta och
uppgifter.
Våldtäktsstatistiken för första
halvåret 1989 visar att invandrarna står bakom dessa brott till
40 procent. Detta är en ökning
med 5 procent jämfört med föregående år.
Ett annat brott är stölder och
rån. En guldsmed berättade en

dag i Norrköpings-Tidningar, att
han under tretton år blivit utsatt
för tillgrepp i form av stölder 5
gånger, varav 2 gånger för höga
belopp. Samtliga dessa fem tillgrepp har gjorts av utlänningar.
Sedan har vi bostadsbristen!
F.d. invandringsministern Georg
Andersson föreslog för en tid
sedan att de svenska ungdomarna kunde bo kvar i sina föräldrahem längre, så att fler bostäder
därmed blev tillgängliga för
flyktingar. Sjukvården saknar
ekonomiska resurser, militären
likaså, vägarna blir sämre och
sämre. I skolorna är läroböckerna rena katastrofen. NlEN! Invandrarverket får allt de pekar
på. Nåde den som vågar kritisera! Då kan man mista arbetet.
Därför måste jag framträda med
signatur.

fegt att smita från .~in plikt att
försvara sitt land. Annu fegare
blir det då man vältrar över det
på någon annan.
Om en svensk vägrar att fullgöra sin militärtjänst starffas han
med fångeise. En utländsk medborgare får asyl för samma
"brott", med de förmåner det innebär. Sverige tillämpar alltså
olika lagar beroende på om man
är svensk eller inte. Tala om diskriminering.
Stig Svensson, Göteborg

av ekonomiska skäl, trots att
hemarbete vore det mest önskvärda, framför allt för barnens
bästa.
Det är en sorlig utveckling när
socialdemokraternas
dagisfilosofi fortfarande skall påtvingas
familjerna trots att flera undersökningar visar att modern vill
vara hemma med sina barn.
Men bakom sossarnas dagisfilosofi, ligger det faktum att det
skulle bli brist på arbetskraft
inom vissa branscher om allt för
många kvinnor skulle vara
hemma med sina barn. Därför
väljer sossarna ett långsamt nationellt självmord i stället för at
försöka ta itu med problemet.
Det är glädjande att Sverigedemokraterna står på familjens
sida, vilket få partier vågar göra.
Inte ens KDS, som av många
anses vara "familjevänligt", har
ju förstått allvaret i denna fråga.
Vi måste kämpa för familjens
överlevnad.

Öka stödet till
barnfamiljerna!
Det är inte lätt att bilda familj i
dag. Politikerna har skapat ett
system där varje enskild individ
är helt beroende av sitt arbete
för att kunna försörja sig. Det
par som vill skaffa barn upptäcker snabbt vilka oerhörda
problem de ställs inför. Visserligen blir det möjligt att vara
hemma ett år eller så, men sedan
tvingas man skaffa dagisplats,

Sverigedemokraterna höll
stormöte i Göteborg.
Lördagen den 29 april
hölls det tredje - och hittills största - SD-mötet i
Göteborg. Drygt 100
personer hade slutit
upp och från Stockholm
fick vi besök av bl a
Jerker Magnusson, Sven
Davidson och Ola Sundberg.
Niklas Jonasson från
Vårgårda
fungerade
som mötes ordförande
och hälsade alla välkomna.
Första talet
hölls av Sverigedemokratemas försvars expert
Thomas Holmberg, som
talade om europas historiska erfarenheter av
utomeuropeiska invasionsförsök.
Med goda exempel lät han oss förstå att
endast ett enat Europa kommer att kunna stå
emot en framtida utomeuropeisk invansion,
men den enigheten måste skapas utan EG eller
Nato.
Rolig gladjazz lättade därpå upp stämningen i
den första pausen - bara för att sedan sjunka betydligt när en värdig hyllning till den mördade
patrioten Mikael Jonasson genomfördes i form
aven tyst minut. Därefter trädde en erfaren
kämpe från det nationella ledet fram. F.d. BSSordföranden (numera styrelseledamoten i Sverigedemokraterna) Sven Davidson presenterade några av Sverigedemokraternas viktigaste
programpunkter på ett mycket övertygande
sätt. När han sedan med kraft betonade våra
partiets paroller - bröt ljublet ut och ville aldrig
upphöra. Davidson framförde bl a olika argument mot en svensk anslutning till EG och för
en strängare abortlagstiftning. När talet var slut
följde en paus där mängder av material såldes.
Först på scenen efter pausen var Ola Sundberg
som jonglerade för oss. Ola drog också ingång

"peptalk" och frågade bl a annat publiken: "Ska
vi alla här inne jobba stenhårt för att SD ska bli
ett verkligt alternativ i valet 1991?Svaret blev
ett rungande ja. Alla blev verkligen imponerade av denne fantastiske artist, som avslutade
med att samla in pengar till partiet. Över 1000
kr insamlades. Därefter bjöds det på lite mer
gladjazz.
Så kom då mötet att avslutas med tal av Sverigedemokraternas talesman Anders Klarström.
Han talade först om Ebbe Carlsson-affären och
gick sedan över till att varna för kommunismen och islams utbredning - åhörarna ljublade
vilt. Efter att ha fortsatt att plädera för bl a
strängare straff för kriminella, starkare försvar
och stopp för den utomeuropeiska invandringen så kom han till slut till avslutningen - "Låt
oss svenska patrioter sjunga den vackraste
sång vi vet, vår egen sång Du gamla Du fria".
Med en kraft som nästan fick taket att lyfta i
den tätt packade salen sjöngs vår nationalsång.
Marschen mot ett nytt och bättre Sverige har
verkligen börjat, framtiden tillhör oss.

Lars Eriksson, Göteborg

Rörelsen

Sverige demokraternas
Sverigedemokraternas
första årsmöte (det första
sedan partiet bildades i
feb 1988) innebar stort
steg framåt för svensk nationalism.
Partiet har stärkt sina ställningar betydligt och får första
gången har det inte varit några
svårigheter att hitta lämpliga
och kvalificerade kandidater till
de olika förtroendeposterna. Så
många hade anmält sig villiga
att arbeta öppet för partiet att vi
glädjande nog tvingade göra en
"sållning" för att få fram de
mest aktiva och engagerade av
dessa. En rad nya poster tillsattes också. Tidigare fanns t ex
ingen valberedning
och en
sådan tillsattes nu.
Här är några av de tunga

första årsmöte

namnen (hela listan har publicerats i SD:s medlemsbulletin juli
89):
Davidson, Sven (ledamot, ordf
i BSS 1983-1986)
Hagström, Tord (ledamot)
Johansson, Per (ledamot)
Magnusson, Jerker (ledamot)
KIarström, Anders (talesman,
känd som partiets representant
bl a i TV 3 den 14 april 1989 programmet gick i repris under
sensommaren)
Krantz, Niklas (ledamot, tidigare moderat)
Sundberg, Ola (presstalesman,
en av världens bästa jonglörer)
Wikström, Reine (ledamot)
Ljungh, Lars (suppleant, har
minskat sin arbetsinsats något
efter tillökning i familjen och en
bilolycka i dec 1988)
Partiprogrammet som antogs

Så löd fältropet för den tyske pansargeneralen Guderian. Vad han därmed menade var att man
skulle samla sina pansarvagnar i egna divisioner
istället får att sprida ut dem en och en som rullande kanoner till infanteriet. Bland militärer världen
över diskuterades den frågan livligt före andra
världskriget, men Guderian visade sig ha rätt i
praktiken.
..
Det här problemet, samla eller splIttra, går Igen
på många andra områden. Ska man ha matematiksnillen i en egen klass för sig, eller skall ~e
spridas ut bland normalbegåvade? Ska man ha rmlitära elitförband eller ska de dukugaste soldaterna
~pridas ut för att på så sätt stödja de mindre bra?
Aven för oss inom SD finns det ett sådant problem. Ska vi satsa på landet i stort, eller försöka
oss på lokala valframgångar: Ja~ tro: det sistnämnda är det rätta för oss. Histonen VIsar att det
är mycket svårt i Sverige får ett nytt parti att
komma in i riksdagen. Miljöpartiet t ex. fick fårsöka i tre val, innan de lyckades, och då hade de
ändå delvis ganska stor uppbackning av massmedia. Någonting vi aldrig kan få.

anses vara det bästa som framställts av någon nationell grupp
i Sverige (och kanske Norden).
Henrik

Sverigedemokrat
i Vårgårda avliden
Vi tvingas härmed meddela att
ännu en svensk patriot hastigt
lämnat oss i sorg och saknad.
Helen Wäyrynen togs ifrån oss
den 26 augusti i Vårgårda,
endast 22 år gammal.
I valet till kommunfullmäktige i
Vårgåda kommun var hon en av
de som tog steget ut i offentligheten när hon stod som nummer
fyra på Sverigedemokraternas
lista till fullmäktige. Hon blev
känd som en nationalist som
aldrig vek undan på grund av
rädsla eller underlägsenhet i antal. Helen ses i det nationella
Sverige som ett föredöme! Helene, vi saknar dig!

En bidragande orsak till att Miljöpartiet lyckades i
1988 års val är att partiet i flera år varit representerat i landsting och kommuner. Partiet blev känt får
väljarna, medlemmarna fick politisk vana o~v. Om
vi skulle lyckas i nästa val med att få plats l n~~a
kommunalfullmäktige skulle det få flera posluva
följder. l) Vi skulle kunna visa väljarna vad vår
politik går ut på i praktiken 2) Vi skulle få e~
väldig publicitet, jämförbar med Sv.en-Olles. l
Sjöbo 3) Vi skulle visa väljarna att VI finns ull,
och kan komma in i de demokratiska belutsorganen 4) Vi skulle få politisk erfarenhet 5) Vi skulle
tillåtas komma in på skolorna vid t ex. valdebat~er.
Jag tror därför att vi nu b?r sätt~ oss ~ed och. lIsta
t ex. de tjugo kommuner l Svenge, VI tror VI har
störst chans att bli representanter i. Gynnsamma
faktorer är t ex. stor andel unga människor, låg
medelinkomst, liten ortstorlek, invandrartät grannkommun, svaga socialistpartier, låg r~presentationsspärr (i kommunalyalen finns det mga 4 ~
spärrar, utan det vanerar från kommun till
kommun hur många procent som behövs) m.m.
När kommunerna är utvalda bör arbetet inriktas på
att bygga upp starka lokalorganisationer i de~sa
orter, vilka bör ges all tänkbar hjälp av oss övnga
medlemmar.
Wolf

Nattcafe

Ined

foll{partiet

Torsdagen den 3 augusti blev vi kontaktade aven
representant för Göteborgs TV. Vår presskonferens hade blivit uppmärksammad och vi blev inbjudna att delta i Siwerts Öholms nattcafe för att i
direktsändning diskutera flyktingpolitiken. Tillsammans med vår presstalesman Ola Sundberg
åkte jag ner till Göteborg. Våra motståndare i debatten visade sig vara Fpu-ordföranden Lotta
J;;dholm och Ingrid Segerstedt Wiberg. Siwert
Oholm (själv folkpartist) inledde med att referera
till den senaste tidens uppmärksamhet kring oss
och speciellt en Expressenartikel där jag påstods
ha sagt att "vi ska rensa bort kräken". Jag förklarade inledningsvis i nattcafe-programmet att jag
var felciterad och hade talat om våldtäktsmän och
narkotikalangare oavsett deras nationalitet. Både
Wiberg och Edholm visade med sin argumentation upp precis den okunnighet och brist på demokratisk tglerans man så ofta stött på från dylika
kretsar. Oholm förstod vad som var på gång och
tog på ett klandervärt sätt parti mot oss hela tiden
och gjorde sitt bästa för att hjälpa fram internationalisterna. Likaså försökte Wiberg smutskasta en
SD-medlem, genom att påskina att folk skickar
pengar till honom varje gång hon skriver "proffstyckarartiklar" . Vi förstod inte vad hon talade
om och efter programmet tvingades hon be om
ursäkt då erkände hon att bidragen naturligtvis
går till partiet. (Det rör sig om en speciell anonym
bidragsgivare i Göteborg som skickat bidrag till
SD varje gång Wiberg skrivit dumheter i pressen.
Mannen har skickat kvitton till Wiberg för att
verkligen visa att han stöder oss.) Ola talade bl a
om massmedias odemokratiska agerande i samband med Sjöboomröstningen. Siwert frågade oss
upprört om vi inte var tacksamma för att vi fick
delta i programmet. Naturligtvis svarade jag att
det var ett positivt undantag.
Massmedias vanliga inställning till oliktänkande
kom att visa sig i en både förvirrad och hatfylld
TV-recension i Aftonbladet dagen efter då vi utnämndes till "ohyra". I Göteborgs Tidningen tilläts Lotta Edholm summera TV debatten i en allmänt ensidig artikel veckan därpå. Vi förvägrades
naturligtvis genmäle.
Men i nattcafe kunde Ola och jag för första
gången framföra invandringskritiska synpunkter
direkt till svenska folket och den speciellt utvalda
TV -publiken bestående av folkpartister och invandrare, det gjorde gott för demokratin i Sverige. Sverigedemokraterna har fått en härlig skjuts

framåt och jag vill tacka för alla positiva brev jag,
Ola och partiet fått och slutligen uppmana alla
mina partikamrater till att fonsätta och intensifiera
vår framgångsrika kamp alltmer.
Anders Klarström

Expressen
publicerar gärna alla slags dumheter, särskilt
sådana som vänder sig emot nationalism i någon
form. I somras (29/6) publicerades en insändare
där skribenten föreslog att vi skulle ändra namn på
Sverige för att tillgodose invandrarnas intressen.
Insändaren ansåg att namnet Sverige bäddar för
"rasism".

V ä.·stingseI11ester
En veckas fjällsemester i augusti för fyra "värstingar" kostade skattebetalarna c:a 50 000 kronor.
Undrar just om deras offer har fått någon semester?

