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SD-Kurirens nye 
chefredaktör

SD-ungdomar ska 
träna talekonst

Allt fler går över till 
Sverigedemokraterna

I valet till Europaparlamentet fick 
Sverigedemokraterna 3,27 procent. 
Det räckte inte till något mandat i 
Bryssel, men bekräftar att partiet 
fortsätter stadigt framåt. Jämfört 
med resultatet i EU-valet 2004, (1,13 
procent) så var det nästan en tre-
dubbling. Det är ett klassisk fram-

4 gångsrecept att arbeta lokalt och få 
igång lokal dialog och debatt.

Allra mest aktiv har man kanske 
varit i Gävleborgs län. Från den 
första maj till valdagen den sjunde 
juni delade man där ut 70 000 val-
foldrar. Man gjorde en lokal torg-
mötesturné som nådde väljarna 

i Gävle, Sandviken, Hudiksvall, 
Bollnäs, Söderhamn, Hofors, Ljus-
dal och Ockelbo.

Toppkandidaten Sven-Olof Säll-
ström besökte Gävle enskilt, och 
partiledare Jimmie Åkesson, och 
Erik Almqvist, från Sverigedemo-
kratisk ungdom, var i Gävle och 

Hudiksvall och höll torgmöten.
Under sista valveckan affische-

rades hela Gävle med totalt hundra 
valplakat. Och resultatatet blev 
också helt fantastiskt: Man ökade 
från 0,95 procent (i valet 2004) till 
4,06 procent!

Sidan 12

Politikern som vill ha 
ordning i skolan

Carina Herrstedt, förälder och 
skolpolitiker, motionerar om nya 
grepp i en skola som blir allt stö-
kigare 

Sidan 8

4

För att möta medlemstillström-
ningen i ungdomsförbundet ar-
rangeras åtskilliga möten. Chang 
Frick vill utbilda nya medlemmar i 
bland annat konsten att tala. 

Sidan 13

4

Journalisten och Sverigevännen 
Tommy Hansson tar över som chef-
redaktör.

Sidan 2

4

Sverigedemokraternas framgångar fortsätter. I valet till Europaparlamentet gick partiet starkt framåt och allt fler väljer att gå över till Sverigedemokraterna.
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En budkavle är utskickad. Den 

löper genom dag och natt. Den 

går, såsom otaliga budkavlar for-

dom har gått, rättsols från gård 

till gård, från härad till härad. Det 

är den löpande elden som genom 

dag och natt skall kringföras. 

Budkavle går! Rid i natt!

Vilhelm Moberg, 1941
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SD-Kuriren på nätet – uppdateringar dygnet 
runt, 100 000 besök per månad.

Först av allt: jag är oerhört hedrad 
över att från och med detta num-
mer ta över den viktiga sysslan som 
chefredaktör för SD-Kuriren! 

Jag tackar för förtroendet och 
lovar att göra mitt absolut bästa. 
När detta är sagt vill jag tacka min 
företrädare, Richard Jomshof, för 
hans mångåriga arbete med att göra 

SDK till en läsvärd tidning som på 
samma gång kan vara partiets an-
sikte utåt och ett informationsblad 
för medlemmarna. Kontinuiteten 
säkras genom att Richard kvarstår 
som ansvarig utgivare.

Starkt jobbat, Richard!

Jag har varit medlem i Sverigede-
mokraterna sedan februari 2008 
och är verksam i Södertälje. Jag är 
född 1951 samt är gift och har två 
vuxna barn. Även om jag är född 
och uppvuxen på landet – min sa-
lig far var handelsträdgårdsmästare 
– känner jag mig nog mest hemma 
i den storstadsregion där jag är bo-
satt. Förutom att vara frontfigur i SD 
Södertälje är jag även sekreterare i 
SD Stockholms län samt innehar 
samma post i regionföreningen 
Västra Södertörn.

När min utnämning blev känd 
var det många som hade synpunk-
ter på min ringa person i olika blog-
gar och nätfora. Min privata blogg 
fullkomligt exploderade i en kaskad 
av besök och kommentarer. Jag är 
varmt tacksam för det stora stöd 

som kommit mig till del i form av 
lyckönskningar och stöduttalan-
den men kan också konstatera, att 
det förekommit viss tveksamhet 
och kritik. Det sistnämnda är för-
stås helt naturligt när ett nytt och 
relativt oprövat kort tilldelas en så 
här viktig uppgift.

Jag har alltså ingen lång karriär 
bakom mig inom Sverigedemo-
kraterna, men min erfarenhet som 
journalist och skribent är desto 
längre. Jag har i tur och ordning, 
med början 1972, varit verksam som 
frilansskribent, redaktionsmedlem 
vid Idrottsbladet, redaktör för tid-
skriften Svenskt Skytte och infor-
mationschef vid Frivilliga skytterö-
reslen (FSR) samt talboksinläsare. 
Bland övriga skrifter jag ansvarat 
för/medverkat regelbundet i kan 
nämnas Aktuellt om Korea, Nytt 
Hopp och Morgonposten.

Tilläggas bör att jag har kom-
munalpolitisk erfarenhet från Sö-
dertälje kommun, där jag satt i 
fullmäktige samt ett antal nämnder 
och utredningar under större delen 
av 1990-talet; jag var också nämn-
deman i tingsrätten. Partierna jag 

Jag är den nye chefredaktören!

Scenen är en restaurang i Stockholm 
den 7 juni. Sverigedemokraternas 
EU-valvaka pågår med partiledare 
Jimmie Åkesson, partisekreterare 
Björn Söder och toppkandidaten 
Sven-Olof Sällström  som promi-
nenta gäster. På den stora TV-skär-
men i lokalen kan förhoppnings-
fulla sverigedemokrater följa SVTs 
valrapportering.

När resultaten från vallokalsun-
dersökningen börjar trilla in ligger 
SD:s noteringar runt 2–2,5 procent. 
Det suckas och det hängs med hu-
vudena. Snart kommer emellertid 
den första riktiga valprognosen, och 
då blir det liv i luckan – vårt parti 
landar på 4 procent! Som så många 
gånger förr har det visat sig att per-
soner som av media och prognosin-
stitut tillfrågas om sina partisympa-
tier ofta är obenägna att säga att de 
föredrar Sverigedemokraterna. Det 
gör att Sverigedemokraternas sym-
patier i väljarkåren regelmässigt 
underskattas.

De inledande 4 procenten står sig 
nu inte, utan när det hela är avgjort 
får SD 3,3 procent och Sven-Olof 
Sällström behöver tyvärr inte se 
sig om efter ett boende i Bryssel. Vi 
som lämnar valvakan sent på natten 
gör det dock med behärskad glädje 
i vetskapen om, att vårt parti gått 
fram med 200 procent sedan valet 
till Europaparlamentet 2004. Vi 
har till och med med god marginal 
överträffat resultatet från riksdags-
valet 2006, då SD fick 2,95 procent 
av rösterna.

Som väntat gick det bäst i Jimmie 
Åkessons hemlän Blekinge, där SD 
noterades för 7, 9 procent. I Åkes-
sons hemstad Sölvesborg blev det 
hela 10 procent. I Skåne fick vi 6,6 
procent, och i flera skånska kom-
muner blev det tvåsiffriga resultat. 
Hyggligt även i Kronoberg (4,7), 
Örebro (4,5) och Gävleborg (4,1). 
Vad som drar ner de på många håll 
goda resultaten är att det gick knack-
igt i Stockholm och Norrland. Här 

Vänstervåld lade sordin på framgången i EU-valet

måste vi skärpa till oss betydligt!
Vad vi tar med oss från EU-valet 

är att vi fortsätter att gå starkt framåt 
i varje val och att alla våra duktiga 
medlemmar och aktivister trimmas 
in för det stora målet i september 
2010 – att skriva historia genom att 
ta Sverigedemokraterna ända in i 
riksdagen!

En händelse som inträffar natten 
mot EU-valdagen den 7 juni lägger 
emellertid viss sordin på glädjen 
över det lyckade valresultatet. Press-
sekreterare Martin Kinnunen och 
hans sambo Michaela blir nämli-
gen, på Gullmarsplans tunnelba-
nestation, misshandlade av ett vän-
sterextremistiskt våldsgäng om ett 
tiotal personer. Tre kvinnor döms 
sedermera i Stockholms tingsrätt till 
fängelsestraff på mellan ett år och 
åtta månader och tio månader för 
den grova misshandeln av Micha-
ela, medan det enligt rätten inte går 
att fastställa vilka som misshandlat 
Martin.

 Saken är dock inte utagerad där-
med. En tid senare gör polisen en 
razzia i en lägenhet i Bromma sedan 
en 31-årig man blivit knivskuren 
utanför Alviks tunnelbanestation. 
I lägenheten, som har koppling till 
en av de kvinnliga våldsverkarna 
vid Gullmarsplan, hittas en omfat-
tande vapengömma med ingredien-
ser såsom knogjärn, baseballträn, 
machetes, knivar samt skyddsväs-
tar. Vapenförrådet anses räcka till 
omkring 15 personer. I lägenheten 
befinner sig tre män och en kvinna 
med kopplingar till extremgruppen 
Revolutionära fronten.

Detta var andra gången Martin 
Kinnunen och hans sambo råkade 
ut för vänsterextremt våld, och det 
är förståeligt att paret börjat tröttna 
på denna hotbild som i princip alla 
sverigedemokrater står inför. Jag 
vill passa på att önska Martin en 
god återhämtning efter överfallet 
och hoppas att han snart är tillbaka 
med full kraft!

