
I september 1988 sande Stefan Herrmann ett brev till alla f.d.
Sverigepartister.

Har tommer svaret pa Stefan Hen-manns 16gnattiga brev.

En sjuk manniska och hans logner.
Stefan Herrmann sprider nya logner i ett brev som han sjalv
forfattat och som till stOrre delen ar en beskrivning av hur en
sjukligt sjfilvcentererad manniska uppfattar sig sjalv.

I en iniormationsstrift publicerad i november 1987 bestrevs orsal~erna till
utes11ltningen av Stefan Herrmann, Pether Pedersen oeh Eva
Livertalk ur dfJ.varande Sverigepartiet.

Har ar na.gra.av de ma.nga orsaterna tillu.tes1u.tninQen:

• Stefan Herrmanns aggressiva oeh arroganta upptradande sl:ramde
m8.nga med1emmar oell sympatiscirer .

• Stefan Herrmanns sjukliga Hit1erdyrl~an gjorde att llan sgg sig sja1v
som en svensl~ fuhrer.

• Pether Pedersen och Stefan Herrmann sta1 partiets med1emsregister
(delar av det har sedan hamnat i nynazistisl:a Nordiska Ritspartiets
!la.nder).

• Pether Pedersen oel1Stefan Herrmann st301partiets post genom att
o1ovliQ"enb-.;,rta1$.si p,o.rtietsnostb,::;.x.
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• Pether Pedersen oetl Stefan Herrmann stal partiets alla tillgangar
(massor av tontorsutrustning t ex mob1er, strivrnastin ..samt partiets
tryc:l:sal::er oeh informationsmateria1 till ett forsaljningsv2l.rde av 100.000)
oell materialet 3.1' fortfaran,je f,5rsvunnet.

• Stefan Herrmann anvande Sverigepartiet som en privat letstuga dar
hans rattegangar oell personligo. problem st::;.di forgrunden octl vo.r
vil::tigare an det politisl~a budskapet.

Den tritik som framiordes mot Stefan Herrmann ,,rar sak.lig och
korrekt i alla avseenden, medan Herrmanns utfall mot de seriosa
patrioterna har varit sjuk och lognaktig. Ett exempel: Stefan
Herrmann o.nklo.gadeen Sverigepartist for att ha forstingrat pengo.r.I\.1en
o.nk1:3.gelsengjordes endast darfor att denne Sverigepo.rtist vo.r med om
beslutet o.tt utesluta Herrmann. S~ful och falsk ar Stefan Herrmann.



Att det var ratt att utesluta Stefan Herrmann 'mil tlar tlevisats av m~.nga
faktorer. Av utrymmess1:al gar vi inte in p§.det har, men under Herrmann
gick ver1:samheten ba1:§.toch till slut fc>llpartiet ih0p.
Uteslutningen av Stefan Herrmann ":,1erkstalldesav den davarande
styrelsens majoritet efter starka patryckningar fran partiets grasr6tter
och lol:alombud. Den skada som Stefan Herrmann hade !samkat
partiet var fruktansvard oell det har tagit lang tid att reparera dessa
skador.

Efter aU Stefan Herrmann utes16ts hade han samlat en l:rets av
arlhangare omkring sig, men redan efter kort tid upptacl:te aven dessa
medlemmar att det var nagot som var Jel med Herrmann. Den resterande
gruppen (som bibehfulit namnet Sverigepartiet) arbetade aktivt med
narradioS311dningar och gatual:tiviteter. Stefan Herrmann gjorde inte
nagonting for de som fe,ir86l:te11jalpahonom. Istallet utnyttjade
Herrmann Ijem ma;ctmalt fOr sina. privata syften. Ran lade dessutom
sjalv tleslag pa alla de me,jel 80m tom in till partiets postgiro. Under
b6rjan av aret tom det in myctet pengar och det har bedt5mts att Stefan
Herrmann har stulit ungefar 4}OOOkr $Omkommit in i form av
medlemsavgifter, bidrag ..bestallningar et:. Stefan Herrmann struntade i
att e~'Pediera best?J11ningarnaoch agnade sig i stallet at ett dyrbart krogliv
och spel pa Solvalla. Stefan Herrmann hade nu slagit sonder de sista
spillrorna av d!varande Sverigepartiet.