Brutalt 1110rd blev snyft"historia i Dagens Nyheter
"Vilsen pojksoldat dödade i panik." Så löd rubriken när Dagens Nyheter den 1O september gjorde
en snyfthistoria av ett fasansfullt dubbelmord i
Härnösand där en 23-årig eritrean, Sam, mördade
två svenska flickor, varav den ene var tidigare
fästmö till mördaren. Dagens Nyheter fonsatte:
"Morddramat som skakar Härnösand visar att
svårt krigsskadade flyktingar måste få hjälp att bearbeta sina hemska upplevelser". Därefter lät man
mördaren få framföra sina urskuldande förklaringar till varför han mördade flickorna.
Begravingen gjorde till en antirasistisk högtid
därför att offren var engagerade i "kampen mot
rasism" och den lokale raggarledaren hade lovat
att "de här svartskallarna" inte skulle få stryk. Det
föreföll som om hela Härnösand nu ville hjälpa
den stackars mördaren att komma tillrätta i sina
"svåra situation". Sverigedemokraterna förordar ju
dödsst:raff. i vissa fall. Sverige-Kuriren föreslår
därför HANG SAM!
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Känd professor ifrågasätter statlig utredning
Professor
Göran Englund
skrev den 10 maj
1989 ett skarpt brev till statsrådet
Maj-Lis
Ingvar
Lööw (med kopia till bl.a. statsminister
Carlsson). Vi citerar här valda delar ur Englunds brev:

Brist på objektivitet
"Rent allmänt vill jag inledningsvis säga att titeln'
"Mångfald mot enfald" väcker berättigade farhågor
beträffande den brist på objektivitet med vilken
kommissionen gått till verket. Roliga bilder med
pratbubblor eller kommentarer i annan form tycks
också vara något nytt i svenskt utredningsväsen.
Man skulle kunna befara att framställningssättet är
ett uttryck för bristande tilltro till uppdragsgivarens
fattningsförmåga. Närmare till hands ligger dock
förklaringen att man på detta sätt velat förlöjliga de
medborgare, som i flyktingfrågan hyser en annan
uppfattning än kommissionens ledamöter."

Stora kostnader
"Vår flyktingpolitik drar miljardbelopp i kostnader pengar som skulle ha kunnat användas för en långt
effektivare hjälp till världens många direkt nödställda lägerflyktingar. Användningen av statsmedel på
detta sätt uppfattas av många som djupt orättvis och
stridande mot traditionerna i svensk fördelningspolitik."

Svenska folket påtvingas ideer
"I kommissionens betänkande talas ofta om betydelsen av upplysning. Därmed synes man avse att svenska folket skall uppfostras och påtvingas kommissionens ideer om önskvärdheten av ett mångnationellt
Sverige. Om någon åstundan efter en verklig diskussion på lika villkor synes det inte vara fråga."

Bestraffning av oliktänkande
"Vad jag kunnat utläsa föreslås en organisation
kunna olagligförklaras om någon eller några av dess
medlemmar skulle göra sig skyldig till "brottsliga
handlingar eller uttalanden av rasistiska skäl" (s.71).
Man talar om ett "generellt ledaransvar" och en skyldighet att vidtaga åtgärder i avsikt att förhindra
eller förebygga brottslighet samt en skyldighet att
"bestraffa" medlemmar. (s.73). Vidare krävs att
handlingen skall ha sin förankring i "föreningens teorier", dvs, i ett budskap som uttryckes i sådana ordalag att uttryckssättet kan inbegripa brottet hets
mot folkgrupp.
Budskapet ifråga skall finnas uttryckt i stadgar, programförklaringar men kan även vara artiklar i föreningsorgan och massmedia (s.71). Av betydelse kan
även vara artiklar i föreningsorgan som givit uttryck
för en "överlägsen inställning" till ej endast invandrare utan även deras sympatisörer (herrarna Blom-

berg och Nobel är tydligen känsliga för kritik).
Om organisationen förbjuds skall med retroaktiv
verkan också medlemskap i denna betraktas som
straffbart. Men även de som lämnat bidrag till rörelsen eller upplåtit lokal till denna skall kunna bestraffas. Däremot uttalar kommissionen tveksamhet
om man skall kriminalisera inköp av tidning utgiven
av den ifrågavarande organisationen (s.77 -78 ) men
stannar slutligen vid att varje "lösnummerköp" naturligtvis inte skall bestraffas ( s.79). Man kan med
skäl fråga sig varifrån kommissionen hämtat inspiration, då den utvecklat dessa totalitära tankegångar. Syftet tycks vara att skapa en sådan rättsosäkerhet och allmän rädsla att varje slagkraftig opinion mot den nuvarande
flytktingspolitiken skall omöjliggöras."

Statssubventionerad

pöbel

"Under senare år har ett antal organisationer vuxit
fram, som betecknar sig som "antirasistiska". Dessa
anser sig under sken av demonstrationsfrihet ha
rätt att uppvigla till våldsamheter mot vad de enligt
eget gottfinnande finner anledning att beteckna som
"rasister". I sammanhanget kan nämnas att 30novemberföreningen i Lund sedan 1984 årligen utsatts för överfall, där mer eller mindre livsfarliga
tillhyggen och vapen kommer till användning. En
närmare beskrivning av händelserna i Lund återfinnes i en av mig skriven svarsartikel, vilken Sydsvenska Dagbladet vägrat att publicera. Redogörelsen i
Expressen för 1988 års fackeltåg och överfallet på
detta kan även vara av intresse. Jag bifogar även ett
nyligen gjort uttalande av polischefen i Lund om att
polisen kommande 30 november skall utrustas med
gasmasker. Mitt bestämda intryck är att föreningen
"Stoppa Rasismen" har ett stort ansvar för dessa pöbelupplopp. Den var huvudarrangör för en "motdemonstration" den 30 november förra året. Efter
denna övergick en stor del av demonstranterna
till att med våld söka hindra fackeltågets
genomiörande. Vid ett närmare studium av kommissionens betänkande
finner jag att denna
tilldelat nämnda organisation
ett belopp på
200.000 kr. Om vi i detta sammanhang
skulle
utvidga medverkanderekvisitet
så långt, som
kommissionen
vill göra, skulle på goda grunder kunna hävdas att man i Sverige håller sig
med en statssubventionerad
pöbel. J ag undrar
om det inte vore angelägnare för regeringen att försöka komma till rätta med dessa allt vanligare våldsyttringar än att lagstifta mot en i det stora hela inbillad rasism.
• Fetstilen har lagts in av SK för att förtydligatexten.
• Göran Englund författade tillsammans med John WHthorn skriften "Sjöbo- ett föredeöme".Englund är också
medlemi Nysvenskarörelsen.

Hällristningar och andra
kulturella värden ruttnar
Sveriges tusentals hällristningar hotas av katastrof. Hällristningar som bevarats av naturen
i tiotusen år hotas nu att förstöras på endast
några få år. Portalerna i Gamla Stan i Stockholm har redan vittrat sönder.
Orsaken till denna kulturhistoriska tragedi är
den stora förbränningen av fossila bränslen.
Luftföroreningarna från bilar och industrier
har skapat nya problem som politikerna måste
lära sig att ta hänsyn tilL Vår särbara natur tål
inte hur mycket som helst.
När det gäller hällristningarna i Bohuslän så
anser många att det bara finns ett sätt att
komma åt problemet. Om man bygger ut järnvägen till Oslo och får bort den tunga trafiken
från E6:an så finns det gott hopp om att rädda
många hällristningar.

Dålig bevakning vid
Drottningholms
slott
De flesta svenskar har stor respekt för de högvakter som placeras ut vid våra slott, men efter
händelsen vid Drottningholms slott där en mentalsjuk person promenerade förbi högvakten
utan att den ingrepp, så har förtroendet för
vakten minskat betydligt.
Den mentalsjuke mannen passerade vaktposten, gick fram till huvudentren och knuffade på
porten tills den gav vika. Ingen ingrep och
mannen promenerade lugnt in i slottet, bröt sig
in i salongerna och Karl XI:s galleri. Han slog
sönder ovärderliga antikviteter, bl a en kinesisk
urna från 1700-talet som krossades i småbitar
och slutligen, efter ungefär tjugo minuter, greps
mannen i närheten av kungafamiljens privata
bostad.
Varför vakten inte ingrepp är oklart, men med
stor sannolikhet är
vakternas utbildningstid för kort och många vakter är säkert direkt
olämpliga fOr sin uppgift. En högvakt skall
inom ramen för sina instruktioner stoppa sådan
här intrång, och i nödfall skjuta skarpt, Vid tidpunkten fOr den här händelsen fanns inte
mindre än åtta vakter på plats, men trots detta
ingrep de inte. Kriminalinspektören Ulf Magnetorp vid Solnapolisen är mycket upprörd över
det inträffade och också mycket kritisk till vakternas bristande initiativförmåga. De ringde polisen och förväntade sig att de skulle reda ut si-

tuationen åt dem. Men under den tid det skule
ta polisen att komma fram skulle ju vad som
helst ha kunnat hända. Vaktchefens lämplighet
bör ifrågasättas liksom rutinerna. Nu gäller det
att kommande högvakter är kapabla att ingripa
i svåra situationer. Vapnen har satts i händerna på vakten för att vid behov användas.

Mot nya rekord
"Fårjag påminna om att under mina drygt två
år som invandrarminister tog Sverige emot {ler
fiyktingar än någonsin."
Georg Andersson i Dagen den 13 juli 1989
Men käre Georg, får vi påminna dig om att MajLis Lööw med stor sannolikhet kommer att slå
dina rekord. Kanske strävar Sveriges invandrarministrar efter en plats i Guinnes Rekordbok?

Våldsman fick gå lös!
Den 28-årige man som greps misstänkt för att
har mördat en prostituerade i Albano norr om
Stockholm har en lång rad våldsbrott bakom
sig. Aftonbladet beskrev hans meritlista den 20
juli.
• Sommaren 1985. Misshandlar en okänd man
meden sten.
• Sommaren 1985. Misshandlar en man i Kungsträdgården.
• Sommaren 1985. Slår en glasflaska i huvudet
på en yngre man.
• Sommaren 1985. Misshandlar en okänd man i
Kungsträdgården med sparkar i ryggen och
flera knytnävsslag i ansiktet.
• Sommaren 1985. Slår ner och sparkar en homosexuell man utanför Centralstationen.
• September 1986. På Kungsgatan sparkar han
och slår en man i huvudet.
• Oktober 1986. Attackerar en man på Klara
Norra Kyrkogata. Slår honom i huvudet och
sparkar senare offret i ansiktet,
• November 1986. Slår en man i huvudet med
en tegelsten.
Detta var bara några exempel på mannes våldsbenägenhet, men trots detta h~ han bara en
gång dömts till fångelsestraff. Aterigen ser vi
hur oerhört släpphänt politikerna agerar.
Med Sverigedemokraternas politik skulle inte
sådana personer kunna gå lösa. De skulle sitta
inne.
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Sovjetunionen står inför
allvarliga problem.
Sovjet är fortfarande en omänsklig kommunistisk diktatur. Fattigdomen är utbredd. bristen
på vissa livsmedel stor. miljöproblemen allvarliga etc.
Den nya "öppenheten" som
förspråkas av Gorbatjov är ett
rop på hjälp. ett sätt att försöka
förmå väst att dela med sig av
sitt kunnande till en stat med allvarliga ekonomiska och sociala
problem.
Den nya öppenheten som är
ytterst begränsad. har ändå
varit det som bidragit till att
skapa oro inom landet. Sovjet
är en jättenation med ett hundratalolika nationalitetsgrupper
som alla har tvingats böja sig
för toppstyrning från Moskva.
Den marxistiska teorin har alltid
dominerat politiken och genom
politiskt förtryck har de olika nationalitetsgruppernas krav på
nationellt oberoende eller självständighet hållts i schack. Nu
har många grupper sett möjligheter till ökat självstyre. Inom

Baltikum reses nu allt större frihetskrav och genom folkfronten
så har de nationella strävandena exponerats till fullo.
Motsättningar mellan estländare och ryssar har skapat en
viss oro och ryssarna ses ju av
esterna som både främlingar
och ockupanter. Det är svårt att
idag avgöra om esterna går
mot sin frihet eller om Sovjetstaten snart sätter stopp för baltiska frihetssträvanden. men nu
när Stalin-Ribbentropp-paktens
giltighet ifrågasatts får man
räkna med att nationalismen
kommer att få ny näring. Balterna är liksom svenskarna ett fredsälskande och konfliktundvikande folk. Deras frihetskamp
kommer att föras genom förhandlingar och andra positiva
handlingar. De kommer inte.
såsom andra folk inom Sovjet.
beväpna sig och slåss med
vapen. Baltema är kloka. De
inser att de skulle förlora alltför
mycket i en öppen konflikt.

Hong Kong

hindra Hong Kongs inträde i
Folkrepubliken Kina och dessutom manade den svenska regeringen att utöva påtryckningar
på Storbritannien. Under alla
förhållanden är problemet inte
svensktoch vi ska inte sopa upp
efter resultatet av andra länders
politiska beslut. Det var t ex helt
fel av Sverige att acceptera invandring av kineser från Vietnam efter USAs krig där. Dessutom hade ju den svenska regeringen verkat för det kommunisko system som sedan skapade
flyktingströmmarna från Vietnam.

skall överlämnas till Kina 1997.
Internationalisterna föreslår nu
att en stor del av hongkongborna skall få flytta till Storbritannien därför att så många av
dem har brittiskt pass. Svenska
Dagbladet föreslår den 9 augusti på ledarplats att även
Sverige bör kunna ta emot de
som vill ·undvika att hamna
under det socialistiska terrorväldet". 'Vi har ju gott om plats".
avslutar Svenska Dagbladet.
Men det vore ju klokare om SvD
bedrev en kampanj för att för-

Du lyssnar väl på Sverigedemokraterna i Stockholms
närradio, 88 mhz, varje lördag kl 14.00 -1500.