Vad som är särskilt upprörande 
med det vänsterextremistiska över-
våldet är att det politiska etablisse-
manget och stora delar av media inte 
verkar bry sig. Som Svenska Dagbla-
dets ledarskribent Ola Mårtensson 
frågar sig i ett inlägg den 23 juni: 
”Vore det lika tyst om Kinnunen va-
rit moderat?” Svaret är givet: nej, det 
hade det inte varit. Om exempelvis 
Moderaternas partisekreterare Per 
Schlingmann blivit drabbad hade, 
till att börja med, samtliga partile-
dare gått samman i ett gemensamt 
uttalande och tagit avstånd från det 
politiska våldet. Sedan hade troli-
gen en landsomfattande kampanj 
följt härpå.

Men när vi sverigedemokrater 
råkar illa ut rycks det bara på ax-
larna. Måste det till ett dödsoffer 
innan en attitydförändring sker? 
Tills vidare får vi väl trösta oss med 
att Svenska Dagbladet och i viss mån 
även Expressen åtminstone börjat 
använda ett välgörande klarspråk. 
Martin Kinnunen fick också in en 
stor och välformulerad debattartikel 
i ämnet i Expressen den 23 juli.

När detta skrivs står vi inför 
årets andra riksomfattande val, det 
till kyrkomöte, stift och försam-
lingar runt om i landet. Det behöver 
knappast påpekas att Sverigedemo-

kraterna satsar hårt på att få in så 
många kandidater som möjligt. Det 
finns all anledning att hoppas på ett 
gott resultat i kyrkovalet – tenden-
sen visar att SD går framåt i alla val, 
och det finns just inget skäl att tro 
att kyrkovalet 2009 ska bli något 
trendbrott.

Det finns främst två skäl till att 
årets kyrkoval är oerhört viktigt. 
Dels därför att varje möjlighet att 
i positiv riktning påverka Svenska 
kyrkan inifrån bör tas till vara, dels 
därför att kyrkovalet är ett gyllene 
tillfälle att trimma partiorganisatio-
nen samt ge ett ordentligt styrkebe-
sked inför riksdagsvalet nästa år.

Sverigdemokraterna slår vakt om 
det traditionella äktenskapet mel-
lan man och kvinna och är troligen 
Sveriges mest familjevänliga parti. 
Vi avvisar kyrkans sociala experi-
menterande med enkönade så kall-
lade äktenskap och ställer heller inte 
upp på den vänsterpolitisering och 
fientliga attityd gentemot Israel som 
alltför länge tillåtits prägla Svenska 
kyrkan. Ge oss Fädernas kyrka till-
baka! <

Tommy Hansson
Chefredaktör

Våldet från extrema vänstergrupper drabbar inte i första hand Sverigedemokraterna utan 
snarare den svenska demokratin i sin helhet. Foto: Hans-Olof Andersson

representerade var Ny demokrati 
och därefter Täljepartiet.

Som kanske många av er kän-
ner till är jag även, sedan många år 
tillbaka, medarbetare i tidskriften 
Contra. Jag har i övrigt ett stort och 
levande intresse för vad som hän-
der i samhället på en rad områden. 
Ideologiskt sett är jag främst värde-
konservativ.

I mitt perspektiv är SD-Kuriren 
ett centralt instrument när det gäl-
ler att presentera Sverigedemokra-
ternas politik utåt för allmänhet och 
media och inåt för medlemmarna. 
Tidningen är tveklöst viktig när 
vi nu, bara drygt ett år före nästa 
riksdagsval, spänner alla muskler 
för att ta oss in i Sveriges politiska 
finrum. 

Själv kommer jag, i nära samver-
kan med redaktion, partiledning 
och vanliga medlemmar, att ge allt 
för den uppgiften!

Hälsningar
Tommy Hansson

Tommy Hansson känner sig hedrad över att få 
tillträda som chefredaktör för SD-Kuriren.
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r E gE r Ing S F ör K l A r IngE n den 16 
september 2008 framgår bland 
annat att det råder bred enighet 
i Sveriges riksdag att vårt land 

inte kommer att förhålla sig passivt 
i händelse av ett angrepp mot ett an-
nat EU-land. Detta är nu inget ef-
tersom det i regeringsförklaringen 
den 23 september 2004 stod att det 
är svårt att föreställa sig att Sverige 
skulle ställa sig neutralt i händelse 
av ett väpnat angrepp mot ett annat 
EU-land.

Såväl alliansregeringen som so-
cialdemokraterna har alltså offentli-
gen slaktat den gamla doktrinen om 
alliansfrihet i fred syftande till neu-
tralitet i krig. Men vad har kommit 
istället? Sverige kommer alltså inte 
att förhålla sig passivt eller neutralt 
i händelse av en konflikt i Europa. 
Men vad innebär detta? Allmänna 
fördömanden och irriterat röstläge 
eller konkret insats av svenska mi-
litära styrkor?

Då Sverige inte förfogar över till-
räckliga militära medel för att för-
svara vårt eget land förefaller det 
mindre troligt att militär hjälp kan 
ges till ett annat EU-land då detta är 
i fara. Det handlar alltså för att tala 
med Hamlet om ord, ord, ord.

Vilken är då grunden i Sveriges 
säkerhetspolitik? Alliansregeringen 
skriver 2008 att det ligger en förvän-
tan om att dessa länder agerar på 
samma sätt om Sverige drabbas och 
den förra regeringen skrev 2004 att 
det är lika svårt att föreställa sig att 
övriga EU-länder inte skulle agera 
på samma sätt.

Men i detta fall är nog förvänt-
ningarna att EU ställer upp med 
konkret militär hjälp och inte enbart 
tomma diplomatiska fraser.

Vi förväntar oss militärt stöd, 
men kan inte ge något i gengäld. 
Sveriges säkerhet vilar på förvänt-
ningar och föreställningar. Inte på 
några givna löften. Inte på några 

avtal. Hur kan en regering som byg-
ger Sveriges säkerhet enbart på lösa 
förväntningar göra anspråk på att 
framstå som ansvarstagande?

Samtidigt som Nordkalotten och 
Gotland blir av allt större ekono-
miskt intresse förblir Sveriges för-
svar så underdimensionerat att det 
faktiskt är en fara för freden. Den 
som inte tar ansvar för sitt territo-
riella försvar ger en tydlig negativ 
säkerhetspolitisk signal, som med 
tiden kan komma att utnyttjas av 
andra aktörer. Detta kommer i så 
fall att påverka hela Skandinavien.

Den svenska obalansen mellan 
regeringsdeklarationens utfästelser 
och landets otillräckliga militära re-
surser är ett hot mot freden i Nor-
den. <

Stellan Bojerud
SD:s försvarspolitiska utskott

Svensk försvarspolitik lovar mer än den håller

Enligt regeringens doktrin ska svensk militär vara beredd att blanda sig i andra EU-länders 
konflikter. Foto: Hanna  larsson, Försvarets bildbyrå

”Svenska flyktingmotståndet 
minskar” och ”Svenskar mer posi-
tiva till flyktingar” är rubriker som 
basunerades ut under juni månad. 
Bakgrunden är att andelen som 
anser det vara ett ”bra förslag att 
ta emot färre flyktingar”, mins-
kat från 49 procent i fjol till 45 
procent i år, enligt SOM-rapporten 
från Göteborgs Universitet.

mE DI A S r A p p Or T E r Ing har bilden 
varit att resterande andel, det 
vill säga 55 procent, skulle 
anse det vara ett ”dåligt förslag 

att ta emot färre flyktingar”. Men 
så är det inte; den andelen är 28 
procent. I stort sett ingenstans har 
det framkommit det stora flertalet 
fortfarande vill ha en minskad andel 
flyktingar till Sverige.

Gråzonen är fortsatt stor, hela 27 
procent anser att förslaget är ”varken 
bra eller dåligt”. Denna siffra kan 
man naturligtvis spekulera kring, 
men det är min fasta övertygelse att 

Fortsatt starkt flyktingmotstånd i Sverige

motsåndet mot svensk invandrings- och 
flyktingpolitik är fortsatt starkt i Sverige. 
Foto: photo2be

en majoritet av dessa 27 procent har 
en kritisk inställning i frågan.

Min slutsats är annars densamma 
som i fjol: Även om vi räknar bort 
denna gråzon på 27 procent, visar 

undersökningen med tydlighet att 
riksdagspartierna inte har folket 
med sig i sin invandringspolitik. 

Trots åratal av massinvandring, 
trots åratal av indoktrinering och 
skuldbeläggning av dem som har 
en motsatt åsikt i frågan, har man 
inte lyckats få med sig en majori-
tet av folket på sin sida. Det säger 
betydligt mer än vad den före detta 
vänsterpartisten och forskaren Ma-
rie Demker tycks inse. Och om nå-
gon undrar är det just Demker som 
ansvarar för undersökningen.

Demker har dock rätt i ett avse-
ende; Det har skett en märkbar för-
ändring i opinionen sedan 1990, då 
undersökningen inleddes. I början 
på 1990-talet var det nämligen runt 
60 procent som ansåg det vara ett 
”bra förslag att ta emot färre flyk-
tingar”. År 2000 var andelen nere 
på 43 procent, för att år 2004 vara 
uppe på 52 procent. Gruppen som 
anser det vara ett ”dåligt förslag att 
ta emot färre flyktingar” har dock 
varit något mer stabil. År 2001 var 

det 29 procent, och åren 2003–2005 
var det 24 procent.

Att motståndet var som starkast 
i början på 1990-talet är inget som 
förvånar mig. Då satt Ny Demokrati 
i riksdagen och deras genomslag i 
media var stundtals mycket stort. 
Naturligtvis påverkade detta debat-
ten.