I en sk.rive1sedater ad september 1960 upprepal' Stefan Herrmann
mango. av sina tidigare l6gner. Ran borjar med att tro.':lestera
Sverigepartiets tidigare informationsskrift dar styrelsen sa1:ligt oc11l:orrel:t
bestrev hill' det gick till i samband med sammanslagningen mellan BSSoch
Framsteqsp,artie t.'-'
BSSvar l"U den betTyT(iliqtstorre orqanisationen med m8.nqamedlemmar ..
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manga sympati8orer ..en vals1:6tt organisation, en bra administration, en
egen 10tal, egen tidning egen tontorsutrustning, rege1bunclen utgivning av
medlemsl)ulletiner, regell)Un,jna attiviteter, demonstratione1' OS"'l.
Herrmans Framstegsparti hade sandningar i narradion - inget annat. Att

det inte fanns nagot. annat berodde n;j,mligenp&Stefan Herrmann sjalv.
Ran bry,jde sig inte om att utvec1:la partiet. Ran t.o.m. hindrade andra
medlemmar att ta. egna initiativ for att utvectla partiet. Herrmann hade
ensam tontroll 6ver aUt i det lilla Framstegspartiet och de etonomisl:a
1:ontantbidrag som tom in gic!: till spel pa Solvalla. Att Herrmann spelade
bort. Framstegspa1'tie~; tassa a1'nu. vaU:.antsedan avllOppade
iramstegspartiste1' tu.nnat vittrla Ija1'om.
Herrmanns ,jyrbara. l:.rogvanor oeh flotta lyxbil sa.gsocl:.sfi.ho.bekostats

a.-vmedel ur Framstegspartiets kassa. Eftersom Framstegspartiet inte hade
na.gra st,5rre utgifter f05rsin verksam11et undrade manga vart aUa
inl:.omste1'tog vagen. Nu.vet vi svaret. Herrmann parasiterade helt
enkelt p~ medlemmarnas godhet och offer-vitia,



I BSSd~.remot fungerade tJotforing octl annat perfett oetl Herrmann tiet
t.o.m. g§.igenom den fore sammanslagningen. BSSdaremot fick inte te. del
av Framstegspartiets bokfCiring.Den T·lilleinte Herrmann visa upp.

Stefan Herrmann sag BSSsom en betydligt starkare konkurrent oc11
ville sUJppa deras utvectling genom aU lagga beslag p$ BSSOd1 dess
valstottc. organisation. I ett hemligt handskrivet meddelande (som vi har
k()pia pa) till den egna kretsen streY Herrmann att han trodde sig kunna
vinna "folk, pengar, partilol:al ..grafislca resurser, topieringsmaskin mm". I
samma me,j,jelan,je streY han "if you. car(t beat them - join them" vilket
Vittn3.r om att han till varje pris ville hindra BSSfran aU pa egen hand
bilda parti. hied utstuderad falskhet och sldcl:lig formuleringskonst lockade
han BSS:arna i fallan. BSSvar tveksam;na men av ren svensl: godtrogenhet
acc:epterade man slutligen tanken pa en sammanslagning.

Den f()fsta m8.naden sag det bra ut, men sedan borjade problemen. Stefan
Herrmann gjorde (via Eva Liverfall:) olovliga uttag ur postgirot och
u.pptra,jde myetet aggressivt mot sin omgivning. Han tom i brat med flera
av de attiva medlemmarna. De gamla framstegspartisterna hade redan
lamnat honom och "'irilleinte ha med honom aU gora. Nu borjade a"~lenandra
med1emmar att hoppa av partiet. Herrmann visade alltrner sitt ratte. jag
Oell organisation en vittrade s(>nder alluner. Herrmann alskade att sitta i
ra.tteg~.rlgar OC11aggressivt fora sin talan i olika m~l. Dessa rattegangar fick
sedan u.ppta nastan all sandningstid i narradion trots upprepade k1agom~
fran 1vssnarna., '