De etniska olikheterna inom
Sovjet är emellertid så stora att
det med kan bli svårt att hålla
samman Sovjetmakten om nationella frihetskrav börjar resas.
Sovjet är en samhällsbildning
där olika religiösa. etniska och
politiska krav har trängts undan.
men nu kommer Moskva att
tvingas finna lösningar på sina
nationalitetsproblem.
Motsättningarna mellan olika folkgrupper ökar och redan har hundratals personer dött i sådana strider. Georgier och abchaser är
det senaste exemplet på två
befolkningsgrupper som nyligen
råkat i luven på varandra. Georgierna är kristna och tre
gånger fler än de muslimskaabchaserna.
Sovjetstaten har hållit ett starkt
grepp om de nationella gruppernas särart genom den sk
"förryskningspolitiken".
men
dessa gruppers naturliga överlevnadsvilja har inte gått att
. krossa.Dessutom har Sovjet problem med den stora befolkningsökningen bland muslimerna. Detta är med all säkerhet
redan diskuterat inom vissa ledande
kretsar och
Sovjet
kommer med all säkerhet att
inom fem år. troligen snabbare.
visa vilket inrikting som har valts i
denna heta politiska fråga.

Lyssna på
Sverigedemokratema
i Stockholms närradio, 88 mhz.
Beställ en provkassett! Du kan
också ange om du vill ha ett
program från något speciellt
datum.
Pris 2S kr per kassett.
(en timmes program)
Märk talongen "provkassett 88
mhz". (Självfallet kan du beställa flera program på en gång.
Ange då hur många program
du vill ha.)
Sverigedemokraterna
Postgiro 23 4S 6S - O

~rWe.?(urirennr7/81989

_

Efter avslutad vintersäsongsanställning på Högfjällshotellet i Storlien och direkt därefter Sverige·
demokraternas lyckade stormöte i Göteborg sista helgen i april, så var jag nu hemma igen.
Efter bara en dryg vecka ringde telefon~n plötsligt och jag fick ett mycket oväntat och överras·
kande artistanbud som proffsjonglör på Olands Djurparks sommarland. Detta kom med mycket
kort varsel och jag hade bara en dag på mig att bestämma mig. Anledningen till att de nu var i
akut behov av mig var att en artist som ingick i en polsk luftakrobat-trupp ramlat ner ifrån hög
höjd und.~r ett balansnummer, och skadat sig så svårt att numret fick utgå för resten av säsongen.
Nu ville Olands Djurpark ha en ersättare och turen hade kommit till mig.

Sqmmarsäsong
på Olands djurpark
av Ola Sundberg
Till att börja med under pingsthelgen på P.foVså att de fick se
min show. Olands Djurparks direktion visade sig vara nöjda
och vi kom överens om att jag
skulle arbeta hela sommarsäsongen dvs minst fram till den
10 september. Jag ..accepterade
och kom ner till Olands djurpark i Mölltorp strax utanför
Färjestaden. Jag tränade och
uppträdde på prov med min
jonglörshow under tre dagars
tid med två föreställningar per
dag. Till mitt jonglörnummer
spelade en polsk cirkusorkester
och atmosfären
var mycket
trevlig. Själv var jag nöjd med
min insats och det var också
konferenciären,
cirkusdirektören Mats Öhman och djurparkens direktör, Boris Bravin.
Den 15 maj förhandlade jag om
anställningsvillkor, lön etc med
Boris Bravin. Han var en slipad
förhandlare som hade varit med
förr. Nu när han hade mig på
plats så ställde han villkor som
var mindre fördelaktiga för mig
än vad som ursprungligen utlovats. Jag fick bl a göra stora eftergifter på mina löneanspråk
och gaget sänktes betydligt
Hela avtalet gjordes upp muntligt och jag accepterade detta
därför att jag varit van vid att

folk håller sina löften.
Ölands djurpark har som en av
sina största attraktioner Gröna
Lunds berömda gamla berg och
dalbana. Nöjes-Parken är barnoch familjevänlig med karusell.~r även för dom yngsta. På
Olands djurpark arbetar ca 120
personer varav ca 70 bor i personalbostäder inom djurparkens
område under högsäsongen.
Personalen som arbetade som
djurskötare, med försäljning i
stånd, som karusellskötare, parkeringsvakter, arbetare och artister var uteslutande svensk,
nordisk, nord- och mellaneuropeisk. Personalen kom från bl a
Sverige, Polen, CSSR, Tyskland, Holland, Danmark, Norge
och Finland. De som dominerade cirkusen var svenskar och
polacker. Vi trivdes naturligtvis
utmärkt tillsammans och jag
blev personlig vän med flera
och fick även erbjudande om att
besöka Polen.
Min arbetsuppgift var att uppträda med min jonglörshow två
gånger per dag, 12.30 och
15.00. Någon timmes träning
med uppvärmning för att hålla
sig i fin form ingick också. All
övrig tid hade jag som fritid,
vilket passade mig mycket bra.
Min politiska aktivitet med

personalen på Ölands Djurpark
var näst intill obefintlig, men
jag började ta kontakt med medlemmarna i Kalmar kommun
och på Öland på min fritid för
att försöka förbereda bildandet
aven
arbetsgrupp eller kommunförening. I början på sommaren hade vi över tjugo medlemmar bara i Kalmar kommun
och .ytt dussin på Öland.
Oland har två kommuner.
Borgholms
kommun
med
10.000 invånare och Mörbylånga kommun med 12.000 invånare. (Kalmar kommun har
drygt 55.000 invånare).

Skändad gånggrift
Politiken är för mig ett stort intresse och jag känner mig
manad att göra en insats för
Sverige och informera svenska
folket om vårt politik. Jag
hängde med i lokalpressen så
gott jag kunde för att där se om
det dök upp något ämne som vi
i SD kunde "hänga på". Veckan
före ~~sommar läste jag en artikel i Olandsbladet om en skändat fornminne. Artikeln handlade om en gånggrift från yngre
stenåldern, den enda bevarade i
sitt slag på Öland och Sydöstra
Sverige. Rubriken löd: "Gånggriften i Resmo - en kulturhisto-

risk skandal". Denna märkliga
gånggrift ligger i Mysinge hög,
Resmo i Mörby Långa kommun
1) med en omgivning som var
en soptipp och 2) inte ens en
vägskylt med anvisning så att
turister och allmänhet fick information var den låg belägen,
3) samt var misskött. Jag ringde
dagen efter upp journalisten
Kurt Lundgren som bemötte
mig mycket vänligt och positivt. Jag ville förklara att om vi
Sverigedemokrater hade haft inflytande i Mörby Långa kommunfullmäktige
så hade vi
aldrig låtit detta hända. Vi Sverigedemokrater värnar ju om
vår kultur, tradition och historia. Jag skickade ett brev till
denna journalist och bifogade
även en del information om SD.
Ölandsbladet var intresserad av
att följa upp detta och låta mig
redogöra för mina och partiets
åsikter. Någon vecka senare,
torsdagen den 29 juni, dök journalisten Ulf Hedman från Färjestadens redaktion till min arbetsplats mit.~emellan två fåreställningar. Arendet hade troligen bollats över till honom. Nu
J.\omdet ursprungliga temat om
Olands kultur och gånggriften i
Resmo helt i skymundan. De
dominerande ämnena blev invandrings- och flyktingpolitiken, men jag tog även upp kulturen, kriminalvården, sjukvården, bostadspolitiken, skolpolitiken och närdemokratin.

Avskedad efter artikel
Vårt samtal varade i drygt två
timmar och han tog även mängder av fotografier på mig.
Tyvärr fick jag inte stå med min
svenska flagga på den stolta
platsen Mysinge hög i Resmo
som jag hade önskat, men journalisten föreföll ändå relativt
öppen och demokratisk. J ag såg
med intresse fram emot lördagen den 1 juli då artikeln skulle
publiceras. Fredagen gick som

vanligt och jag kunde aldrig någonsin ana att fredagen den 30
juni kl.15.00 skulle jag göra
min sista föt:~stä1lning och jonglörshow på Olands djurpark.
Lördag den 1 juli kl 10.30 kom
chocken som jag inte trodde var
möjlig... Chefen får cirkusen
Mats Ohman (en massinvandringsförespråkare)
sökte upp
mig i min personalbostad.
- Du är avskedad med omedelbar verkan, sade han.
- Men 'yad nu då?, svarade jag.
- Läs Olandsbladet så fårstår du
varför. Packa snabbt, stick iväg,
du skall vara härifrån senast kl.
12.00, sade Mats Öhman vidare.
Sedan fårsvann han bara iväg.
Jag blev stel, helt stum, en
ilning for genom kroppen, men
jag trodde ändå att det skulle
ordna upp sig så snart jag fick
tillfälle att förklara saken för
dom. Jag gick omedelbart till
kontoret där djurparken~ chef
Boris Brawin och Mats Ohman
befann sig. Jag förklarade där
mina ståndpunkter, bad om
ursäkt och erbjöd mig att inte
göra några uttalanden under resterande anställningstid. Ingenting hjälpte. Dom brydde sig
inte om att ta emot min utsträckta hand och kunde inte
tänka sig några som helst eftergifter.
Händelsen visade vilka det var
som var trångsynta och inskränkta. Värst var utan tvekan
Mats Öhman som bara gav mig
ogrundade och fräcka personangrepp, förolämpningar och
smädelser samt ett helt igenom
så osympatiskt och okultiverat
uppträdande som man någonsin
kan få. Jag var tydligen inte ens
vatten värt. Några av hans kommentarer:

"Vi vill inte ha nazister och
fascists/ödder som dig här.
Hade jag vetat vad du tycker,
hade jag aldrig anställt dig.
Sådana som du är det värsta
som finns. Du skall inte ha

någon mer chans,
aldrig påjråga."

kommer

Jag har nu efteråt ..också fått
veta att just Mats Ohman har
ringt runt till olika arrangörer i
landet och även svensk artistfårmedling och baktalat mig. Det
räcker tydligen inte att slå ner
mig till marken - han gillar tydligen också att sparka på det
fårsvarslösa
offret. Det ska
också tilläggas att jag gick in
får mitt arbete - och fick beröm
får det. Jag hade för egna
pengar köpt ny rekvisita ..och ny
artistskjorta på Mats Ohmans
order får att vara lojal mot min
arbetsgivare; Ölands djurpark.

Fick stöd
Nu var det bara.-att packa och
ge sig av från mina arbetskamrater och det arbete jag trivdes
med. Jag noterade att några av
mina arbetskamrater efter detta
undvek mig. När jag t.ex. pratade med en förman vid kontoret
så gick han bara (helt olikt
honom) iväg som om jag var
pestsmittad, men för många var
jag samma gamla Ola som vanligt och några uttryckte tydliga
sympati. Särskilt vännen Perry
Hanell glömmer jag aldrig. En
sverigevän i 50-årsåldern som
åker runt på marknader i landet
och säljer äkta svensk-nordisk
kultur. Han stödde Sjöbocentern
infår folkomröstningen genom
att lägga bidrag i deras kaffekassa vid fårra årets Sjöbo
marknad. När Perry Hanell fick
höra vad som hänt blev han bestört och gav mig 500 kr ur sin
egen ficka. Blev alldeles rörd då var tårarna inte långt borta.
Vilken solidaritet. Det är sådana
personer och handlingar som
stärker oss i själ och hjärta. Han
lovade sitt stöd till SD i fortsättningen, sådant värmer. Perry
Hanells far Sippo Hanell var en
av Sveriges
bästa clowner
genom tiderna, en legend i

svensk cirkushistoria.
Nu hade jag packat allt, men
hade ingenstans att ta vägen.
Eftersom jag redan tidigare haft
kontakt med en del lokala SDmedlemmar så ringde jag en av
de aktiva i Kalmar, Anders
Bennarsten,
på förmiddagen
den 2 juli. Den första medlemmen som jag fick tag på ställde
upp dire~t. Efter en timme kom
han till Olands djurparks parkering och hämtade mig samt all
den packning som jag hade med
mig. Jag var naturligtvis överväldigad av tacksamhet. Anders
ställde upp direkt - trots att han
och frun Lillemor samma
dag på efterrrriddagen
hade ett tjugotal gäster
bjudna på kalas då deras
son fyllde 3 år. Jag passade då på att visa mina
jongleringskonster på kalaset i. stället. Jag bodde
hos Anders i två dagar
och fick en liten återhämtning.

efter artikel i Ölandsbladet" . 2)
8 juli 89, "Sv~;igedemokraterna
kräver: Stäng Olands djurpark".
Snacka om reklam dessutom i
bästa turisttid. Löpsedel nr två
sved säkert ordentligt i ögonen
på mina
f.d.
arbetsgivare
Ohman och Bravin. Särskilt
Öhman som hånfullt sa åt mig
att "du kommer inte att få något
genmäle och ifall det blir något
så blir det bara någon centimeter på undanskymd plats". Nu
fick jag hela löpsedeln. Han
misstog sig grundligt. Jag vill
naturligtvis härmed också passa
på och tacka för allt det hundra-

Följetong i pressen
Sedan begav jag mig till
Borgholm där jag hyrde
in mig på ett billigt rum dels för att följa upp
denna händelse maximalt i lokalpressen, dels också för att se
om jag via en jurist kunde bli
återanställd igen. Jag kände att
jag mötte hårt motstånd från
mina arbetsgivare, Öhman och
Bravin. Därför var det extra
härligt att få ge igen med
samma)nynt i lokalpressen, särskilt i Olandsbladet där faktiskt
även våra insändare kom med.
Under nästan tre veckors tid var
mitt ärende rena följetongen i
l.C?kalpressen och de flesta av
Olandsbladets
läsare
kunde
följa ärendet såväl på löpsedeln
som inne i tidningen. Vid två
tillfällen fick SI? hela löpsedelsutrymmet; 1) Olandsbladet 4
juli 89: "Jonglör bortbollad.
Sverigedemokrat fick sparken

procentiga stöd som jag fick av
min egen styrelse under denna
tid. SD-styrelsens
moraliska
stöd var verkligen härligt och
fick mig ordentligt känna vilken
underbar sammanhållning vi har
inom partiet. Ett särskilt tack till
valberedningens sammankalla nde Leif Ericsson som själv en
gång har råkat ut för samma öde
och ledamoten Jerker Magnusson som även han varit ett
"slaktoffer". Jag tackar naturligtvis också för varenda krona
som kommit in till "Ola insamlingen" för at!. bekosta mitt juristarvode.
Olands
djurpark
gjorde sig skyldiga till kontraktsbrott när de avskedade
mig. Problemet för min del är
att avtalet var muntligt och

därför kunde mina arbetsgivare
påstå att mitt kontrakt gick ut
den 30 juni (trots löfte om anställning till den 10 september).
Eftersom inte något skriftligt
kontrakt finns blir möjligheterna för mig att vinna en rättegång tyvärr små. Därför är jag
just nu ganska tveksam till att
driva denna fråga vidare till
domstol. Det kan bli både kostsamt och tidskrävande.