Det är en del frågor som uppstår 
när man tar del av medias rappor-
tering av SOM-rapporten:

1. Kan det vara så att många inte 
längre vill avslöja att de är kritiska 
till svensk invandringspolitik?

2. Kan det vara så att avsaknaden av 
ett parti som Sverigedemokraterna 
i riksdagen, och avsaknaden av en 
ordentlig debatt i ”flyktingfrågan”, 
påverkar opinionen?

3. Kan det vara så att medias över-
vägande ställningstagande för en 
”generös” invandrings- och flyk-
tingpolitik, samt återkommande 

svartmålning och demonisering av 
dem som är kritiska till det hela, på-
verkar opinionen?

4. Kan det vara så att en stadigt ökad 
andel invandrare i Sverige påverkar 
opinionen? Jag tycker nämligen 
att det vore rimligt att en stor del 
av dem som tillåts stanna i Sverige 
också har en positiv syn på svensk 
invandringspolitik.

Oavsett vilket, jag är övertygad om 
en sak; nämligen att när Sverigede-
mokraterna väl sitter i riksdagen 
2010, kommer motståndet mot den 
förda politiken att öka i takt med 
att Sverigedemokraterna är med 
och påverkar opinionen, förhopp-
ningsvis på samma villkor som öv-
riga partier.

richard Jomshof
Ansvarig utgivare

ä r V I  T Og ö V E r arbetet med 
SD-Kuriren våren 2000, 
tog vi över en tidning 
som kom ut med ett, och i 

bästa fall två, nummer per år. Vi ville 
mer; i alla fall producera en tidning 
som kom ut med sex nummer per 
år. Dessutom ville vi ge tidningen 
en folkligare prägel; låta tidningen 
vara ett av partiets fönster mot om-
världen – ett öppet sådant.

Många av texterna hade förvisso 
haft en hög kvalitet redan innan vi 
tog över; men de tenderade ofta att 
bli för långa och för svårlästa. Detta 
ville vi ändra på. Genom att varva 
reportage och intervjuer med ny-
hetsrapportering, kulturartiklar, 
partinyheter och så vidare, ville vi 
ge tidningen en större bredd än ti-
digare. Om vi har lyckats eller inte, 
är upp till andra att avgöra.

richard Jomshof (tv) lämnar över posten som chefredaktör till Tommy Hansson.

Tack för den tid som gått!

Själv tror jag att alla inblandade 
lärt sig mycket under vägens gång 
– det har i varje fall jag gjort – och att 
tidningen blivit bättre genom åren. 
För några år har det blivit, närmare 
bestämt nio år och 44 nummer. Det 
har varit en kul tid.

För undertecknad kom partiets 
framgångar i valet 2006 att innebära 
en rad olika nya uppdrag; jag tog 
plats i regionfullmäktige, landstings-
fullmäktige och landstingsstyrelsen 
i Blekinge, men också i kommun-
styrelsen samt i tre olika nämnder 

här i Karlskrona. I kommunfull-
mäktige satt jag sedan tidigare. Alla 
dessa uppdrag, tillsammans med 
de uppdrag jag har på riksnivå, har 
gjort det mycket svårt att få tiden 
att räcka till. Tyvärr har tidningen 
ibland blivit lidande, inte minst den 
planerade utgivningstakten.

Därför är jag mycket glad för att 
Tommy Hansson accepterat att ta 
över som chefredaktör för SD-Kuri-
ren, inte minst då han – till skillnad 
från oss andra i redaktionen – har en 
journalistisk bakgrund. Jag kommer 
dock inte att försvinna helt; jag sitter 
kvar som ansvarig utgivare och re-
daktionsmedlem, och jag kommer 
att bidra med skrivet material när 
tiden så tillåter.

Jag vill passa på att rikta ett stort 
tack till er som har hjälpt till med 
redaktionsarbetet genom åren, men 

även till er som har bidragit med 
material till tidningen. Jag vill också 
tacka alla er som har hjälpt till med 
det viktiga arbetet att dela ut tid-
ningen till allmänheten i brevlådor 
samt på gator och torg. Och till alla 
er som läser tidningen – naturligt-
vis. Jag vill dock framför allt rikta ett 
stort tack till Jimmie, Mattias, Björn, 
Gabriella och Joachim som var med 
från början (vi hade trots allt ganska 
kul när vi satt och slickade frimär-
ken inför varje utskick, diskuterade 
artiklar och talade om allt mellan 
himmel och jord under den första 
tiden med tidningen i Lund). Ett 
stort tack till er alla! <

richard Jomshof
Ansvarig utgivare
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DE n 6 S E p T E mBE r anordnar Sveri-
gedemokraterna ett seminarium 
om islamisering. Kent Ekeroth, 
Sverigedemokraternas interna-
tionelle sekreterare, kommen-
terar:

– Vid seminariet kommer ta-
lare att utifrån olika perspektiv ta 
upp det faktum att islamisering 
inte är något nytt fenomen, att 
det hänt tidigare och kan hända 
igen.

En av talarna är Mrutyuanjai 
Mishra, som har en europeisk 
magister i mänskliga rättigheter 
och demokrati, är styrelsemed-
lem i danska Trykkefrihedssels-
kabet och skribent för Jyllands-
posten. Han har rötter i Indien 
men bor i Danmark. Mishra ska 
tala om islamiseringen av Indien 
och relatera detta till den islami-
sering som nu pågår i Europa.

Varför anordnar du detta semi-
narium?*

– Det finns ett skriande behov i 
Sverige av information som visar 
annat än den tillrättalagda bild 
som naiv svensk media visar av 
islam, där man gång på gång går 
ur sin väg för att skönmåla den-
na ideologi. Detta seminarium 
är det första steget och planen 
är att fortsätta och utöka dessa 
seminarium allt eftersom.

Var och när hålls seminariet?*
– Platsen är Kockums Fritid 

i Malmö och seminariet startar 
klockan 13:30 den 6 september. 
De som anmäler sig har förtur till 
de begränsade platser som finns. 
Anmälan görs genom e-mail till 
kent.ekeroth@sverigedemokra-
terna.se. Föreläsningen ges på 
engelska. <

Claes Nyberg, homosexuell ordförande för Stockholm Pride, 
beskriver hur han själv känt av det som hbt-rörelsen kallar för hete-
ronormen i samhället. Han exemplifierar med hur det är att träffa 
nya människor som inte känner till hans sexuella läggning och 
säger att det går åt mycket energi att ständigt fråga sig själv om han 
ska berätta eller inte.

Det finns dock många olika normer i samhället, och knappt en 
enda människa kan tillhöra dem alla. En norm innebär ju bara att 
en majoritet av befolkningen tillhör den gruppen eller lever under 
de omständigheterna, en förenklande generalisering som egentli-
gen inte innebär att man sätter något värde på den ena eller andra 
gruppen. Jag tror att i de kretsar som Claes Nyberg rör sig är inte 
hans sexuella läggning något problem, eller ens något som folk 
funderar två gånger över. Men vad vet jag; jag är ju själv en del av 
den förtryckande heteronormen. 

I vilket fall som helst så kan jag känna viss sympati för hans stän-
diga brottande med denna fråga. För hur kul tror ni det är att träffa 
nya människor och ställa sig själv frågan om man ska berätta om 
sin partitillhörighet eller inte?

Ska jag säga det eller inte? Är det bättre om de får höra det från oss 
eller läsa det i tidningen? Jag väntar nog tills vi lärt känna varandra 
lite bättre. Hur kommer de att reagera? Kommer de att sluta höra 
av sig eller kommer de att komma med rasistanklagelser? Kommer 
jag att få en chans att berätta vad jag egentligen tycker, eller kom-
mer de att bestämma sig på förhand för vad jag tycker och tänker?

Och anledningen till att all denna energi går åt till dessa funde-
ringar? Jag och min man företräder en politik som företräds av 
regeringspartier eller deras samarbetspartier runtom i Europa, 
men som anses vara extrem här.

Vi behöver dessutom inte bara oroa oss för vad nya vänner och 
bekanta ska säga om eller när de får veta, vi måste dessutom 
fundera över vilken information som läcker ut om oss på internet 
och i massmedia, av ren självbevarelsedrift. Jag vill inte att någon 
ska veta var vi bor eller vilket telefonnummer vi har, vad våra barn 
heter eller var våra föräldrar jobbar. Är det här frågor som hbt-per-
soner måste fundera över 2009 i Sverige?

Oavsett vad jag tycker i frågan om samkönade äktenskap eller ho-
moadoptioner så anser jag att hbt-personer har samma rätt till ex-
empelvis arbete, sjukvård och rättstrygghet som alla de som ingår 
i heteronormen. Våld och förtryck kan aldrig accepteras. Frågan 
är om den allmänna uppfattningen i Sverige idag är att vi som inte 
ingår i socialliberalnormen har samma rättigheter.

Kent Ekeroth är en snart 28-årig 
lundabo, född i Malmö. Han är 
Sverigedemokraternas interna-
tionelle sekreterare och håller 
kontakt med politiska partier i 
Europa som delar partiets syn på 
vissa centrala frågor såsom im-
migrationen och EU. 

y l IgE n AV S l U TA DE S Sveri-
gedemokraternas Euro-
paparlamentets-valrörel-
se, där Kent Ekeroth var 

en av de mer aktiva kandidaterna. 
Genom att använda Internet och 
bloggar samt deltagande i debat-
ter och torgmöten, lyckades Kent 
Ekeroth bedriva en framgångsrik 
personvalskampanj som tog honom 
upp till andraplats till Europaparla-
mentet.