Herrmann forst.od sig varten p§.politik eller mannistor. Han var en
aggressiv strithals som tara ville synas oct! fa.personlig uppmarl:sam11et
ungefa.r 80m eU spa.dbarn behover sin mor. AU Herrmann inte var nagon
11ationalist upptacktes p$ ett tidigt stadium. Han upptrt1.dde otamratligt och
osolidariskt inastan aUa sammanhang. U1:es1utningenb1ev en naturlig f,51jd
a'l hans eget u.pptra.dande.

Nar man nu laser innella11et iden text som Stefan Herrmann skrivit
om sig sjalv ar ,jet inte sarskilt sv§,rt aU avfarda inne11§,l1etsom sju1:a
16gner. II/Ianbe11'5'ler";larten 'lara psy1:o1ogeller psykiater f,Sratt forst1 att
Herrmann har allvarliga psyl:isl:a sWrningar. AU han behover yard rader
d· t 1'1-;,\'-1-h· '1'- n 1111 ";r~rl'C>. 10.",...·E.l,1-{:>.-TTHerrmanns ~-1-{:>T'ro·· 1-I·" tTrd11';,\·thur~. l:=.~1 ,,','~ ·.d C !, .,'O. ,v .:oc" <:1,',' ;) "Y .::.~ 1w. ') :0 '

ratt Sverigepartisterna gjorde nar de utes16t Herrmann. I brevet
sa.g·erHerrmann att Sverigep,artiet. Ln, ligg'€,!"i mal[.)8.se,Iviendet 21.1'
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Herrmann sia1v som befinner sig iden p;~sen och m§. han stanna dar, sa
vi slipper honom for all framtid,

Stefan Herrmanns brev ar en enda stor hyllning till sig sjalv och
anh§.Uan om allmosor.

Stefan Herrmann strive1' Comsig sjalv (CoGhhan tror s3.1:e1'tp§. det):~ . -



"Det star allt mer klart att svensk nationalism oeh Stefan Herrmann ar
oskiljaktiga begrepp ..oSanningen ar den ..att sverisk nationalism star och
faller med Herrmanno Herrmann ar den svens1~a nationalismen
personifierad ...Utan Herrmann ..inget starkt ledarskap. Endast om
Herrmann kan form~s att ~terta.ledarskapet finns det en framtid for
svensk nationell verkS31nhet. Herrmann har visat sig vara d€'n ende sv€'nsk
som med kraft har lyckats f6ra ut nationalism€'ns barand€' ide till den
breda allmanheten.,o Slutsatsen star fast: Utan H€'rmann ..ing€'n framtid for
svensk nationalism '"

Om Herrmann ar s~ ovard€'lig for svensl~ nationalism varfor har han stallt
till problem overallt dar han varit? Herrmann sparl~ades ur mod€'raterna
197f:, p~ grund av samarbetssvarigheter ..Herrmann tog dod pa.
Framstegspartiet trots potentiella m6jligheter till framgangar och pa.
mindre an elvo. mano.der slog Herrmann s(lnder Sv€'rigepo.rtiet. Dessutom
tan man fraga sig varfor han kraver att fa bli "ledare"? Skulle han inte
Imnna n6ja sig med o.tt bli vanlig o.rbetande medlem? Nej..so.nningen ar att
hans storhetsvo.nsinne inte o.ccepterar annat an "ledarskap".