Vackert på Öland
Jag vill här också berätta om
mina tre veckor i Borgholm
under de bästa turistveckorna
som arbets samma och
väldigt
händelserika,
spännande, nyttiga och
roliga. Jag hade t.ex. tur
som fick tag på ett billigt
rum mitt inne i centrala
Borgholm. Mitt uppehälle klarade jag genom att
samla tomflaskor och gatujonglera för alla flanerande turister. Det är mig
verkligen en lycka att jag
kan och lärt mig en
sådan konst. Samtidigt
hade jag kontakt med
min jurist och dessutom
skrev jag till och ringde
så många journalister som jag
någonsin hann med. Som ni
säkert förstår så var det fullt upp
precis hela tiden och man var
tvungen att kämpa. Det blev
ingen tid över till nöjen och det
fanns heller inga medel till
sådant under den här tiden.
Det mest glädjande och positiva av allt, ganska oväntat också
för den delen, var att trots att
mitt namn och ansikte var på
bild i lokalpressen jämt och
ständigt, så hörde jag aldrig ett
enda glåpord eller annan förolämpning under denna tid trots
jag flanerade i folkmyllret på
Storgatan och framför allt då
jag uppträdde med mina gatujonglerings shower inför stora

Du har väl inte missat något nummer av Sverige-Kuriren?
. '1'': • .~
S venC[e·-,\.unren~
6./

Innehåller

bl a:

AIn.~U.

_

I

...-_

~

lvw riter anlT!

II

Den "Vita ZDJIml
i östm:sjän

SMIl!

- ~

• 5Ioft nltIII

ddvis

%Öd

'-

SJÖBO· ett föredöme!

_.

Trotskistisk
infiltration
inom Labour och SAP.

_.

Front :"Iational •
vad är det!

SidS

~"'-r

_.,...•.

•• aJ•••.•.••
,MI 1-

lWOI",".

1,,"_·~S"'I9·

5z'er:ge-1(urircn ~~

'l
1

••••••
~••.•..
u~D.,t",
" ,. •• ,,' ~'H •. -..

h_l

•.••~•••••
".'.'
_

ud

~~,,::~~~~:;
..::::..:;:.::;,r,';::=

Vi välkomnar gärna artiklar, insändare, synpunkter, debattinlägg etc. Hör
av dig till oss!

f SvenE~ behöver

Il

mC' pAtriotism
b~r ~ttf~å ett
.tttr!: orsvu.

~!

,,:J

Skriv i
Sverige-Kuriren!

""''';[''r·'''.·e.--.,... ••.•

".11i

~:':'.~';::
,::':';:":~:.•:;:~:: ~T--'::~!'-o1':-:r'_~::::
•.••••••..••
., ••~. _'o .;.
JU:!!'J.~.
n>.;;

•••••

~:: :,~~;.::..•.::"'..:':~.7-";''::;; =~j~~~==~.~'D:n
"t'.-~

.,-

, •.•.;•.

_=
:"':;-':7::.:::::""

~~=m.

, ••.•
-~"..

l".o?~~ns

2!-2'
uncusoXlungar.

SOMMARSÄSONG

I

.:\r svenskarna

\·ärda

all h~halla sitt räd~rllcslalld7

Sverige- Kuriren
Box 60015
104 01 STOCKHOLM
Telefon 08-825767

...• forts från sid 15

folksamlingar. Däremot kom
det fram människor till mig och
delade min sympati och gav
mig uppmuntrande kommentarer. Som t.ex. "Vad orättvist du
har blivit behandlat av Ölands
djurpark", "Vi håller på dig"
etc. Sånt värmde verkligen. En
del frågade också ifall jag hade
någon information om Sverigedemokraterna som de kunde få och det hade jag naturligtvis
alltid på mig.
Jag vill också tacka det underbara och snälla värdparet på
Slottsgatan i Borgholm, Lennart
och Majken Johansson som

ställde upp för mig och visade
fantastisk gästvänlighet. Det är
helt klart att partiet fått många
nya..anhängare och sympatisörer
på Gland denna sommar.
För min egen del var denna
sommar mycket händelserik och
spännande, särskilt vill jag
nämna partiets medverkan i TV
2:s direktsända nattcafe i Göteborg den 3 augusti, där jag var
bisittare åt Anders Klarström i
en minidebatt om flyktingpolitiken.
Jag vill här passa på att hälsa
till samtliga aktiva Sverigedemokrater, medlemmar, sympati-

sörer och anhängare över hela
landet. Kämpa vidare, vi växer
och vi har medvind.
Bästa hälsningar
Ola Sundberg, presstalesman
PS. Borgholm är en mycket
vacker och pittoresk småstad
med torget som pulsåder, där
det lyser glädjande skandinavism och svenskhet än idag.
Kullerstenstorg, kyrkan, och
äkta svensk grönsaksmarknad
etc. Den som önskar kan beställa alla pressklipp ..från SD om
det som hände på Gland. Bifoga
15 kr.
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Götiska förbundet var ett fosterländskt sällskap i Stockholm, som var verksamt under
åren 1811-1824. Det bildades
av några unga män som tjänstgjorde på ämbetsverken i huvudstaden. De hade alla varit
kamrater i Uppsala och flertalet av dem var värmlännigar.
De beslöt att benämna sig
själva med götiska namn, benämde sina sammankomster
stämmor och sin sammanslutning Götiska förbundet.
Eldsjälen i förbundet var kanslisten
Jakob Adlerbeth som föreslog sina
vänner att de skulle ge en fast form
och ett bestämt mål åt sin förening.
Huvuduppgiften skulle vara att utveckla moraliskt patriotiska strävanden och
praktisera nordisk fornforskning. Han
författade inledningen och uttalade
grundtankarna
till de stadgar som
antogs den 16 februari 1811. I den uttrycktes förbundets syfte med orden:
"~örbund~t vare en ~roderlig förenmg af man, egnade at upplifvandet
af de Gamle göthers frihetsanda,
mannamod och redliga sinne". Göterna sk~lle syssla med forskning i de
fornnordiska sagorna och med studier
av våra fornlämningar. Bland de elva
stiftarna som kallades stamgöter, var
Erik Gustaf Geijer den mest betydande. Så småningom invaldes författare
och kons~äre~ som: Esaias Tegner,
Per HenrIk Lmg, Arvid August Afzelius, Johan Gustaf Liljegren bland
många andra.
Inalles uppgick ledamotsantalet till
~~. :Vid stämmorna skedde först upplasmng av protokoll och berättelser.
Föredrag och tal blandades med överläggningar och därpå vidtog själva
gillet. Under gillet tömdes hornen med
gamman, lämpliga sånger avsjöngs och
Bragebägaren höjdes till utmärkta bröders ära. Sammankomsterna hölls om
vintern i frimurarbarnhuset
och om
somrarna i fria luften, helst på någon
öppen plats i skogen. Som högtidsdag

_

fIrades instiftelsedagen, 16 februari.
Den av förbundet utgivna tidskriften
Iduna hade mycket stor betydelse i dåtidens litterära och kulturella liv. Det
var Erik Gustaf Geijer som väckte förslag om denna publikation (25 maj
1811), vars första häfte utkom i juli
samma år. Ursprungligen bar tidskriften under titeln "En skrift för den
nordiska fornålderns
älskare~ men
denna titel borttogs 1813 för att medge
vidsträcktare planer. Av innehållet
märks först och främst Geijers epokgörande nordiska dikter bl.a. "Vikingen"
och "Odalbonden"
och hans fIlosofIskt historiska och litterära avhandlingar. Därnäst
uppmärksammades
Esaias Tegm~rs dikter, särskilt de 1820
och 1822 offentliggjorda sångerna ur
"Fritiofs saga". Afzelius lämnade i
Iduna översättningar från isländskan
och ett flertal personer skrev arkeologiska avhandlingar. De samtida danska
fornsträvandena omnämndes också flitigt. Bland övriga bidragsgivare kan
nämnas Atterbom, Hammarsköld, Ling
och Nicander.
Götiska förbundet fIck en stor betydelse för vår konst. De första strävandena för en "götiskt" nationell konst
utgick från Ling, som 1814-17 höll föreläsningar över "de nordiska myternas användande i skön konsC samt
hade en lärjunge och entusiastisk beundrare i Bengt Emil Fogelberg.
Genom en stor gåva pengar av G. U.
Silverhjelm anordnade förbundet 1817
en pristävlan för konstnärer som ur den
nordiska mytologin hämtade ämnen
för framställningar. Denna tävling följdes snart av nya, bl.a. en anordnad
konstutställning 1818 där Götiska förbundet tävlade mot Konstakademien. I
denna tävling deltog skulptören Fogelberg med de första skisserna till "Odin
och Thor", som i slutgiltigt skick nu
står trapphallen i NationalmuseuIJl.
På grund av att de ledande personligheterna i Götiska förbundet fIck allt
större tidsbrist avtynade förbundet
tyvärr på 1820-talet. Det upplöstes
dock formellt först 1844 efter Adlerbeths död.
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En nationell rörelse
f-Örett halvsekel sedan.

Med anledning av att Sverige-Kuriren i nr
5/6 kallade nazister för landsförrädare har
vi erhållit en saklig redogörelse över de
svenska nationalsocialisternas
verksamhet
och inställning till det nazistiska Tyskland.
Vi tar naturligtvis avstånd från nazismens
förbrytelser, men anser att saklig och korrekt information alltid skall kunna erhålla
utrymme i vår tidning. Vi tackar därför
signaturen E.W. för denna artikel.

Impulsen till denna artikel fick jag av nr 5/6 av Sverige-Kuriren, där det under rubriken Helene Lööw och hennes "redogörelser" sägs "att det är ju ett historiskt
faktum att det fanns nazister och landsförrädare under kriget. Historiska fakta skall
naturligtvis belysas."
formulering kan ge
upphov till allvarliga missförstånd. Man fårleds att tro att det
parti, som under andra v~Ildskriget brukade kallas nazistiskt,
nämligen
organisationen
Svensksocialistisk
Samling
(SSS), skulle vara landsförrädisk, och det lär inte ha varit artikelförfattarens avsikt. I själva
verket var SSS helt oberoende
av utländska intressen. Andra
politiska grupper, utan moralisk
rätt att kalla sig nationalsocialister, visade sig ha mottagit
ekonomiskt stöd från HitlerTyskland. Det är klart att sådant
kunde ha lett till ekonomiskt
beroende och att en organisation, som förföll därtill, kunde
frestas att gå den främmande
maktens ärenden i strid mot
Sveriges intressen. Därfår hade
motta!.!andet av utländskt stöd
på goda grunder kriminaliserats. Men så länge brottet stannar vid detta, får det ej betecknas som landsfårräderi, och det
är ett historiskt faktum, att
ingen i Sverige på fyrtiotalet
dömdes som landsförrädare pga
sin politiska verksamhet.
De111l111lal

Historik
Man kan naturligtvis inte på ett
begränsat utrymme ge en fullfår den
ständig redogörelse
svenska
nationalsocialismens
historia och förhistoria, och
därför inskränker jag mig till att
beskriva den så som den, i stora
drag, tedde sig från Sven Olov