Kent Ekeroth är känd på inter-
net för sin hjärtefråga, kampen emot 
islamiseringen som han anser vara 
en ödesfråga för Sverige och Väst-
världen. Kent menar att om låter vi 
den fortgå kommer vår kultur och 
de värderingar som ligger till grund 
för det framgångsrika och välmåen-
de samhälle som Västvärlden skapat 
ersättas av en ideologi som går tvär-
temot det samhälle vi vill leva i.

– Utvecklingen är mycket oro-
ande när vi nu ser en fortsatt mass-
invandring av muslimer och dess-
utom höga födelsetal bland den 
muslimska befolkningen, vilket 
med dagens utveckling kommer 
leda till att vi i framtiden kommer 
ha muslimska majoriteter runt om 
i Europa. Vi ser redan idag hur 
islamiseringen påverkar Sverige 
och övriga Europa; anpassningar 
inför muslimska krav, till exempel 
könsseparerade badtider eller att 
skolbarn förbjuds att fira skolav-
slutningen i kyrkan. I England har 
sharia redan blivit en officiell del av 
deras lagstiftning.

På ambassaden i Israel
Kent Ekeroth blev medieexpone-
rad hösten 2006, när svenska tid-
ningar skrev om det faktum att en 
sverigedemokrat praktiserade på 
svenska ambassaden i Tel Aviv. Det 
ledde till att Utrikesdepartementet 
avskedade Kent från hans praktik, 

med enda anledningen att han hade 
sverigedemokratiska åsikter. I au-
gusti 2008 dömde justitiekanslern 
till Kents fördel och UD fick böter 
för lagbrott.

Kent Ekeroth är även involverad 
i ett nätverk som arbetar för att be-
kämpa islamiseringen av Europa, ett 
nätverk som har förgreningar i hela 
Europa och även USA och består av 
framstående politiker, akademiker, 
författare och bloggare. Nätverkets 
syfte är att samordna och utnyttja 
varandras resurser för att motverka 
den skrämmande utveckling Eu-
ropa är i.

Valkampanjen och EU
Under valrörelsen var Kent Ekeroth 
en av de flitigaste att åka runt för att 
föreläsa om EU och Lissabonfördra-
get. Genom att vara påläst och enga-
gerad har Kent kunnat förmedla en 

kritisk bild av EU vilket i sin tur fått 
människor att förstå vad EU innebär 
på sikt. 

Kent Ekeroth belyser vid varje 
möte hur EU i och med Lissabon-
fördraget blivit den helt överordna-
de makten i Sverige. De lagar som 
svenska folket stiftat genom Sveri-
ges riksdag är efter denna grundlag 
på alla områden underställd EU:s 
makt. 

Det tar sig bland annat uttryck i 
att Sverige tvingas införa ritualslakt 
eller att svenska bönder tvingas 
skövla de uråldriga svenska som-
marhagarna som är en del av vårt 
kulturlandskap. Detta för att få till-
gång till samma bidrag som övriga 
Europas bönder. Som engagerad i 
frihetsfrågor så är Kent drivande 
i att det ska vara svenskarna själva 
som ska ha makten att avgöra sin 
egen framtid.

– Ett gäng EU- byråkrater i Brys-
sel som inte har en aning om vad 
som behövs i Sverige, än mindre har 
Sveriges bästa som fokus, ska inte 
heller ha makten över oss.

Kriminalpolitiken
Kent anser vidare att Sveriges kri-
minalpolitik är under all kritik. Idag 
hindras polisen att utföra sitt arbete 
genom diverse lagar, och när de väl 
får fast brottslingen kommer denne 
undan med alltför korta straff. Mör-
dare sitter i fängelse två-tre år, grov 
misshandel bestraffas med några 
månader i fängelse och den orga-
niserade brottsligheten ligger alltid 
steget före.

– Situationen är helt ohållbar. 
Vi behöver ge kraftigt ökade befo-
genheter till rättsväsendet som att 
polisen måste ges möjligheter att 
använda sig av brottsprovokation 
mot brottslingar. Straffen måste 
höjas för att ge kännbara straff och 
nödvärnsrätten för den enskilde 
medborgaren måste utökas. Offret 
ska inte straffas för att denne utövar 
självförsvar. <

Islamkritiker med nätverk
Gabriellas funderingar

www.sdkuriren.se

Malmöseminarium om islamisering

Islamistkritikern Kent Ekeroth har i egenskap av SD:s internationelle sekreterare ett brett 
internationellt kontaktnät.

”Kostnaderna för socialbidrag ökar […] Det är framför allt ungdomar som är i behov av hjälp”, 
Katrineholmskuriren 20/8 2009. Foto: Thoralf Alfsson

”Ungdomar” betyder invandrare?



Jimmie Åkessons
blogg

p A r T I l E D A r E
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ö T E BOr g S p O S T E n (GP) har 
gjort en undersökning 
där de ställt frågan ”Hur 
tycker du att ditt parti ska 

förhålla sig till SD i valkampanjen?”. 
Svaren berättar vid en första anblick 
att en majoritet av riksdagsledamö-
terna vill möta SD i debatt. När 
svaren bryts ned och de skriftliga 
svaren och de olika motiveringarna 
till varför debatten ska tas med SD 
så tycks det som att det inte är de 
själva som är beredda att ta debat-
ten. Anledningen tycks vara att SD 
inte ska ges medieutrymme. Anled-
ningen till att ta debatten är inte för 
att det är demokratiskt riktigt utan 
för att visa att de tycker SD är något 
som katten släpat in. Talet om att ta 
debatten med SD har utlovats under 
flera år men lyser fortfarande med 
sin frånvaro. Efter Jimmie Åkessons 
debatt mot Mona Sahlin i TV 4 har 
talet om debatt inte blivit mer än 
fagert tal.

Flera av riksdagsledamöterna 
anser dessutom att debatten ska ske 
i form av politiska utspel och insän-
dare i tidningarna, allt som innebär 
att inte SD ges möjlighet att svara. 
Allt för många av företrädarna från 
riksdagspartierna har lärt sig att 
deras floskler spricker som troll i 
solsken när de bemöts av fakta.

Givetvis hoppas vi från Sveri-
gedemokraterna att viljan att ta de-
batten är seriöst menad och verkli-
gen blir av.

På samma sätt som journalister 
agerar, svarar riksdagsledamöterna 

på frågor. Hur de ska ställa sig till 
Sverigedemokraterna är på vilket 
sätt det gynnar oss respektive miss-
gynnar SD som parti. Utgångspunk-
ten är alltså inte att föra en saklig 
debatt utan debatten ska gå ut på att 
visa varför väljarna inte ska rösta på 
SD. Det går så långt att flera av leda-
möterna som vill möta SD med för-
behåll anser att SD ska bekämpas.

Det är ett språkbruk som ger as-
sociationer till ogräs eller ohyra. Är 
det verkligen så politiker från riks-

Riksdagspartierna vill debattera med SD 
– eller?

Om … 200 procent

Några hade säkert väntat sig mer av valnatten
även om alla jag hittillspratat med är mycket nöjda
med vårt resultat. Vi ökade med 200 procent. Kan
man vara annat än nöjd?

Visst var det så att en del av våra sympatisörer i 
rikspolitiken valde att rösta på Piratpartiet den 
här gången, men huvudförklaringen till att vi inte 
nådde hela vägen fram är att våra kärnväljare inte 
röstar i EU-val. Det visste vi redan när vi planerade 
den här kampanjen för drygt ett år sedan och det tog vi hänsyn till 
när vi satte upp vår målsättning. Hundratusen röster sa vi då. Det 
skulle kunna räcka till fyra procent och ett mandat.

Vi fick ganska precis hundratusen röster. Planen håller således, 
även om det höjda valdeltagandet gjorde att vi inte nådde upp till 
spärren.

Jag är mycket nöjd!

Etablissemanget verkar inte riktigt ha bestämt sig för om de ska 
se på vårt resultat som en framgång eller som ett misslyckande. 
Självklart skrämmer den konsekventa underskattningen av oss 
i opinionsmätningar slag på den politiska eliten, men krystade 
försök att utmåla vårt resultat som en tillbakagång har gjorts från 
flera håll. Bland annat jämför man med Landskrona, där vi fick 
över 22 procent 2006 men bara nio procent nu i EU-valet. (Denna 
jämförelse har gjorts i bland annat SR:s Studio Ett, SVT:s Rapport 
och TV 4:s Nyhetsmorgon.)

Problemet med den jämförelsen är att den är fullständigt irrelevant. 
Siffran 22 procent kommer från kommunalvalet i Landskrona och 
är naturligtvis inte ett dugg jämförbar med vårt resultat i ett EU-val.

Sanningen är den att vi ökade med tre procentenheter i Lands-
krona jämfört med förra EU-valet, från sex till nio procent. Jämfört 
med riksdagsvalet 2006? om man nu bortser från att även den 
jämförelsen är av tveksam relevans ? var det en ökning från sju till 
nio procent. (Detta påtalade jag för övrigt i min intervju med Rap-
port, men av någon anledning lät man sin egen tes stå oemotsagd i 
det inslag som sändes.)

Sanningen är den att vi ökade i samtliga kommuner.

Sanningen är den att hela etablissemanget nu förstått att vi är på 
väg mot riksdagen med stormsteg.

Tack alla ni som röstade Sverigevänligt den 7 juni. Hundratusen 
tack!

S V E r IgE DE mOK r AT E r n A i Haninge 
kommun i Stockholms län lyck-
ades få ett uppenbart valfusk 
i valet till Europaparlamentet 
den 7 juni dokumenterat genom 
att videofilma en incident som 
involverade valförrättaren Ulf 
Zetterstedt. 