"En kampanj maste standigt paga. f6r o.tt forr eller senare uppna. detta
avgoran,je mal: Herrmann tillledninQ'en I Detta blir kampo.njens stolta
paroll. J.~tgard nummer ett blir en inso.mling till Herrmanns
ra.tt.eQ'§.ng-skostnader.Detta ar ett fcirsta blygsamt steg 30ttvisa Herrmann
var stora up!p.skattninQ'over hans banbr";,Tt3ondeinsatser fClrSveriQ"e,Den
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tragisl:3o sanningen ar ..att Herrmann nu. lever under ytterst l:nappa
omstandigheter, strax C)To1eretistensminimum ..hankande sig fram p~oen
maQoerstatliQ' deltidskin trots fi.5rsor1°ninQ"sborda..0Nu Q'aller det alltsa...o.tt
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alla soli(lariskt staller upp OC11komepnser3or Herrmann f(ir 11ansstora offer
1-:-il-"";7(::.1-1'0"6Ill::1-10'r. ()'="+-0"1°1-r+-a10-1'-0"(::,1'0H;:.rl-nlo.n1'-1'1-'="::'\"-110
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Hernnann - 80m asaml::.at svenst natj(malism sa stor stada - anser siQoSJ·a.1v
'-'

1121.Q'l°ort"banbrvtande insatser for SveriQ'e",Faktum fu att det inteu., '-'
finns n~gon som gjort s! mycket skada for svenska nationalism
som Herrmann_
Herrmann talar vidare om att.l1an lever under "l::.nappaomst3.ndigheter" ..

men o.tt ago.en 1yxbil (Morgan vard 2~/) 0(0) oeh spe1o.p§. Solvalla for 2
000 kr i manaden QoartvdlircJenlira 0Nel°fal~tum ar att. Herrmann bel10ver
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pengar sa o.tt ho.n tan byta sin Morgan till en Lotu~;('lard 57:) 000). Nu 11ar
han inte tan taour n$gon partil::.assaotigger han ,5ppet till sitt. privatliv 0Det
sjutast2. a.v allt a.r aU Herrmann dessu.tAlll1genom ett. arv ;3.ragare till ett



gods strax utanfor Ronneby i Blekinge. Stefan Herrmann ager allts§.
tillggngar for over en miljon kronor. OBSERVERP.!Detta ar absoluta faleta.

"Ledaren" Stefan Herrmann skriver vidare att "partiledningen" (d\1S
Stefan Herrmann sjalv) '"OOslutat"att rekommendera anhangarna att
rosta blan1et.Det l§.ter ju minst sagt markligt att en "partiledare" for ett
parti uppmanar anhangarna att rosta blankt. Sanningen ar ju den att
Herrmann inte har n§.gotparti, men att han drommer om ett. Att r6sta
blanlet kanske l~an ge honom mojlighet att havda att "tus'?ntals manniskor
foljde min uppmaning".
Det tans1:e l:an f§.honom att kanna sig stor och betydelsefull - vern vet vad
som ror sig i Herrmanns rnarkliga hj.arna?

Det passar ju.bra att en s§.stor 1edare" sedan saljer iotografier i o11ka
storletar p§.sig sjalv och autografer med eller utan halsningar. Ja, tro det
eller ej - men denne sjalv'utnamnde fuhrer - Stefan Herrmann - saljer
fot:m ocl1autograier av sig sjalv. Kanste Herrmanns el~oPether
Pedersen toper ett?

Herrmann avslutar brevet med ett "Le\1eHerrmann och Sven-Olle Olsson i
SjC)t)O".Herrmann anser naturligtvis att han sjalv ar den betydelsefullare
av demo

Vi fr§.n foresl§.r att Herrmann hadanefter tallar sig Herrmanpartiet. Den
forsta §.tgarden 'borde blir att sl(affa en stor spegel s§.att l1an kan
kommunicera med den andra medlemmen i Herrmannpartiet.

Syftet med detta brev ar att varna alla manniskor f()r en sjut ocl1lognattig
ma.nnista som en ga.ngrgkade vara ordWrande for Sverigepartiet och
tT'larr slog sonder hela organisation en p§.endast elva mgnader. Vi fr§.gar
oss (Jeks§.:Om nu. Herrmann 8.1' s8. bra, varfor ligger hans parti i malpgse?
S,,:.rarettror vi att ni aHa nu f§.tt.