Lindholms horisont. Han kom
ju tidigt att bli den ledande gestalten i rörelsen.
Som en reaktion mot 1925 års
nedrustningsbeslut
bildades
Sveriges Fascistiska Kamporganisation
(SFKO) av några
nationellt sinnade personer år
1926. I ledningen inträdde snart
Sven Olov Lindholm, då 23 år
och furir vid A9 i Stockholm,
samt löjtnant Sven Hedengren.
Man uppfattade den italienska
fascismen som en parallell rörelse och begagnade deras uniform med svart skjorta och
deras emblem, spöknippe!. År
1927 författades ett partiprogram, som Lindholm
själv
senare betecknade som det
fårsta nationalsocialistiska programmet
Den tyska nationalsocialismen
blev man bekant med genom att
några ledande fascister, bl.a.
Lindholm, besökte partidagarna
i Ntirnberg 1929. Insikten om
SFKO:s ideologiska släktskap
med den tyska rörelsen gjorde
att partinamnet ändrades till
Nationalsocialistiska
Folkpartiet, uniformsskjortan blev brun
och hakkorset
antogs som
symbol. Till partiet anslöt sig
våren 1930 även Birger Furugård, veterinär i Deje i Värmland, vilken efter tidigare besök
i Tyskland hade fårkunnat nationalsocialistiska ideer i Värmland och gav ut tidningen Nationalsocialisten. Han blev för
en tid det nya partiets ledare,

medan Lindholm blev ställfåreträdare. Lindholm hade övertalats att lämna sin militära tjänst
och arbeta för partiet på heltid.
U tan att gå in på alla förvecklingar konstaterar vi att Lindholm och några trogna nationalsocialister bröt sig ur det av Furugård ledda partiet och bildade
Nationalsocialistiska
Arbetarpartiet (NSAP) den 15 januari
1933, så att det under några år
fanns två konkurrerande partier,
lindholmspartiet och furugårdspartiet Vid riksdagsvalet 1936
fick lindholmspartiet
17.483
röster, furugårdarna 3.025. Efter
denna mycket tydliga anvisning
från väljarnas sida upplöste Furugård sitt parti och uppmanade
medlemmarna att ansluta sig till
NSAP.
Nationalsocialismens genombrott i Tyskland gav givetvis
den svenska rörelsen stark vind i
seglen, och intresset för vad
som skedde i söder lockade
många att söka medlemskap
trots ofta dunkla föreställningar
om ideinnehå1let. Till det kom
dels den inhemska ekonomiska
krisen med stor arbetslöshet,
dels
böndernas
rän teslaveri
under bankerna, båda delarna
fåreteelser, där nationalsocialisterna kunde peka ut boven. Det
blev en viktig uppgift att fostra
de nya skarorna i nationalsocialistisk anda och åstadkomma en
ideologisk rättning mittåt.
Men om likheten med den
tyska rörelsen hade varit en
forts nästa sida

fördel under den första tiden
efter 1933, så blev den snart en
black om foten, särskilt med den
maktpolitik, som Tyskland utvecklade mot slutet av trettiotalet. Vad händer med oss, frågade
man sig, om Stockholm en dag
överflyges av fientliga bombplan med samma tecken på vingarna som vi har i våra fanor? På
en ledardag den 23 oktober 1938
ändrades
partinamnet
till
Svensksocialistisk Samlig (SSS)
och hakkorset ersattes med vasakärven som symbol. Den bruna
skjortan ersattes med en blå. Allt
detta var nödvändigt men också
riskabelt, då det krävde ett stort
känslomässigt offer, som inte
alla medlemmar var beredda att
göra. Emellertid var lindholmsrörelsen nu ensam herre på
täppan och behövde inte frukta
avfall till något annat parti med
nationalsocialistiskt namn.
För lindholmsrörelsen,
som
hade ett nordiskt statsförbund på
sitt program, var det naturligt att
samarbeta med vad man ansåg
besläktade partier i Norge och
Danmark, dvs Nasjonal Samling
under Vidkun Quisling och Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti under Fritz Clausen.
Vid ett stort möte i Köpenhamn
hösten 1939, dit Lindholm och
Quisling hade inbjudits, beslöts
om ett visst samarbete genom
kontaktmän, en från varje parti.
Den som skriver dessa rader var
den svenske kontaktmannen.
Men någon kontakt hann aldrig
komma till stånd, åtminstone
inte med svensk inblandning,
vilket härmed intygas, ty den 9
april 1940 kom emellan och
visade av vilken ull "broderpartierna" var. Bekantskapen sades
omedelbart upp från Lindholms
sida. Här är det lämpligt att
citera Eric Wärenstam, Fascismen och nazismen i Sverige,
sid. 108:
I Nazi-Tyskland kom man att
uppfatta Lindholms parti som

det starkaste och bäst organiserade. Likväl -för att här instämma med Thulstrup - kom inte
Lindholm att framstå som hitlerregimens utvalda redskap i Sverige. Han bevarade en viss distans och en viss självständighet
under alla förhållanden.
Namnförändringarna och symboljörändringarna
vittnar om
att Lindholm inte kunde och inte
ville försvara den nazityska aggressionen i vått och torrt. På
våren 1940 skrev han i ett privat
brev till Hedengren att han nödgats ta avstånd från den tyska
invasionen i Norge och att
många medlemmar ansåg, att
Tyskland förstört alla möjligheter för hans parti att vinna terräng bland Sveriges folk. Tiden
hade kommit att bevisa, att partiet var självständigt och att det
stod på egna ben. Han ville
bygga på de gamla ideernafrån

med Lindholms ögon. För hans
del synes det ha börjat med en
känsla, ett sinnelag, en äkta fosterlandskärlek, som växte fram
under resor i Sverige, där han
lärde känna svenska folket och
dess tänkesätt, när det var oförvillat Han insåg det orimliga i
klasskampen - hans lösen blev i
stället folkgemenskap. Men villkoret för denna gemenskap var
social rättvisa, och den saknades. Hans mål blev att ge arbetaren hans fosterland åter, och
det kunde ske endast genom
kamp mot kapitalismen och
marxismen. För övrigt avsåg
han med arbetare inte bara LOanslutna utan alla arbetande,
"handens och hjärnans arbetare".
Ur partiprogrammet, som bibehölls i sak oförändrat ända från
1927, citerar vi frAn den första
programpunkten:

SFKO.
Vad som sägs i första stycket
får sin belysning genom ett yttrande av Hitler, återgivet i rustningsministern
Albert Speers
bok Erinnerungen, att nationalsocialismen inte var någon exportvara. Därmed avsåg Hitler
att det ingalunda låge i Tysklands intresse att skapa starka,
nationella regimer hos sina grannar.
r det här sammanhanget vill jag
gärna framhålla betydelsen av
Sven Olov Lindho1ms insats.
Han skapade en stark fosterländsk rörelse, som inte lämnade
utrymme för några andra partier
med nationalsocialistiskt namn,
och han förhindrade därigenom
uppkomsten av ett svenskt quislingparti. Historien skall kanske
en gång ge honom det erkännande han förtjänar för detta.

Ideer och kampmål
Det är dags att säga något om
lindholmsrörelsens ideologi, och
återigen försöker vi se det hela

En svensk bejolkningpolitik
med uppgift att till varje pris
säkra den nordiska rasens tillväxt och förädling i vårt land. - - Invandring av fysiskt och
andligt mindervärdiga element
skall förbjudas.
Lindholm hade tidigt insett
den nordiska rasens värde och
betydelse.
r fråga om statsskick och förvaltning hyllade man ledar- och
ansvarsprincipen.
En skulle
fatta beslut, efter råds hörande,
och sedan vara ansvarig för beslutet. Detta stod i motsats till
den, som man ansåg, grundlagsstridiga parlamentarismen med
voterande församlingar, av vilka
intet ansvar kunde utkrävas.
Principen tillämpades nåturligtvis även i partiarbetet. r partiledningen, som på fyrtiotalet
råkade till största delen bestå av
akademiker, diskuterades varje
fråga utförligt, och där kunde
meningarna bryta sig. När Lindholm hade hört tillräckligt, fat-

tade han beslut.
Riksdagen skulle vara enbart
rådgivande och inte bestå aven
eller två kamrar utan av representanter för de olika korporationer, vari ku1tur- och näringslivet skulle vara organiserat,
m.a.o. en moderniserad ståndsriksdag. Varje korporation behandlade endast de ärenden,
som rörde dess område.
Man förkastade alltså demokratien men bestred bestämt att alternativet skulle vara diktatur.
Man hävdade att den nationalsocialistiska modellen för beslutfattande stod i bättre överensstämmelse med gammal svensk
tradition än den utifrån hämtade
parlamentarismen.
Det är väl att märka, att korporationerna skulle bestå av både
företagare och anställda. När
man i våra dagar talar om korporativism, avser man oftast det
förhållandet, att arbetstagarorganisationerna, LO, TCO m.fl.
bildar en mäktig stat i staten,
vilket är något helt annat än den
korporativism, som det nationalsocialistiska
programmet
krävde.
Partiets teoretiker var pol.mag.
Per Dahlberg, under många år
också Lindholms ställföreträdare. I den ideologiska tidskriften
Nationell Socialism utvecklade
Per Dahlberg mera i detalj hur
man skulle tänka sig den korporativa statens organisation. Hur
korporativismen fungerar i praktiken har aldrig prövats.
Man kan fråga med vilken rätt
rörelsen kallade sig socialistisk.
Vad kraven på förstatligande beträffar, så gällde de endast allmännyttiga verksamheter såsom
kommunikationer,
gruvor och
bankväsen - i övrigt erkändes
privat egendom och företagsamhet, men med statlig kontroll
över näringslivet till förhindrande av oskäliga vinster. Den socialism man avsåg låg i principen
"allmännytta går före egennytta"

och möjligen den nationella
planhushållning, som programmet föreskrev. En äkta marxist
skulle nog inte ha godkänt SSS
som socialistisk.
En vil...1:igprogrampunkt var
jordbrukets återupprättande som
landets huvudnäring. Detta krav,
som hade en klar befolkningspolitisk motivering, tedde sig för
sextio år sedan mindre verklighetsfrämmande än det gör i dag.
Den sista programpunkten
gällde brytandet av judeväldet.
Egentligen behövdes inga speciella åtgärder för detta, ty hela
programmet syftade till att omöjliggöra otillbörligt inflytande
från finanskretsar. Storfinansen,
som för Sveriges del representerades av huset Wallenberg,
Wenner-Green och huset Bonnier, var internationell, och judiskt inflytande på svenskt näringsliv kunde komma också
från utlandet. Den antisemitiska
ståndpunkten ser i programmet
ganska moderat ut men ~nde i
propagandan ta sig osympatiska
och stötande uttryck.
Som synes finns det i detta
program åtskilligt, som Sverigedemokrater måste ta bestämt avstånd från. Det som SD har gemensamt med den gamla nationella rörelsen är en allvarlig
strävan att rädda den svenska
nationen och dess egenart från
en hotande fara. Såtillvida har
Helene Lööw rätt, då hon säger
att SD och likasinnade är
samma andas barn som de
gamla "nazisterna" och det är
verkligen ingenting att skämmas
för.

Propaganda
För partiets verksamhet, den
inre såväl som den yttre, krävdes kampsånger.
Lindholms
största kulturella intresse var
den svenska lyriken, med vilken
han inte bara var väl förtrogen den var också för honom en

kraft- och inspirationskälla i den
politiska kampen. Själv skrev
han åtskilliga dikter och sångtexter, som användes vid interna
möten och propagandamöten.
Melodierna skrevs av musikbegåvade medlemmar, och särskilt
ingenjör John Carlö bidrog med
flera fina sånger. Den stora
kampsången var under några år
den tyska Horst Wessel-sången
med svenska ord, men den efterträddes snart av Friheten
leve, med text av Lindholm.
Under utomhusmötena
hände
det ibland att marxistiska åhörare tog upp Internationalen, men
då stämde medlemmarna in med
Lindholms "Arbetarnationalen"
på samma melodi.
För de offentliga mötena hade
partiet flera goda talare, främst
Lindholm själv, som lade ner
stor omsorg och möda på förberedelsen av sina föredrag. När
Lindholm talade i Auditorium,
Stockholms största samlingslokal, var det alltid fullsatt och
"förtätad stämning". Vid alla
större möten fanns en fanvakt
som tågade in före mötets öppnande och stod bredbent uppställd på estraden under hela
Vid .utomhusmöten
möttet.
tjänstgjorde också en SA-trupp
som skydd för talaren mot eventuella illasinnade delar av publiken. Stockholms ortsgrupp hade
en tid en egen mässingsorkester.
De största offentliga manifestationerna ägde rum i samband
med årstingen
i Göteborg,
Stockholm eller Malmö, då
tingsdeltagarna - från hela riket
- marscherade genom staden i
imponerande antal och perfekt
ordning till platsen för det stora
friluftsmötet.
Mötespropagandan ute i landet
sköttes av några propagandalag,
som vardera bestod aven talare,
en chaufför, en kock och en
klisterpatrull. Varje lag reste i
en för ändamålet lämpad bil,
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som utom personalen
även
transponerade propaganda- och
klistermaterial. Man övernattade
i regel hos någon partikamrat.

Krig och kapitulation
Krigsutbrottet 1939 hade en katastrofal verkan på partiarbetet.
Nästan alla aktiva manliga medlemmar var i värnplikts- eller
landstormsåldern och blev inkallade titt och tätt. Inte minst
gällde detta folket i partiledningen.
Partiexpeditionen
bestod tidvis aven flicka som
svarade i telefon. Tidningen
Den Svenske, som en konare tid
hade varit daglig, kom ut två
gånger i veckan. Den redigerades normalt av Lindholm men
under hans inkallelseperioder av
en pensionerad
läroverksadjunkt.
Dessutom deltog många SSSmedlemmar på Finlands sida i
de båda krigen mot Ryssland.
Ett trettiotal SSS-män stupade,
därav två i vinterkriget (under
den tysk-ryska paktens tid!) Ett
par medlemmar kämpade med i
den norska motståndsrörelsen,
sedan de hade fått klartecken
från Lindholm att detta var förenligt med deras medlemskap i
SSS.
Efter krigsslutet låg de tyska
arkiven öppna för segermakterna, och nu krävde den svenska
allmänheten att man skulle ta
fram bevisen för det tyska stöd
till SSS, som man hade läst så
mycket om i pressen. Men arkiven gav ingenting. Då häktades
Lindholm och utsattes för flera
dagars pressande förhör, och
även hans medarbetare förhördes av polisen, men det gick ju
inte att finna bevis för någonting
som inte existerade, och man
släppte motvilligt Lindholm.
Det militära nederlaget för
Tyskland blev ett nederlag även
för nationella ideer överallt i
Europa. SSS kämpade vidare
fem år efter 1945, men i stället
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för att tätna så glesnade leden,
och på sommaren 1950 upplöste
Lindholm sin parti.
Sven Olov Lindholm är sedan
många år engagerad i freds- och
miljöfrågor. Detta har förändrat
hans perspektiv från det nationella till det internationella och
globala på ett sätt, som inte
undgår att komma i konflikt
med de ideer han kämpade för i
yngre dagar. Förvånas man häröver får man nöja sig med förklaringen att Sven Olov Lindholms alltid levande idealitet
har funnit föremål, som för
honom nu ter sig angelägnare än
ungdomstidens kampmål.
Litteratur
Den som vill veta mera om den
nationalsocialistiska rörelsen i
Sverige hänvisas till följande
skrifter:

l) Kon historik till belysning av
läget inom den svenska nati~nalsocialismen. Broschyr utgIven av NSAP 1934.
2)
Sven Olov Lindholm,
Svensk frihetskamp 1943.
3) Eric Wärenstam, Fascismen
och nazismen i Sverige 1920 1940.
En vetenskaplig utredning, välskriven och lättläst. Författaren
är långt ifrån sympatiskt inställd
till "nazismen", men han är absolut rättvis och sanningsenlig i
sin framställning av händelserna. En planerad andra del, omfattande tiden efter 1940, hann
tyvärr aldrig fullbordas
på
grund av författarens frånfålle.
4) Låt oss hoppas att vi till
ovanstående inom kon kan foga
Helene Lööws doktorsavhandling och ge den samma goda
vitsord som Wärenstams bok.