SD-bloggaren Michael Ax-
elsson på bloggen ”Jag och mitt 
fosterland” [axelsson.me] skriver 
om händelsen på valdagen och 
publicerar samtidigt en video 
som lagts ut på YouTube. I filmen 
framgår dels att SD-valsedlarna 
saknas i den aktuella vallokalen, 
dels att valförrättare Zetterstedt 
klart och tydligt förklarar att 
han inte har någon skyldighet 
att se till att det finns valsedlar 
på plats.

Det torde stå klart att Ulf Zet-
terstedt begår ett lagbrott, efter-
som Sverigedemokraternas val-

resultat på 1,1 procent i EU-valet 
2004 ger partiet automatisk rät-
tighet att få sina valsedlar dist-
ribuerade och utlagda på samt-
liga vallokaler i riket. I Haninge 
kommun saknades SD-valsedlar 
i Vendelsö-Gudö samt Förskolan 
Talgoxen.

Det må vara osagt om Ulf 
Zetterstedt intog den attityd han 
gjorde på grund av okunskap el-
ler medvetet lagtrots. Hur som 
helst är det ett oacceptabelt be-
teende som bör få som konse-
kvens att vederbörande avstängs 
från tjänstgöring i samband med 
valet i september 2010. Den här 
typen av handlande hör inte 
hemma i ett demokratiskt land 
som Sverige.

Sverigedemokraterna i Ha-
ninge har gått vidare med fallet 
till rättslig instans. <

Tommy Hansson

dagspartierna ser på sina menings-
motståndare och medborgare? Med 
en sådan människosyn där andra ses 
som ohyra som ska bekämpas så är 
samhället på väg i en oerhört farlig 
riktning. <

Jens leandersson
redaktionen

Valfusk uppdagat i Haninge

OCI A l A m y nDIgHE T E r i Sverige 
har under många år ägnat 
sig åt att splittra familjer 
genom att omhänderta 

deras barn och placera ut dessa i fos-
terfamiljer. Följderna för de familjer 
och individer som drabbats har ofta 
blivit djup tragik och söndertrasade 
liv. Birger Hjelm heter en idag med-
elålders man som varit med om 
detta. Om sina upplevelser har han 
skrivit en dokumentärroman som 
fått titeln Den underdåniga lydna-
den, som borde vara obligatorisk 
läsning för alla socialpolitiker och 
anställda vid landets socialkontor.

Hjelms bok har försetts med ett 
såväl engagerat som initierat förord 

Socialsverige när det är som sämst
av docent Bo Edvardsson, verksam 
vid Örebro universitet och sakkun-
nig i social utredningsteknik. Ed-
vardsson framhåller inledningsvis 
att ”det är i det närmaste omöjligt 
till och med för en resursstark per-
son som Birger Hjelm att nå upp-
rättelse genom erkännanden eller 
skadestånd gentemot sådana or-
ganisationer som förvaltning och 
barnpsykiatri.”

Birger Hjelm föddes 1961 och ge-
nomlevde en på många sätt uppsli-
tande barndom. Sedan modern och 
fadern skilts lämnas den förstnämn-
da ensam att efter bästa förmåga ta 
hand om tre små barn. Fru Kerstin 
Hjelm tvingades söka ekonomiskt 
bistånd hos de sociala myndighe-
terna med påföljd att familjen blev 
föremål för en socialutredning. Un-
der resans gång utackorderas Birger 
Hjelms två systrar i fosterhem, och 
även han själv löpte risk att råka ut 
för samma sak.

Nu blev aldrig Birger fosterhems-
placerad, men det framgår med 
önskvärd tydlighet av hans bok att 
det var en omskakande upplevelse 
för honom att behöva skiljas från 
sina systrar, samtidigt som han 
tvingades bevittna moderns fåfänga 
kamp mot de maktfullkomliga soci-
ala myndigheterna. Som vuxen an-
ser Birger Hjelm att myndigheterna 
betedde sig okänsligt och fientligt 
gentemot modern. Han skriver:

”I Socialförvaltningens återgiv-
ning av samtalsredovisning med 
min syster och andra inblandade 

anar man en låst uppfattning och 
inställning om mamma som en pro-
blematisk person. Alla uppgifter som 
beskriver mamma som en besvärlig 
person accepteras okritiskt och får 
stort utrymme … Socialförvaltning-
ens eget agerande bidrar också till 
att provocera fram mammas häftiga 
agerande.”

Förvaltningens tjänstemän insåg 
inte, som Birger Hjelm ser det, att 
mamman var en människa av kött 
och blod som blev sårad och kränkt 
genom den många gånger förned-
rande behandling hon utsattes för. 
Det faktum att hon med näbbar och 
klor kämpade för att hålla familjen 
samman bidrog bara till att myndig-
heterna fick en ännu mer negativ 
syn på henne.

Under sin kamp mot myndighe-
terna kom Kerstin Hjelm i kontakt 
med den då unge journalisten Göran 
Skytte, som skrev ett examensarbete 
om familjens situation vid journa-
listhögskolan i Göteborg 1973.

Visst förekommer det familje-
förhållanden vilka måste betraktas 
som olidliga för barnen, och då är 
det de sociala organens skyldighet 
att ingripa för att ge barnen en om 
möjligt dräglig uppväxtmiljö. Det 
stora problemet med barnomhän-
dertaganden i Sverige har emellertid 
varit att myndigheterna alltför ofta 
varit klåfingriga också när det gällt 
relativt välfungerande familjer. Bir-
ger Hjelm berättar i sin avslöjande 
bok om en sådan familj. <

Tommy Hansson

Birger Hjelm: Den underdåniga lydnaden. En 
dokumentärroman. 158 sidor. Eget förlag, 
lapplandsgatan 53, 757 55 Uppsala.
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öDE r Tä l JE K OmmUn har under 
senare år genomgått en ut-
veckling som gör det be-
fogat att tala om den som 

”Sveriges Chicago”. Brottsligheten 
löper amok, och som om detta inte 
vore nog ligger kommunen i topp 
både när det gäller budgetunder-
skott och utbetalning av socialbi-
drag. Södertälje har dessutom sin 
egen ”borgmästare Daley” i den 
socialdemokratiske småpåven An-
ders Lago.

Richard J. Daley (1901–1976) 
anses allmänt vara urtypen för den 
maktfullkomligt korrupte, ameri-
kanske wheeler-dealer-politikern. 
Daley var borgmästare i Chicago i 
21 års tid och hjälpte bland annat 
fram John F Kennedy till seger i 
presidentvalet mot Richard M Nix-
on 1960 genom att organisera fram 
ett massivt valfusk i Chicago och 
delstaten Illinois. Sonen Richard M 
Daley, född 1942, är Chicagos nuva-
rande borgmästare och kommer att 
överträffa fadern i långt maktinne-
hav om han sitter kvar till 2010. 

USA:s president Barack Obama, 
tidigare delstatssenator i Illinois, är 
för övrigt en produkt av den kor-
rupta demokratiska partiapparaten 
i Chicago.

”The mayor of Sodertalje”
Jag satt i fullmäktige och i Agenda 
21-gruppen tillsammans med An-
ders Lago på 1990-talet och minns 
honom som en rätt trevlig prick. 
Han tillträdde som kommunstyrel-
sens ordförande och kommunalråd 
samma år som jag lämnade kommu-
nalpolitiken, 1998, och efterträdde 
då partibrodern Conny Andersson 
som numera är ordförande i lands-
tingsfullmäktige i Stockholms län.

Sedan dess har Lago styrt Sö-
dertälje, om inte med järnhand så 
åtminstone med ett slags lågmäld, 
auktoritativ stil. Stundom gör han 
helt vad som faller honom in – som 
då han för en tid sedan från kom-
munens representationskonto tog 
ut 50 000 kronor att ge i gåva till den 
nyinvigda syrisk-ortodoxa domkyr-
kan. Representanter för andra par-
tier var rätt upprörda ett tag men 
tystnade snart.

Inför det amerikanska president-
valet 2008 blev den från Småland 
stammande Anders Lago känd över 
hela världen som ”the mayor of So-
dertalje”, sedan han inbjudits till 

Södertälje – Sveriges Chicago

den amerikanska Kongressen för att 
berätta om hur Södertälje kunde ta 
emot fler irakiska flyktingar än USA 
och Kanada tillsammans. Lago fick 
även möjlighet att träffa den demo-
kratiske presidentkandidaten Ba-
rack Obama.

Beskjutning och knivmord
Chicago var som bekant på 1930-ta-
let den organiserade brottslighetens 
Mekka. Gangsterledaren Al Capo-
ne utnyttjade det illa genomtänkta 
amerikanska rusdrycksförbudet 
till att bygga upp ett brottssyndikat 
av maffiakaraktär genom att förse 
törstiga amerikaner med efterläng-
tad smuggelsprit. Det fanns inte 
tillräckliga bevis för att fälla Capone 
för denna verksamhet, så han åkte i 
stället dit för skattefiffel.

Precis som i Chicago på 1930-ta-
let har Södertälje i Stockholms län 
blivit en tummelplats för allehanda 
organiserad – och även oorganise-
rad – brottslighet. Den enda grövre 
typ av kriminalitet som ännu inte 
nått Södertälje är väl den som ex-
ekveras av MC-gäng.

En av de mest uppmärksammade 
våldshändelserna i Södertälje de se-
naste åren skedde då polisstationen 
besköts efter ett polisingripande 
i kommundelen Ronna, sedan en 
ung svensk flicka hade antastats av 
ett invandrargäng. Förra somma-
ren knivmördades vidare 16-åriga 
Norba Haddad i Rosenlund av en 
psykiskt sjuk man med jugoslavisk 
bakgrund.