Är det så vi vill ha det?

a

o

a

Efter att ha besökt mina föräldrar i en mellanstor svensk stad, anländer jag sent en söndagkväll till ett glittrigt sommarstockholm för att
bölja en ny arbetsvecka. Staden som glider
förbi tågfönstret är bländande vacker och j ag
gläds över dess skönhet, lägger ifrån mig kvällstidningen, och bara njuter av att titta ut. När
tåget slutligen står stilla på stationen och alla
vi hemvändande stockholmare myllrar ut på
perrongen känner jag det som om jag får en
kalldusch, överallt på väggar och tak har en
eller flera smågrabbar "taggat", d.v.s. sprutmål.?t med sina stulna sprayburkar. Det står Zic,
Ozul O.S.v. , och jag tänker på den hip-hopkultur i vilken denna vandalism ingår, denna
"kultur" som framförallt rotlösa invandrarbarn
kopierat från USA:s storstadsghetton, och som
beskrivs och närmast beundras i våra massmedia. Och jag tänker för mig själv, är det så vi
vill ha det?
Jag fortsätter ut från stationen och möts aven
frisk nästan kylig luft, men bestämmer mig
ändå för att promenera hem till min lägenhet i
Vasastan. När jag går förbi väntrummet uppe
vid Klarabergsviadukten ser jag småbarn, 1012 år, som halvligger i sofforna tillsammans
med utslagna alkoholister, barn som borde vara
hemma med sina föräldrar, studera, leka och
fundera, de sitter nu här och väntar. Väntar på
att något ska hända, kravaller i Kungs an, inbrott, misshandel, eller vad som helst, bara det

ar

är häftigt. Jag tänker, är det sådana barn vi
vill ha?
När jag kommer ner till Sergels torg förstår
jag inte längre vad som sägs runt omkring mig.
Mitt i Sveriges huvudstad kan jag bara se utlänningar, inga svenskar. De står i grupper om
8-10 personer, ivrigt gestikulerande och högljutt pratande. Jag får en tydlig känsla av oro.
Vad säger de, pratar de om mig, är de osams,
kommer de snart att bölja slåss? Jag känner
mig avvikande, trots att det är min huvudstad
och de som är våra gäster. De tittar på mig
med ilskna, mörka ögon som om jag betett mig
illa, bara för att jag går på "deras" trottoar. Jag
tänker, är det så vi vill ha det i Stockholm idag,
i Sverige i morgon?
Då jag svänger in på Sveavägens vänstra
sida, där det är mörkt och smutsigt, kommer
jag på mig själv med att spana åt alla håll av
rädsla för att bli nedsparkad och rånad.. J ag
tänker på alla de tidningsartiklar man läst om
brutalt nedsparkade personer, om ungdomsgäng O.S.v.Något lugnare, men inte mycket,
blir jag när jag når Kungsgatan och dessa upplysta trottoarer, men jag vet att inte många
skulle komma till min hjälp om ett gäng gav sig
på mig, och jag försöker raska på mina steg,
förbannande mig själv för att jag valde att gå
hem. Och jag tänker, är det så här det ska vara
i "lugna" Sverige, att hederliga medborgare
knappt ska våga gå ut om natten, av rädsla för

Sverigedemokraterna
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Medlemsavgift 150 kr/kalenderår (1500 kr livstid)
Använd alltid Sverigedemokraternas postgiro 23 45 65 - O
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enomsta n
att bli nedsparkade? Att nästan ingen ska våga
ingripa om ett gäng ger sig på någon, att polisen inte ska kunna, sätta dit någon som är ung
men fullkomligt livsfarlig förrän han sparkat
ihjäl flera människor? Att pensionärer ska
tvingas avstå från sina kvällspromenader eftersom de vet att samhället inte vill ge dem den
trygghet de önskar?
Oskadd, i alla fall den här gången, promenerar jag vidare på Sveavägen och lägger märke
till alla affischer och skyltar som kantar denna
väg. Det slår mig att nästan allt är på engelska,
framför allt bioannonserna, 80% av alla Stockholms filmer under ett år är anglosaxiska, men
även reklam annonserna. Det verkar som reklammakarna
föraktar det vackra svenska
språket och hellre använder sig av engelska ord
och uttryck för att sälja sina budskap. Dessutom ser jag skyltar som Seven-Eleven, Mc Donalds, Hard Rock Cafe, Pizza Hut, Computer
Corner m.m. Det går nästan inte att undvika
att se någonting på engelska. Jag undrar, är
det verkligen så vi vill ha det? Ska våra barn
växa upp med amerikanska TV-program och
amerikansk skräpkultur, eller vill vi ha svenska barn som är stolta över att bo i Sverige och
som känner sig mer hemma i Säffie än i Miami?
Strax innan jag kommer hem passerar jag en
av alla dessa privat-teatrar, som med allehanda
engelska komedier försöker få folk att "komma
bort från verkligheten", för ett tag i alla fall.

Inte så att jag missunnar folk att skratta, men
det här med med eskapism, verklighetsflykt,
har jag aldrig förstått, eller uppskattat. När jag
ser alla dessa uppklädda och tillgjorda människor, som med förundran tittar på mig där jag
kommer i kortbyxor och med en ryggsäck, kan
jag inte låta bli att dra en parallell till överklassen i 20-talets Tyskland som, politiskt omedvetna och ointresserade, drack och dansade raka
vägen in i tredje riket. Dagens överklass vet
inte heller hur vanligt folk har det. Det är inte
dessa människor, däribland två kända politiker, som jag ser utanför teatern, i tävlan om
taxibilar, som tvingas bo i Tensta eller som
tvingas vänta ytterligare fem år i bostadskön
p.g.a. det stora antalet flyktingar med förtur.
Det är inte dessa människor som riskerar att
bli nedlsgna eller drabbas av inbrott, ty de kan
ju alltid ta taxi dit de ska resp. installera effektiva larm. Det är, som alltid, vanliga människor
som får lida får "fint" folks tokigheter.
Till sist kommer jag så hem. Och jag tänker,
var det ett sådant här samhälle våra föräldrar
och farföräldrar önskade sig, var det det de
kämpade får, är detta det paradis våra proffspolitiker skryter om här hemma och i utlandet?
Än är inte Sverige förlorat, än finns det
mycket fint kvar, men nu måste vi kämpa för
det, innan det är försent.

Meddelande till de aktiva medlemmarna i Sverigedemokraterna

Flera nya kommunföreningar skall bildas!
Du som vill bygga upp en kommunförening kan nu beställa skriften "Tips för Sverigedemokrater" . Där ger vi några goda -och
enkla råd för den som vill bygga upp en kommunförening. Alla
som redan är förtroendevalda kan erhåll skriften gratis. Ovriga
blivande kommun- eller lokalombud kan erhålla den på begäran.
Kontakta: SD, Sekr, Box 60015, 10401 STOCKHOLM
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Nationella frihetsrörelser stärker sina positioner!
Polen
Valet till EG-parlamentet den 18 juni blev en
framgång för de nationella partierna, främst i
Frankrike. "Front National" under ledning av den
karismatiske Jean-Marie le Pen har etablerat sig
som Frankrikes tredje politiska kraft, efter den
borgerliga alliansen ("RPR + "UDF") och socialisterna, men klart distanserande, kommunisterna.
"FN" erhöll 12 % av rösterna och 11 mandat (4%
och 4 mandat mer än kommunisterna, "PCF").

Italien
I Italien fick "MSI" under sin nye partiordförande
Gianfranco Fini 5,5% av rösterna och 4 mandat
"MSI" behåller därmed sin position som Italiens
fjärde största parti.

Tyskland
..
Den stora överraskningen vid EG-valen den 18
juni Tyskland var genombrottet för "Die Repubikaner"."Rep" fick 7,1 % av väljarrösterna och 6
platseri EG-parlamentet. I Bayern nåddes procentsiffranhela 14,5% av de röstande. Franz Schönhuber, "Rep:s" ledare, hoppas på bra resultat även
vid nästa förbundsdagsval. Han tror själv att partiet har goda framtidsutsikter.

Vid de val, som nyligen avhölls, under delvis fria
former, väckte det uppseende att en medlem av
"KPN" (Kommitten för ett oberoende Polen")
valdes in i Senaten på "Solidaritets" lista. "KPN"
kräver att de sovjetiska trupperna dras bort från
Polen och att det kommunistiska systemet avskaffas.

El

Salvador

Detta av kommunistgerillan "FMLN" häIjade lilla
land har till ny president fått Alfredo Cristiani från
högerpartiet "ARENA" (53% av rösterna). Partiet
vann även egen majoritet i parlamentet.
U r Aktinform nr 3/89
Box 17113,200 10 MALMÖ

Sydafril{a
..
Vid de allmänna valen den 6 september gick det
regerande nationalistpartiet kraftigt tillbaka. Detta
som en följd av de problem som förvärrats under
de senaste åren. Högern stärkte sina ställningar
kraftigt när Konservativa Partiet ökade från 22 till
39 mandat, en enorm framryckning. Nationalistpartiet erhöll 92 mandat, en minskning med 29.
Vänsterpartiet Demokratiska Partiet fick 33
mandat, en ökning med 12.

Belgien
Ä ven i Belgien fick den nationella högern fram-

gång. "Vlaams Blok" placerade sin tidigare partiordförande Karel Dillen i Strasbourg-parlamentet.

()sterril{e
Vid valet till delstatsparl.~entet i Kämten nådde
det nationalliberala "FPQ" (Freiheitliche Partei
Österreichs - Österrikes Frihetsparti) så stora framgångar(29 % av rösterna ) att partiets ordförande
Jörg Haider blev utsedd till chef för Kämtens regering. Sedan 1945 har denna post alltid innehafts av
en socialist.

Holland
Samma dag som det var val i Sydafrika gick också
väljarna i Holland till valurnorna för att välja representanter till parlamentet. Som väntat blev
kristdemokraterna det största partiet, men Hollands "generösa" flyktingpolitik gjorde att Centrumdemokraterna erhöll ett mandat.

Norge
Som väntat blev det stora framgångar för norska
Framstegspartiet i valet den 11 september.Detta
trots diverse kampanjer mot Hagens parti.
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Europeisk debatt

Rushdie och kriget mot Islam
Ingen nyhet sedan slutet av andra världskriget har åstadkommit en
sådan förvånandsvärd kedja av konsekvenser som meddelandet den
15 februari, att Irans andliga ledare, Ayatollah Khomeini, hade utfärdat en dödsdom mot Salman Rushdie och mot dem som var ansvariga
för publiceringen av hans prisvinnande bok "Th~ Satanic Verses" .
Den skrämde författaren begärde polisskydd, gömde sig och
uppgav sin plan att företa en föreläsningsturne i USA. När han
chockad insåg vilken förolämpning han hade gjort sig skyldig
till mot sina tidigare trosfränder, publicerade Rushdie en undergiven ursäkt, men det blev
ingen förlåtelse. "Det åligger
varje sann troende", förklarade
Ayatollah, "att skicka denne
trolöse till helvetet, oavsett
vilken risk han själv löper."
Kedjereaktionerna har fortsatt
att öka: Storbritannien
och
nästan alla övriga EG-stater
hemkallade sina ambassadörer i
Iran "för konsultationer" - opåverkad vägrade !rans regering
att ta avstånd från Ayatollahs
dödsdom, inställde en planerad
brittisk
industriutställning,
avbröt sedan klumpigt alla diplomatiska
förbindelser
med
Storbritannian - människor har
dödats i upplopp och demonstrationer, som igångsatts av
muslimer i många delar av världen - tusentals författare och
förläggare har gemensamt startat en kampanj till försvar av
vad de kallar "friheten för författare att skriva och för förläggarna att publicera" - en konferens mellan muslimska stater i
Saudiarabien kunde inte enas
om att stödja Khomeinis dödsdom men beslöt att fmansiera
lagliga åtgärder mot författaren

och förläggaren till "The Satanic Verses".
När detta kommer i tryck skall
förmodligen mycket mer ha
hänt
Men det som vi har sett och
hört är emellertid enbart det
dämpade förspelet till ett av de
viktigaste dramerna i vår tids
historia, ett drama i vilket hela
mänskligheten är djupt och oåterkallerligen engagerad.
En undersäkning av detta komplicerade
och skickelsedigra
problem bör uppdelas på två huvudrubriker:
1. Geopolitik. Det innebär att
Rusdies bok oavsett vilka intentioner dess författare kan ha
haft, är en mycket betydande
faktor i 1900- talets maktpolitik,
ett anfall med kärnvapenkraft i
ett icke förklarat krig.
2. Religion. Detta innebär att
Rushdies bok är en symptomatisk faktor i en världsomspännande dragkamp när det gäller
andliga realiteter mellan tro och
otro
eller
snarare
mellan
mycket antagonistiska trossystem, mellan de som stärks av
tron på Gud och dem som tror,
att mänskligt framåtskridande
kräver ett fatalt förnekande av
gudsbegreppet.
Den förhärskande attityden i
väst är varken teistisk (tro på
Gud) eller ateistisk «aktiv otro);

den är likgiltighet (förvirrad och
oengagerad).

Historia i ett nötskal
För att bringa dessa två områden tillsammans, kan vi säga,
att politisk makt i väst, nästan
helt och hållet uppnådd genom
monopolkonrroll
av pengar,
verkar i nära samförstånd med
en rationalistiskt,
agnostiskt
eller ateistiskt uppfostrad klass
av intelligentsia.
I den islamiska världen däremot förblir alla stater oskiljaktigt förenade med religiös tro,
även om det är ganska svagt i
några länder som Turkiet, Egypten, Marocko etc. Den islamiska
fundamentalismens seger 1979
under ledarskap av Ayatollah
Khomeini, har haft en stimulerande effekt på den islamiska
religionen över hela världen.
Världens historiska utveckling
i vårt århundrade, i detalj förklarad av historikern Oswald
Spengler i hans stora verk
"Västerlandets
undergång",
har varit resultatet aven allians
mellan pengar och intellekt.
Denna allians har verkat som en
världsrevolutionär kraft -sedan
sekelskiftet,
medförande
ett
skede av konflikter och tragedier utan motstycke i upptecknad historia.
Bland dess viktigaste resultat
kan nämnas boerkriget, som var
böljan till slutet av det brittiska

imperiet, bolsjevikrevolutionen
och dess massmord, de europeiska nationalstaternas förlust
av sina kolonier, bildandet av
FN som en världsregering in
spe, och en mängd andra förändringar, alla syftande till det
planerade slutliga uppgåendet
av alla världens nationalstater i
en enda centralt kontrollerad
globalstat.
Kort sagt, det är en världsrevolutionär rörelse, beräknad att ge
stadga och fortvaro åt ett existerande världsfinansiellt imperium genom att bekämpa det med
den slutgiltiga makten hos ett
globalt politiskt imperium.
Ingenting av större vikt har
satts igång någonstans i världen under detta århundrade som
inte passade de långsiktiga
kraven hos en ny imperialism,
som till stor del har lyckats ta i
tjänst alla det föregående seklets nationella imperialismer.
De s.k. arabstaterna med sina
väldiga oljerikedomar ses nu
som ett stort hinder, som blockerar den vidare utvecklingen av
världsrevolutionen. Det var av
detta skäl som Iran under
shahen hjälptes till status av
stor militärmakt, så att det
kunde tjäna som ombud för
världsrevolutionen, dominerande som det gör persiska golfen
och hotande från sidan de arabiska oljestaterna. (1)
Men sen kom en folklig revolt
i Iran under baneret av ett återuppvaknat islam och det plötsliga och helt oväntade störtandet
aven av de starkast skyddade
och mest hänsynslösa tyrannier
som detta århundrade har frambringat. Agenterna för den nya
imperialismen,
huvudsakligen
från Amerika och Israel, tvingades anträda ett hastigt och ärelöst återtåg.
En väpnad invasion från Irak,
massivt uppmuntrad och stödd
av västs makter och Sovjetunionen väntades inofficiellt slå ut

Irans nykläckta islamiska republik; men efter en tioårig kamp,
i vilken upp till två miljoner
människor stupade på bägge
sidor måste de västliga stormakterna - särskilt USA - ingripa
militärt i persiska golfen för att
rädda Irak från ett förödmjukande nederlag.
Sovjetunionen, den andra
armen hos en och samma
världsekonomiska
imperialism
och en partner till västs makter i
många politiska intrigaktioner,
fick en liknande motgång i Afghanistan och av nästan exakt
samma anledning - den upplivande, enande och hårdnande
kraften hos en monoteistisk tro
som, fast länge betraktad som
döende, troddes vara en slocknad vulkan, plötsligt och oväntat framkallade ett oemotståndligt utbrott av folkligt motstånd.

Böcker som vapen
Först några allmänna synpunkter på orden och friheten
att använda dem.
Ord kan användas i vänligt
eller fientligt syfte, för att hjälpa
eller för att såra. Likadant friheten vid användandet av ord; det
är en frihet som kan användas i
vänliga eller fientliga syften.
När det därför påstås, att en författare eller talare har en absolut
rätt till "frihet", används orden
för att vilseleda - dvs. i bedrägligt syfte. Vi har frihet att skriva
och tala, men vi gör det på vårt
eget ansvar och har ingen absolut rätt att begära stöd, om vi
sårar eller förolämpar därvidlag.
Salman Rushdie drevs utan
tvivel av ett flertal motiv vid
skrivandet av boken "The Satanic Verses"; hans viktigaste
motiv kan ha varit att stärka sin
moraliska ställning som avhoppad muslim, snarare än något
begär att såra eller förolämpa

sina tidigare trosfränder. Han
kunde också ha frestats av de
stora belöningar, som är tillgängliga för varje författare,
vars verk beräknas bryta med
kulturell tradition och därigenom hämma alla de instinkter,
som är ett hinder för s.k. "progressiv" politik.
Från djupet av sitt eget jag
tycks Rushdie ha erhållit en varningssignal rörande det farliga i
sitt företag, ty på sidan 369 av
hans bok läser vi:
Baal frågade: "Varför är du
säker på att han kommer att
döda dig?"
Salman, persern, svarade: "Det
är hans Ord emot mina".
Fem sidor längre fram säger
Rushdies gestalt Mahound Profeten : "Din hädelse, Salman,
kan inte förlåtas. Trodde du att
jag inte skulle klara av det? Att
ställa dina ord mot Guds Ord."
Ännu mer olycksbådande är
raderna på sidan 373: ...profeten
vill ha reda på. "Har han påträffats? Inte än. Han gömmer sig,
men det häller inte länge." (2)
Moraliskt stödd och varmt
uppmuntrad från alla häll av
Englands
radikala
vänsterliberala
intelligentsia
tycks
Salman Rushdie inte ha haft
någon svårighet att skjuta undan
det som tycks som en varning
från det undermedvetna att han
nämligen närmade sig randen
till en kuslig virvel av ideer och
värderingar.
Trots detta kunde reaktionerna
inför "The Satanic Verses"
blivit helt annorlunda, om vi
haft en annan världshistorisk situation. På den tiden när en
roman måste bana sig en väg i
världen enbart med hjälp av
sina litterära meriter eller åtminstone med hjälp aven naturlig
läsaruppskattning,
skulle förmodligen Salman Rushdies bok
aldrig har kommit längre än till
förläggarnas skrivbord. Men en bok
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som kan användas i politiska
syften behöver ingen egen flygkraft; som en lerduva kan den
skjutas upp och tillIålligt påklistras etiketten av ett genialt verk.
Utnyttjandet av politisk skicklighet på detta sätt har krävt
skapandet av ett väl finansierat
system av penningpriser. Det
mest uppmärksammande
av
dessa är Nobelpriset i litteratur,
för att inte nämna understödda
royalties,
filmoch
TVrättigheter etc. Med få undantag
kan konstateras att det verk som
får pris främjar ett vän sterliberalt ideklimat Vad vi ser är
i själva verket den intellektuella
partnerns transaktioner i den allians mellan pengar och intellekt, som fårs t klart identifierades och beskrevs av Spengler.
Detta kan hjälpa till att förklara varför förra årets Nobelpris i
litteratur
tilldelats
egyptiern
Nagib Mahfouz, vars roman
"Children of our Alley" har förblivit förbjuden i Egypten och
de flesta islamiska stater sedan
den publicerades 1959. Mahfouz undvek att göra stötande anspeglingar på Islam, men hans
bok avsåg att underminera
makten och inflytandet hos det
muslimska
prästerskapet.
De
varandra avlösande egyptiska
regeringarna skulle ha föredragit att låta Mahfouz's bok spridas fritt men de var alltfår
smarta för att söka konfrontation med ett uppvaknande
Islam.

Bakom scenen
Det som vi har är alltså ett tillstånd av icke förklarat krig
mellan vänster-liberala revolutionära krafter i väst och de islamiska staterna. Under en viss
tid framöver kommer detta krig
att föras på det psykologiska
eller religiösa planet - ty det är
knappast något annat än en återupplivad islamisk monoteism
som tvärt har stoppad den nya

Bl
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imperialismen i ett vidsträckt
område av största strategiska
betydelse.
Irans Ayatollah förstår tydligen denna situation mycket bra.
Det är något mycket viktigare
än Salman Rushdies bok som
upptar honom; det är hotet från
en rikligt finansierad kampanj
av psykologisk krigföring med
syfte att underminera och penetrera en tro som varit tillräckligt
stark för att hålla Iran fritt från
utländsk dominans och att driva
det mäktiga Sovjetunionen ut ur
Afghanistan.
Den engelska utrikesministern
Sir Geoffrey Howes uttalande
som fördömde Rushdies bok
som "stötande", medan han
samtidigt försvarade fårfattarens "rätt till yttrandefrihet" var
ett exempel på den skamlösa
humbug, som karakteriserar de
flesta av de västliga politikernas
utttalanden i våra dag:ar.
Den frihet som sir Geoffrey
känner sig kallad att försvara
gäller bara dem som hjälper till
att främja en vänster-liberal atmosfär av ideer och värderingar.
Det finns en censur när det
gäller det skrivna eller talade
ordet i väst, vilken är så mycket
mer effektiv eftersom den är
hemlig och underjordisk vid
sina aktioner. För att bara
slumpvis ta ett exempel. Vid det
tillfälle då den engelske utrikesministern talade över BBC, föreläste den engelske historikern
David Irving i Canada och försökte tränga igenom den mur av
hemligt motstånd mot hans välskrivna och rikligt dokumenterade bok "Churchills krig".
Varje skribent som trotsar "etablissemangets" historia när det
gäller Andra Världskrigets era
finner alla tillfartsvägar till bokmarknaden mystiskt avstängda.
David Irving har varit tvungen
att resa omkring i England och
sprida kännedom om sin bok

hos de få små och oberoende
bokhandlare som fortfarande
existerar.
John Tyndall, ledare får British National Party, har suttit i
fängelse för djärvheten
att
trycka det som de flesta vanliga
människor tänker eller säger
privat i sina hem eller på pubar-

na. (3)
Böcker som svartlistas på
detta sätt och strängt utesluts
från världens bokdistribution
skulle fylla ett väldigt varuhus.
Det vänster-liberala
etabliseman get, nu så angeläget om
nödvändigheten att skydda författarens "heliga frihet" att
skriva och förläggarens "rätt"
att publicera, känner mycket väl
till hur man skall avskräcka,
straffa och to.m. krossa de författare som de anser "stötande".
Så varför så mycket ståhej
kring Salman Rushdie, det vänster-liberala
etablissemangets
vackra prydnad? Varför enbart
när en mycket omskriven författare hotas?
Iranierna har utfärdat dödsdomar mot många personer. Mot
Shapour Bakhtiar, Shahens siste
premiärminister - Bakhtiar lever
i Frankrike under sträng polisbevakning och har undkommit
ett mordförsök. Rushdie är inte
den enda person i England som
lever, hotad till livet - Margaret
Thatcher och hela hennes regering och hundratals andra behöver polisskydd dygnet runt för
att vara säkra. Varje person i en
engelsk arme uniform är för !RA
måltavla för en kula eller en
bomb.
Så varför riskerar den brittiska
regeringen de kostsamm'! konsekvenserna av ett fullständigt
avbrytande av förbindelserna
med Iran, när allt som behövs är
polisskydd åt ännu en person?
Svar: Eftersom det gäller
mycket mer än den fysiska
överlevnaden av den radikale
vänsterförfattaren till en andra
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klassens roman. Iran har visat,
att det har förmåga att sätta
skräck i vaIje författare, förläggare eller bokdistributör som,
vad skälet än är, deltar i den
psykologiska krigsföringen mot
de islamiska
staterna.
Om
Rushdie lever eller dör är av
mindre intresse för de religiösa
ledarna i Teheran eller Qum;
det som är viktigt för dem är att
de har något sätt att underminera moralen hos en hord av litterära opportunister och politiskt
motiverade förläggare.