Rullat på
Sedan dess har det bara rullat på. 
Det stora dragplåstret i våras var en 
uppmärksammad rättegång mot sex 
unga män med assyrisk och irakisk 
bakgrund som hade satt i system 
att våldta och förnedra underåriga 
flickor. Det fanns kopplingar till ett 
syrianskt fotbollslag i de lägre divi-
sionerna. Domarna bestod i fängel-
sestraff och i något fall utvisning.

Ännu större genljud i rikstäck-
ande media gav de väl koordinerade 
bränderna mot fyra varuhus i Sö-
dertälje. Tre av varuhusen – Willys 
och ICA Maxi i Weda-området samt 
Tempo i Saltskog – blev utbrända 
och/eller totalförstörda, medan 
det fjärde, Willys i kommundelen 
Södra, klarade sig bättre sedan an-
ställda lyckats släcka bränderna. 
Brandattentaten hade föregåtts av 

vänsterextrema flygblad och af-
fischer med budskapet, att butiker 
som sålde amerikanska produkter 
skulle terroriseras. Det kan därför 
på goda grunder antas att Söder-
tälje-bränderna var ett resultat av 
aktioner företagna av grupperingar 
av typ Revolutionära fronten. 

Det bör emellertid inte uteslutas 
att bränderna i fråga kan emanera 
ur någon annan typ av organiserad 
brottslighet. Polisen har i varje fall 
inte lyckats få upp något spår efter 
förövarna.

Än värre var det när två maske-
rade män körde in med motorcy-
kel i Lunagallerian i centrum och 
rånade växlingskontoret Exchange 
på en okänd summa pengar i olika 
valutor. Rånarna efterlämnade ett 
paket innehållande en skarplad-
dad sprängmekanism. Polisen grep 
kort efter rånet två yngre män, vilka 
emellertid måste släppas på grund 
av brist på bevis.

Ett annat stort problem i Söder-
tälje är spänningar som råder mel-
lan olika invandrargrupper. Detta 
har icke minst tagit sig uttryck i att 
assyriska/syrianska ungdomsgäng 
har terroriserat muslimska familjer 
i områden såsom Hovsjö och Ronna 
genom att kasta sten och andra före-
mål genom fönsterrutorna. 

Ett annat återkommande feno-
men i främst Hovsjö är stenkastning 
mot bussar.

Sämst blir bäst …
Det finns mycket annat man skulle 
kunna ta upp när det gäller brotts-
ligheten i ”Sveriges Chicago”, men 
det medger inte utrymmet. Det kan 
dock nämnas att även prostitution 
florerar tämligen ohejdat – nyligen 
dömdes exempelvis en 60-årig man 
till tre och ett halvt års fängelse för 
försäljning av sexuella tjänster.

Mannen, hemmahörande i 
Stockholmsområdet, hade organi-
serat prostitution i Södertälje och 
på fem andra platser i Stockholms-
regionen samt i Gävle. Verksamhe-
ten maskerades som ”thai-massage”. 
Eftersom mannens etnicitet inte 
angavs i Länstidningens artikel kan 
man troligen utgå ifrån att han inte 
var född i Sverige.

Förutom brottsligheten så har 
Södertälje andra problem av över-
hängande art. Kommunen top-
par exempelvis listan över skuld-
satta kommuner med en skuld på 
148 675 kronor per person. Klart 
distanserade på denna föga he-
drande tio-i-topp-lista är Skellef-
teå i Västerbotten och Olofström i 
Blekinge på andra respektive tredje 
plats.

Men Anders Lago är föga oroad. 
Likt Iraks framlidne härskare Sad-
dam Hussein besitter Lago nämligen 
den oskattbara förmågan att kunna 
förvandla ett nederlag till en seger. 
Så här citeras han i Länstidningen 
den 1 augusti:

– Jag är inte orolig för skulderna 

Willys drabbades hårt av brandattentatet. Endast en yttervägg stod kvar, resten blev totaltförstört. För närvarande pågår återuppbyggnad som beräknas klar 2010. Foto: Tommy Hansson

eftersom vi har tillgångar i våra bolag 
som vida överstigar skulderna. Det 
handlar om cirka 3-4 miljarder. SCB 
– som tar hänsyn till kommunernas 
tillgångar – brukar därför utse oss till 
en av de bästa kommunerna.

Ett brott som jag har ett person-
ligt minne av inträffade i våras, då 
jag var på väg till Swedbank vid 
Gågatan i centrum för att uträtta 
ett bankärende. Det blev ingenting 
av med detta, då området utanför 
banken var avspärrat med vit-blå 
polistejp sedan ungdomliga gär-
ningsmän rånat banken. Rånarna 
hade avlett polisens uppmärksam-
het genom att sätta eld på en bil just 
innan rånet utfördes. Återigen kam-
made polisen noll.

Sprängmekanism
När detta skrivs i månadsskiftet juli-
augusti har lokaltidningen Länstid-
ningen feta rubriker om upprepade 
inbrott på varuhuset Åhléns, då ett 
antal personer brutit sig in genom 
att krossa en fönsterruta och stjäla 
främst herrparfymer till betydande 
värden.

Anders lagos röda pajaskonster har inte 
kunnat hejda Södertäljes kriminalisering.

”Men Anders Lago är 
inte oroad. Likt Iraks 
framlidne diktator 
Saddam Hussein 
besitter Lago nämli-
gen den oskattbara 
förmågan att kunna 
förvandla ett neder-
lag till en seger.”

Simsalabim – från att vara Sve-
riges mest skuldsatta kommun blir 
Södertälje till en av landets bästa 
kommuner med Lagos sätt att se.

Invandring och mångkultur
Det är kanske att göra det alltför 
enkelt för sig att hävda att alla Sö-
dertäljes problem står att finna i den 
massinvandring som har sköljt över 
kommunen sedan början på 1970-
talet, men att massinvandringen 
och mångkulturalismen bär på ett 
stort ansvar härvidlag är ostridigt. 
Den organiserade brottsligheten, 
motsättningarna i Hovsjö och Ron-
na, den skenande utbetalningen av 
socialbidrag – allt detta har massin-
vandring och mångkulturalism som 
grundplåt.

Det hör till saken att så gott 
som alla södertäljebor, särskilt de 
av svensk etnicitet, inser detta. Så 
länge som Anders Lago och andra 
styresmän vägrar att ta tag i saken 
på allvar lär det dock inte bli någon 
grundläggande förändring när det 
gäller kommunens sätt att tackla 
problemen. 

Helt klart är att Sverigedemokra-
terna, som i Stockholms län nådde 
näst bäst resultat i EU-valet efter 
närbelägna Nykvarn, har en stor 
och viktig uppgift att ta sig an när 
man blir invalt i kommunfullmäk-
tige i valet nästa år. <

Tommy Hansson
Chefredaktör
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E n S E n A S T E U T V E CK l IngE n när 
det gäller brottsligheten 
i Södertälje gäller den 
ökade förekomsten av 

brandattentat. Den 11 augusti sat-
tes sålunda Hovsjöskolan i brand, 
vilket ledde till att stora delar av 
skolan totalförstördes. Det startade 
med rökutveckling från taket, och 
en stund senare stod hela skolbygg-
naden i ljusan låga. 

Brandkåren kämpade länge och 
väl med den våldsamma branden 
men utan att kunna förhindra för-
störelsen. Det inträffade är givetvis 
en tragedi för lärare, elever och alla 
som hade hoppats på en lugnare ut-
veckling i den problemfyllda kom-
mundelen Hovsjö. Enligt polisen i 
Södertälje rör det sig med all säker-
het om en anlagd brand. Det hör till 
saken att brinnande bilar en längre 
tid hört till vardagen i Hovsjö.

Ungefär samtidigt som det brann 
i Hovsjöskolan tände någon eld på 

Södertälje brinner – i vanlig ordning
en husbil i den likaledes oroliga 
kommundelen Fornhöjden öster 
om Södertälje kanal. I husbilen 
fanns bohag som tillhörde Tanja 
Lindström, som nyligen flyttat från 
Finland till Södertälje. ”De har inte 
bara bränt upp bilen, de har tagit 
hela mitt liv”, citeras Tanja Lind-
ström i Länstidningen (12/8).

Andra som drabbats hårt av den 
skenande förstörelselustan i Söder-
tälje – ”Sveriges Chicago” – är ägar-
na till den nyöppnade restaurangen 
Jacobs kolgrill i området Västergård, 
inte så långt från Hovsjö väster om 
kanalen. Restaurangen utsattes un-
der tre dagar i början av augusti för 
två brandattentat. Det mesta pekar 
på att det rör sig om organiserad 
brottslighet.

Som påbröd till tidigare nämnda 
bränder tuttade vidare någon nyli-
gen på en övergiven timmerstuga 
i anslutning till det gamla rege-
mentsområdet Almnäs i utkanten 

Hovsjöskolan dagen efter den förödande branden. Foto: Tommy Hansson

ä r S D-K Ur Ir E n S U T S ä nDE be-
söker platsen för mord-
branden mot Hovsjö-
skolan i västra Södertälje 

ligger den fräna brandlukten tät 
över det lilla Hovsjö centrum. Ett 
stålstängsel omgärdar ruinerna av 
vad som en gång var en problembe-
mängd men dock fungerande skola. 
Längst bort i synfältet syns ett par 
personer varav en med film- eller 
TV-kamera.

Under tiden jag tar ett antal 
bilder, för säkerhets skull med så-
väl digitalkamera som en hederlig 
kamera laddad med rulle, får jag 
sällskap av några personer: en äldre 
man med småländsk dialekt, en ung 
mamma med barnvagn samt en ung 
man i 12–13-årsåldern med invand-
rarbakgrund.