Denna konflikternas
tidsålder
Ett inofficiellt krigstillstånd
mellan västs plutokratier och de
islamiska staterna har följdverkningar av det mest genomgripande och omfattande slaget för
hela mänskligheten; det är en
konflikt inte endast mellan
grupper av nationer utan också
mellan radikalt olika världar av
ideer och värden.
Det finns i 1900-talets värld
två viktiga sätt genom vilka
mänskligheten som massa kan
påverkas och kontrolleras för
fredliga
eller
för krigiska
syften:
1. Pengar:
Utan pengar i rikt
mått kan det inte bli något väsentligt deltagande i parlamentarisk politik. I vaIje västland
finns det bara ett parti, penningpartiet, uppdelat i stridande
fraktioner för att skapa illusionen att väljarkåren har frihet att
välja. Varje politisk grupp som
inte
tillhör
penningpartiet
vägras tillträde till media annat
än för att hudflängas. Instrument för allmän kommunikation - tidningar, radio, bokförsäljning ect. - är nästan uteslutande ägda och dirigerade av
personer som har tillgång till
stora rikedomar. Det är som om
pengar skapade ett gigantiskt
kraftfält som driver folk till po-
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sitiva eller understödjande reaktioner. Människor reagerar inför
närvaron aven stor och koncentrerad penningmakt som jämspån påverkade aven
stark
magnet.
2. Religion: Om vi antar, som
ett argument bara, att "Gud är
död" - som Nietzsche förkunnade - måste vi likväl tillstå att
tron på Gud under senare år har
manifesterat sig som en mycket
kraftfull framkallare av massaktioner, vilket bevisats av den
amerikanska och sionistiska erfarenheten i Iran och Sovjets erfarenhet i Afghanistan. Det
tycks därför, som om det funnes
i gudsbegreppet eller någonstans bakom det en sprängkraft
av häpnadsväckande intensitet,
som har undgått uppmärksamheten hos flera generationer rationella intellektuella i Västerlandet, präster medräknade.
Vad det än är kan vi föreställa
oss det som ett slag av psykisk
katalysator
eller klargörande
kraft som har framgång att förse
sinnet med en ovanligt hög grad
av visshet: utan denna visshet
saknar vi viljestyrkan att fatta
motbjudande eller obehagliga
beslut, eller att erbjuda hårt
motstånd mot skadligt inflytande, som exempelvis utländsk
dominans; och utan denna visshet och hårdhet i viljan är det
omöjligt att undvika den sociala
och politiska upplösning av det
slag som nu hemsöker alla
länder i väst.
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Det ser snarast ut som om
folken i väst tvingas till en plågsam självprövning.
Noter:
l) Se "The Shah's Last Ride",
William Shawcross.
2) Citerat
av Christopher
Booker, som Peter Simple II i
Daily Telegraph.
3) John Tyndall avtjänade en
tids fångelse 1986 för att ha kritiserat en impopulär invandringspolitik, som har medfört
kriminalitet i engelska storstäder i en hittills okänd omfattning; hans bok: "The Eleventh
Hour."
Rekommenderas för läsning
:"The Controversy of Zion" av
Douglas Reed; "The zionist
factor" av Ivor Benson.
Penningpolitik
Det finns inte en proletär rörelse, inte ens en kommunistisk,
som inte verkar i penningsyfte, i
den riktning som anges av
pengar och under den tid som
tillåts av pengar och allt detta
utan att idealisten i ledet har den
blekaste aning om förhållandet.
Oswald Spengler
"Västerlandets undergång".
Denna artikel publicerades först
i Behind the News, PO Box 29,
Sudbury, Suffolk, COlO 6EF
England.

Uppskattar du innehållet i SverigeKuriren? Vill du att tidningen skall
komma ut även i fortsättningen?
Utgivningen är helt beroende av ekonomiska bidrag från
läsekretsen. Stöd utgivningen genom att sätta in ett
valfritt belopp på Post~iro 23 45 65 - O.

Fakta och
vetenskap
• En grupp läkare rapporterar i den ansedda läkartidningen The Lancet om sambandet mellan kaffe
och ofruktsamhet. Deras undersökningar visar att
risken för långvarig ofruktsamhet är nästan fem
gånger större bland storkonsumenter av koffein.
·Trots att kvinnors hjärnor är mindre än mäns är
kvinnor ofta överlägsna i verbala ämnen. Det b~ror
bl.a. på att hjärnbalkens smala förbindelse, som
sammankopplar höger och vänster hjärnhalva, generellt är större hos kvinnor än män. Upptäckten
kan dessutom förklara varför flickor mer sällan än
pojkar är ordblinda. En del forskare anser att den
anatomiska skillnaden också är förklaringen till att
män generellt är bättre på uppgifter som involverar
rumtidsförhållandet, som till exempel ingenjörsarbete och kartläsning.
• Forskare vid Palmer station i Antarktis anklagar
ozonhålet för att hota djurlivet i haven vid jordens
sydpol. Särskilt under sommaren förstörs ozonlagret över sydpolen. Det ökar den ultravioletta
(UV! strålningen drastiskt. Strålarna slår ut produktIonen av fytoplankton i haven. Vid försök
fann forskarna att produktionen sjönk till en åttondel av den normala. Det kan innebära ett våldsamt
tryck ~ näringskedjan. Fem hundra kilo fytoplankton bhr grovt räknat 50 kilo krill. De ger fem kilo
krabb ätande . säl. I kedjans topp, späckhuggarna,
har de 500 kilona fytoplankton blivit 50 gram kött.
• När Tupolev TU 155 för första gången lyfte från
en flygplats nära Moskva förra året var det sarntidi~t första gången ett flygplan bara lämnade en
strImma vattenånga efter sig. Man har installerat

SD-Lysekil utsatt för förtalskampanj!
Lysekilsföreningen,
som
är
mycket aktiv, har blivit föremål
för diverse hatkampanjer från
~olitiskt etablerat håll. Miljöpartlets Marie-Louise Henriksson
skreven vedervärdig artikel i lokalpressen där hon jämförde

en speciell bränsletank i flygplanets kabin. Här
kan uran lagra flytande väte vid temperaturer
under gasens kokpunkt, som är minus 253 grader.
När vätet värms upp kokar det till gas som därefter
leds in i förbränningskammaren i en turbojetmotor. Här förenas vätet med luftens syre, så att det
brinner med intensiv värme och producerar en
kraftig rörelse framåt. När vätet brinner i luft,
består avgaserna bara av vattenånga. Sovjets syfte
med att bygga TU 155 har varit att visa att väte är
ett användbar alternativ, som flygbränsle efter
hand som oljelagren i världen reduceras.
• Rökare får tre gånger så breda ärr som icke
rökare, därför att tobaksröken gör att sår läker
sämre. Det har visat sig att tobaksrökningens innehåll av nikotin och koloxid har en rad skadliga effekter på kroppens förmåga att läka sår. Det är inte
bara i huden läkningen försämras. I magsäck och
tolvfingertarmen uppstår magsår oftare hos rökare
och det konstateras fler återfall med nytt magsår.
• Neurobiologer har på hjärncellerna upptäckt receptormolekyrer, som kan vara nyckeln till vårt
minne. Molekylen utlöser de biokemiska reaktioner som inpräntar ihågkomster i vår hjärna. Mottagarmolekylen är en så kallad receptor vid namn
NMDA. Den sitter på ytan av hjärncellerna och
slussar in kalcium i cellerna. Trots att forskarna
bara känner till brottstycken av mekanismerna
bakom minnet, anses kalcium vara djupt involverat i de biologiska processer, som ligger bakom
minnet. Om NMDA - receptorerna blockeras med
läkemedel, klarar råttor sålunda inte inlärningsförsök lika bra som de brukar under normala förhållanden.
• Ormbunkar är giftiga. Enligt engelska forskare är
ormbunkar cancerframkallande och sporerna dödliga. Speciellt mellan juli och oktober skall man
undvika att inandas de luftburna sporerna.

Sverigedemokraterna
med
någon slags giftsvamp. SDLysekils talesman, Tomas Gustavsson, gjorde emellertid en lysande insats då han slog till baka
med ett kraftfullt angrepp i tidningen Bohuslänningen.
Där
jämförde han Miljöpartisterna
med en melon, gröna utanpå och
röda inuti. Efter detta har även

Ur Illustrerad Vetenskap 1-989

även skolledningen gått ut med
ett PM där man uppmanar lärare
att vara särskilt uppmärksamma
på SD-material som sprids i
skolorna i Lysekil. Ni som vill
stödja Lysekilsavdelningen kan
skriva till:

SD-Ly.sekiI
Box 51,
454 00 BRAST AD

Småskrifter från Sverigedemokraterna
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När seriösa svenska fosterlansvänner den 30 november varje
år samlas för att hylla minnet av
Karl XII är det en del detaljer
som måste poängteras. Vi hyllar
inte Karl XII:s envälde, utan det
är den store fosterlandsvännen
och härföraren Karl XII som
hyllas och åminns. Att Karl XII
var vad man i dagens värld
skulle rubricera som en diktator
är i sig helt riktigt, men det betyder ju inte att seriösa svenska
fosterlandsvänner vill ha en diktator som ledare för dagens Sverige. Karl XII måste ses i sitt historiska perspektiv. Han växte
upp och uppfostrades i ett samhällsklimat som var helt olikt
dagens - på gott och ont. I slutet
av 1600-talet och början av 1700talet fanns det inte i något europeiskt land ett i dagens mening
demokratiskt styrelseskick. Karl
XII var helt enkelt ett barn av
sin tid. Att en människa råkar
bli född till envåldshärskare är
ju inget skäl att förkasta eller
fördöma denne. Det är personens
gärningar som skall bedömas.
Att Karl XII blev född i en tid då
kungens ord var lag betyder ju
på intet sätt att han var en
person som strävade efter makt.
Han föddes och uppfostrades för
att leda Sverige vare sig han
ville det eller inte. Det finns
ingen som helst anledning att rubricera hans militära och politiska gärningar
som utslag av
något
storhetsvansinne
som
vissa suspekta individer idag vill
göra.
När Sverige hotades och angreps från tre olika håll - Ryssland, Polen och Danmark - var
Karl XII endast
arton
år
gammal. För en så ung man var
det givetvis ett enormt ansvar
som lades på hans axlar. Han
skulle leda de svenska styrkorna
mot en numerärt betydligt större
fiende. Han visade sig på alla
sätt och vis vara fullt mogen att
bära detta enorma ansvar. Till-

samman s med sina mycket duktiga medhjälpare och en extremt
sammansvetsad svensk här - säkerligen den bästa här Sverige
någonsin haft - vanns det ena
viktiga slaget efter det andra. De
krig som Karl XII drogs in i och
förde berodde helt och hållet på
Ryssland, Polen och Danmarks
militära aggression mot Sverige.
Dagens
extrempacifister
är
säkert av den uppfattningen att
Sverige med Karl XII i spetsen
skulle ha kapitulerat utan det
minsta motstånd. Eftersom Sverige var i djupaste fara var det
ett helt välmotiverat beslut att
flytta över detta oundvikliga försvar~.krig till skådeplatser öster
om Ostersjön. Att kriget sedan
måste fortsätta, att konungen
efter de första segrarna inte förde
hem sin arme är självklart. Han
skulle annars efter ett par år ha
fått börja ett nytt krig. Han var
helt enkelt tvungen att komma
till ett bestående resultat. Den
syn på svensk östersjöpolitik som
dagens eftergivna makthavare
har hade ingen av sveriges dåvarande ledare.
Redan Gustaf II Adolf hade allvarliga planer på ett statsförbund mellan Sverige och Brandenburg. Det fanns till och med
planer på ett giftermål mellan
hans dotter Kristina och den
unge tyske prins som senare
skulle komma att kallas "den
store kurfursten". Den svenska
stormaktspolitiken var självklar
för männen kring Karl XII och
honom själv. Den ansågs klart
rimlig och genomförbar. Detta innebär att hela konungens politik
- inklusive försöket att ge tsaren
Peter den Store en dödsstöt mitt
inne i hans eget land - var logisk.
Vad skulle ha skett om de svenska armeerna utrymt Polen och
Baltikum
efter sina segrar?
Tsaren skulle ha fortsatt sina
framstötar mot Östersjön, han
skulle oavlåtligen ha
försökt
tränga ut svenskarna ur östra

Finland och ur de baltiska områdena. Karl XII misslyckades men
inte för att han var en slarvig improvisatör eller en oduglig politiker. Går man igenom de politiska
akterna finner man med vilken
kraft, konsekvens och realism
som han drev sin politik. Den politik som han och hans medhjäpare drev var logisk, sammanhängande och matematisk till hela sin
natur.
Karl XII:s största förtjänst var
hans personliga uppträdande,
hans mod och hans utstrålning,
som hade en mycket positiv inverkan på soldaternas moral och
kampanda. Karl XII hade mycket
väl kunnat lyckas med sitt mål
att stoppa Rysslands militära och
politiska expansionsplaner mot
Nord- och Västeuropa. Nederlaget vid Poltava berodde till absolut störstra delen på att konungen hade insjuknat strax före det
enormt viktiga slaget, vilket innebar att den militära ordergivningen - fore och under slaget långtifrån fungerade lika bra
som tidigare. Hade Karl XII varit
frisk och kunnat leda de svenska
styrkorna så hade antagligen
svenskarna återigen vunnit en
ärorik seger över tsarens trupper, vilket helt enkelt hade
kunnat ändra historiens gång.
Sverige i miltärt och politiskt
samarbete med seriösa bundsförvanter hade mycket väl kunnat
stoppa Rysslands militära och politiska expansionsplaner även i
fortsättningen.
När det gäller Karl XII:s mod,
framåtanda och militära duglighet så är och förblir han en av
den svenska historiens
allra
främsta. Karl XII har hyllats i
många år av svenska fosterlandsvänner. Måtte han ihågkommas
och hyllas även i fortsättningen långt efter det att dagens svenska
fosterlandsvänner
har
lämnat jordelivet.

Balder

Minnet från Hälsinge byn
J{ar 'Du fiört fiur fiur tUt sjunger
i s/(pgen en sång
runt om gfas6jör~ns snövita stam
oefi tfär taltrastens längtan
inatten så t:å.ng
genom rynu{en går klagantie fram
fiör au oruset ifjärran
aär älvarna går
ser au oergen som ot:å.nantiestår
oefi tfär ängarnas fin

t:å.natfärgen av skyn
vif~n ioft över J{äfsinge 6yn.
Ser au stugorna små
som i oackgma stå
fiör au suset från fågrarnas sång
när en gö/(uti fuJgen
fiörs ropa /(p /(p
ser au fiemmet
aär minnena 00

fiör au oruset ifjärran
tfär ä[vamagår
ser au oergen som
ot:å.nantUstår odi tfär ängarnas fin
t:å.natfärgen av skyn
vif~n tfojt över :Hiifsinge byn.
Jag kgn minnas en !;päf[
efter regnet som fö[[
fiur på fiimmden
liägringar gå
tUt var s/(pg
tUt var sjö
tUt var forsen så stor
a[[t av tUtta
ju borta nu är
imitt hjärta finns !;par
från ungaomens aar
uti fjärran aär ä[varna går
oefi tfär ängarnas fin
t:å.natfärgen av skyn
fiarjag minnet från
:Hiifsinge byn.