– Det är för djävligt, jag undrar 
hur de som har gjort det kan leva 
med sig själva, kommenterar den 
äldre mannen. Han stannar en 
stund och lommar sedan resigne-
rat i väg.

Den unge mannen undrar nyfi-
ket om jag är från Länstidningen, 

men det måste jag ju neka till.
– Det här var ingen anlagd brand, 

säger han sedan. Det var inga ung-
domar som gjorde det. Jag har hört 
att det var någon lärare som höll på 
i kemilabbet som satte i gång bran-
den.

Den exakta brandorsaken är, 
när detta skrivs, okänd. Polisen ut-
går dock från att branden är anlagd 
men har ännu så länge inte fått upp 
något ”hett” spår. Det har visat sig 
att skolan inte var utrustad med 
sprinklersystem, något som hade 
kunnat kväva branden i sin linda.

Södertälje kommuns säkerhets-
chef Sven Tillman hävdar i ett ut-
talande för Länstidningen att ”det 
är för dyrt” att installera sprinkler-
system i alla kommunens lokaler. 
Dyrare än de minst fem miljoner 
kronor brandnotan kommer att gå 
på, kan man då undra. <

Tommy Hansson
Chefredaktör

”Hur kan de leva med sig själva?”

av staden. Byggnaden hade tidi-
gare fungerat som fritidsstuga för 
officersförbundet vid regementet 
Ing 1, som numera är nedlagt.

Som om inte detta vore nog har 
bilbränder på olika platser i Söder-
tälje – således inte bara i Hovsjö 
– blivit ett stående inslag i brottsbil-
den. Företeelsen är så vanlig att den 
knappt uppmärksammas längre.

All den brottslighet i Södertälje 
som här beskrivits har ett gemen-
samt; polisen har inte fått tag på 
några gärningsmän. Och samtidigt 
som polisen bedriver i regel frukt-
lösa spaningar slås människors liv i 
spillror av denna lika meningslösa 
som hänsynslösa brottslighet. <

Tommy Hansson
Chefredaktör

Ny skolbrand 
stoppades

En vecka efter den mordbrand 
som ödelade Hovsjöskolan var det 
nära att Ronnaskolan i Södertälje 
hade råkat lika illa ut. Någon hade 
krossat rutor och kastat in antänt 
material i ett klassrum i Ronnasko-
lan, som ligger i problemstadsdelen 
Ronna.

– Hela byggnaden hade kunnat 
brinna ner, citeras kommunens 
samordnare Göran Lundberg i LT 
18/8.

Nu blev det lyckligtvis inte så, 
eftersom en väktarpatrull från Se-
curitas efter larm snabbt kom till 
platsen och lyckades släcka det 
mesta av elden med skolans hand-
brandsläckare. Branden kunde ha 
hindrat skolstarten från att äga rum 
som planerat. <

4

Rån och inbrott 
och undflyende 
politiker

Den brottslighet som blir ett allt 
större problem i ”Sveriges Chicago” 
rullar oförtrutet på trots den röd-
gröna kommunmajoritetens för-
säkringar om att ”det blivit mycket 
bättre”.

Ett rätt typiskt brott inträffade 
exempelvis den 17/8, då en 17-åring 
rånades och misshandlades mitt på 
ljusa dagen i Östertälje. Polisen 
kunde dock med hjälp av vittnes-
observationer gripa gärningsmän-
nen.

De södra kommundelarna Järna 
och Hölö drabbades nyligen av en 
inbrottsvåg – sju-åtta inbrott an-
mäldes till polisen, men inga inb-
tottstjuvar har hittills gripits. <

4

Bomb mot skola 
i Fittja

I början av augusti exploderade 
en bomb vid Tallidsskolan i Fittja 
i norra Botkyrka. Explosionen slet 
upp ett hål om 70 gånger 70 centi-
meter i en tegelvägg till en gymnas-
tiksal och medförde även att några 
bärande bjälkar rubbades.
   Bomben, som detonerades med 
en mekanism för fjärrutlösning, vi-
sar att ligisterna ibland kan uppvisa 
en oroande grad av uppfinningsri-
kedom. Tillkallad polis fann i an-
slutning till skolmatsalen en fjärr-
kontroll samt en låda med diverse 
kablar.
   I Tallidsskolan går omkring 500 
barn från och med förskola till års-
kurs 6. Polisen har som vanligt inga 
spår efter förövarna. <

Internationell serie-
våldtäktsman gripen

En serievåldtäktsman har gripits 
i Mjölby. Mannen misstänks enligt 
polisen ligga bakom minst tio gro-
va våldtäkter i Sverige och Belgien, 
skriver Aftonbladet.

Den 18-årige mannen, som ur-
sprungligen kommer från ett afri-
kanskt land, uppges ha varit väldigt 
våldsam och aggressiv vid våldtäk-
terna. Våldtäkterna ska ha ägt rum 
både inom- och utomhus, i lägen-
heter och trapphus. 18-åringen är 
efterlyst i Belgien för fem våldtäkter 
och ett rån. För tillfället kartläggs 
mannens olika vistelseorter, både i 
Sverige och utomlands, för att kon-
trollera om han kan bindas till yt-
terligare brott. <

Ny korruptionshärva 
inom bistånds-
organet Sida

Det svenska biståndsorganet 
Sida skakas återigen av en kor-
ruptionshärva. Miljontals svenska 
biståndskronor har försvunnit från 
det zambiska hälsoministeriet, upp-
ger DN.

I våras slog man larm om pro-
blemen inom det zambiska hälso-
ministeriet. Sammanlagt 50 mil-
joner kronor har under åren 2008 
och 2009 myglats bort. Enligt Sida 
och utrikesdepartementet utgör en 
betydande del av beloppet svenska 
biståndspengar. Till detta finns 
indikationer på att oegentligheter 
pågått sedan början av 2000-talet. 
Biståndsminister Gunilla Carlsson 
säger till Dagens Nyheter att hon 
inte är förvånad över att svenska 
kontrollsystem misslyckas, sam-
tidigt som hon säger att bistånds-
skandaler återkommer gång på 
gång. Sverige ligger i toppen i värl-
den vad gäller utlandsbistånd per 
capita. <

4

4
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A g T r ä F FA r S V E n n y H Å K A n S S O n , 
76 år, ledamot i kommun-
fullmäktige i Landskrona för 
Sverigedemokraterna och 

pensionerad hamnchef, i Sverigede-
mokraternas lokal i Landskrona. 
Vädret är mulet och vi pratar om 
dagens rån i Landskrona. Att Lands-
krona är en stad som har stora pro-
blem är det nog ingen som undgått. 
Det är en av de mest brottsbelastade 
städerna i Sverige och rån, skottloss-
ning och misshandel är vardag. Men 
har det alltid varit så i Landskrona 
och hur blev det så? Svenny lutar 
sig tillbaka i sin stol och minns från 
gamla tider.

– Jag är född och uppvuxen i 
Landskrona, berättar Svenny och 
fortsätter: Hela min uppväxt var 
lugn och fin. Landskrona var en 
härlig stad, utbrister Svenny med 
ett varmt leende. Brott fanns men 
det var mindre brott som till exem-
pel cykelstölder. Svenny växte upp 
på Suellsgatan i Landskrona bland 
arbetarkvarteren. Bostäderna på 
Suellsgatan och många platser i 
Landskrona bestod av gammal fin 
bebyggelse, men efter rivningsrase-
riet under 1960- och 1970-talen så 
fick gamla fina byggnader ge plats 
åt sterila bruna fyrkantiga lägenhe-
ter. På Suellsgatan fanns harmonin 
i luften och alla hjälpte alla.

– Alla kände alla, berättar Sven-
ny. Alla hade samma bakgrund och 
det var inga svårigheter alls. Föräld-
rarna på gatan hjälpte till att passa 
varandras barn och alla hjälpte alla. 

Vi hade stora industrier som Supra, 
Thulinverken och Öresundsvarvet. 
Det gick 17 båtar till Köpenhamn. 
Nu är allting borta, säger Svenny 
och tittar dystert ner i marken. Att 
hamnen var den största arbets-
givaren var det ingen som kunde 
ta miste på. Många företag levde 
på hamnen och hamnen levde på 
många företag.

När företagen försvann på 1970- 
och 1980-talen kollapsade hela  
Landskrona. Arbetslösheten blev 
stor, många flyttade och många lä-
genheter stod tomma. För att få folk 

till de tomma lägenheterna beslöt 
Socialdemokraterna i Landskrona 
att ta emot tusentals flyktingar från 
balkanländerna i mitten på 1990-
talet. Folk som aldrig hade hört 
talas om Landskrona forslades in i 
staden. Många av människorna som 
kom var folk som hade blivit utvi-
sade ifrån Balkanländerna. Många 
brottslingar kom till Landskrona, 
och i och med att Landskrona inte 
kunde ge jobb åt dem small det. 
Våldet och rånen ökade för varje år, 
och hela den sammansättning och 
det broderskap som Landskrona 
levde på försvann. Idag är över 
femtio procent av alla människor 
i Landskrona centrum av utländsk 
bakgrund.

– Förr i tiden när det kom en 
amerikansk båt som var man tvung-
en att åka ner till hamnen för att få 
se glimt av en svart man. Detta var 
något spännande och annorlunda. 
Nu får man åka ner till hamnen för 
att överhuvudtaget hitta en svensk, 
skrattar Svenny.

Det ökade våldet i Landskrona 
ledde fram till att Sverigedemokra-
terna blev näst största parti i kom-
munfullmäktige. Sverigedemokra-
terna var det enda parti som vågade 
ta tag i brottsligheten på riktigt, och 
efterhand har Sverigedemokraterna 
i Landskrona visat att de även kan 
vara ett alternativ till alla de andra 
partierna. Svenny har varit med i 
partiet och kommunfullmäktige 
sedan 2002 och medger att det var 
tufft att vara nya i början. Han sä-

ger dock att partiet har blivit mer 
accepterat i Landskrona även om 
stämningen ofta är spänd. Folk 
med utländsk bakgrund är den folk-
grupp som flyttar in mest i Lands-
krona och beroendet av ekonomiskt 
stöd ökar, men med seriös och ärlig 
politik hoppas många att man kan 
vända trenden i Landskrona.

– Jag hoppas att vi alla som bor i 
Landskrona kan få tillbaka den fina 
sammanhållningen jag hade som 
liten, avslutar Svenny. <

Daniel  Engström
Extern skribent

Man känner inte igen sig
Idylliskt och nästan ingen brottslighet. I Landskrona? Ja, för 50 år sedan.

Det kan man inte tro nu. När man 
gick hemifrån så lämnade man en 
lapp på dörren där det stod ”Gå 
in och vänta, nyckeln ligger under 
dörrmattan.” Det var ju inga kon-
stigheter eftersom alla hade koll på 
varandra och man ville ju inte för-
störa för någon.

Även utbudet var stort på den 
tiden.

– På vår gata hade vi tre speceri-
affärer, närbutiker, skomakare och 
mycket mer, säger Svenny. Nu för-
tiden finns inget. Hela Landskrona 
var en blomstrande industristad då. 

I en skola som blir allt stökigare 
och där barn och ungdomar mår 
allt sämre behövs det nya grepp 
att möta problemen. Samtidigt 
blir  föräldraansvaret för barnen 
allt mindre. En förälder som vill 
göra  något åt utvecklingen är 
Carina Herrstedt, 37 år.

A r In A HE r r S T E D T ä r ersättare 
i Sverigedemokraternas 
partistyrelse och på  kom-
munal nivå är hon grupp-

ledare i barn- och ungdomsnämn-
den. På mer privat nivå jobbar hon 
som personlig assistent och är två-
barnsmamma. Det är därför logiskt 
att Carina kom med motionen om 
att utöka resurserna för logopeder 
och skolpsykologer inom skolan.

– Vi vill att skolan så tidigt som 
möjligt ska kunna identifiera even-
tuella problem, såväl sociala pro-
blem som inlärningsproblem, för  
att kunna slussa barn och familjer 
vidare till rätt instans för att få hjälp 
med problemen, förklarar Carina. 
Hon fortsätter:

– Samarbetet mellan skola och 
socialtjänst måste fungera och stän-
digt utvecklas för att hitta nya vägar 
till förebyggande arbete. Landskro-
na har idag många problem att brot-

tas med och sannolikt kommer vi 
inte lösa dem inom en snar framtid. 
Därför måste det satsas på väl ge-
nomtänkt, förebyggande arbete för 
att hindra att kommande generatio-
ner hamnar i samma situation.

satsades intensivt på att lära ut det 
svenska språket.

Att skolan ska fungera både som 
skola och som ”psykolog” är ett 
känsligt ämne för många. Carina 
menar att skolans roll är att utbilda 
och fortbilda. Skolan ska även för-
bereda barn och ungdomar för de 
verkligheter som de kommer stäl-
las inför. Eftersom skolan är en plats 
som barn tillbringar mycket av sin 
tid i, så är grunden för psykisk häl-
sa att barnen trivs i skolan och får 
möjlighet att växa i självkänsla och 
självförtroende.

– Alla barn kanske inte är sugna 
på eller rent av vägrar att besöka en 
skolpsykolog. Carina förstår att man 
inte kan tvinga någon att söka hjälp, 
men tycker då att familjen ska stödja 
personen och göra det tillsammans 
om det behövs.

Carina förklarar att skolpsykolo-
gerna och logopederna skulle vara 
en resurs som alla kommunens sko-
lor ska kunna ta del av. Hon vill se 
att detta sker snarast möjligt men 
förklarar att det nog främst behövs 
på de större skolorna.

– På en stor skola försvinner in-
dividen, menar Carina. En psykiskt 
skadad individ får inte hittas för sent 
därför är det A och O att problem 
hittas. <

Skolan ska även fungera som en skolpsykolog
Carina Herrstedt, barn- och ungdomspolitiker i Landskrona:

En vy av det landskrona som en gång var.

nere vid hamnen.

”Eftersom skolan är 
en plats som barn 
tillbringar mycket av 
sin tid i så är grunden 
för psykisk hälsa att 
barnen trivs i skolan 
och får möjlighet att 
växa i självkänsla och 
självförtroende.”

Carina anser att utanförskap, 
problem inom familjen och språk-
svårigheter är viktiga anledningar 
till att elever blir stökiga.

– För att lyckas minska utanför-
skapet för vissa så anser jag att det 
borde satsas extra på att lära ut det 
svenska språket, som är ett måste för 
att bli en del av samhället, berättar 
Carina. Vi har lämnat förslag om att 
slopa modersmålsstödet just för att 
vi skulle vilja att resurserna istället 
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V E r IgE DE mOK r AT E r n A kom in 
i Landskronas kommun-
fullmäktige efter valet 
2002 med fyra mandat. 

Trots ett kyligt mottagande från de 
andra partierna, speciellt Socialde-
mokraterna och Vänsterpartiet, så 
medverkade Sverigedemokraterna 
i alla debatter och trots avslag på 
samtliga motioner så höll de i. 

Väl i kommunpolitiken växte 
intresset för partiet och medlems-
antalet ökade för varje år, berättar 
Svenny Håkansson, som har ett 
förflutet både inom Framstegspar-
tiet och SPI men som sedan 2002 
representerat SD i Landskrona och 
idag är gruppledare i kommunfull-
mäktige.

– Inför valet 2006 fanns det en 
lista med 17 namn med målsätt-
ningen att öka till fyra-sex mandat 
i kommunfullmäktige. Resten är 
historia, vi ökade med 200 procent. 
Sverigedemokraterna ökade till tolv 
mandat och plötsligt var SD det näst 
största partiet i fullmäktige.

Sverigedemokraterna var helt 
plötsligt representerade i samtliga 
nämnder, styrelser och med våg-
mästarroll i kommunfullmäktige. 
Valresultatet var över all förväntan. 
Om chocken var stor hos Sverigede-
mokraterna var det inget vad de an-
dra partierna kände.

Efter valframgångarna
Sedan valet 2006 har SD lämnat 
in 19 motioner. Av dessa har fem 
stycken fått bifall, med stöd från 
Treklövern. Flera motioner ligger 
ute i nämnderna för behandling. 
Ur aktivitetsnivå sett så är SD är 
ett av de mest ambitiösa partierna 
i Landskorna.

– Fokus i politiken har legat 
på äldreomsorgs-, barn och ung-
domsfrågor. Eftersom Landskrona 
är en stad med stora problem kring 

trygghetsfrågor och den ökade 
brottsligheten så har flera motioner 
haft ett trygghetsperspektiv, bland 
annat hade vi ett yrkande i budgeten 
om att anställa stadsvakter i väntan 
på fler poliser. Det yrkandet vann 
inte gehör, men efter sex månader 
anställer kommunledningen två 
ordningsvakter, så visst går våra 
förslag igenom.

Ett axplock av motionerna är 
införandet av en äldreombudsman, 
bygga seniorbostäder och att vid 
samtliga anställningar inom äldre-
omsorgen ska det bifogas ett utdrag 
ur belastningsregistret. Andra mo-
tioner är fritt val av hemtjänst, att 
det skapas en jourskola för stökiga 
elever och att det anställs social-
sekreterare i skolan för bättre och 
snabbare behandling.

– En motion som har legat ute 
länge på remiss är ”Nolltolerans 
mot våld och hot”, där har vi stora 
förhoppningar att den ska få bifall. 

Stefan Olsson som är ordförande 
i SD Landskrona berättar att både 
Folkpartiet och Moderaterna är 
mycket tillmötesgående när det 
gäller samarbete kring politiken 
tills det kommer till att ta itu med 
invandringsrelaterade problem. 
Då är det dörren helt plötsligt både 
stängd och låst.

– Ett exempel är en interpella-
tion jag ställde till kommunstyrel-
sens ordförande Torkild Strandberg 
(FP), som handlade om ”okunskap 
om demokrati” och där jag kom in 
på den ökade svenskfientligheten. 
Alla fullmäktigeledamöter satt tysta 
i sina stolar när jag och Svenny Hå-
kansson gav alla svar på tal om den 
ökade svenskfientligheten och hur 
vissa partier inte respekterar demo-
kratin i Landskrona.

– På vårt torgmöte om svenskfi-
entlighet vågade inget parti ta de-
batten. Samtidigt är det den fråga 

som är mest ödesmättad, fortsätter 
Stefan. Landskrona är ett bra exem-
pel på hur svensk invandrings- och 
integrationspolitik totalt misslyck-
ats. Kriminaliteten med rån och 
våldtäkter är rekordhög. Invand-
rarungdomar som saknar fram-
tidsutsikter har ingen annan väg än 
kriminalitetens väg att vandra. 

– Det är en ond spiral till vil-
ken de övriga partierna bidrar till 
genom en fortsatt kravlös invand-
ringspolitik, menar Stefan.

Inställd antivåldsdemonstration
Sverigedemokraterna anordnade en 
opolitisk antivåldsdemonstration 
som fick ställas in efter att främst 
Socialdemokraterna gjort politik 

Framtiden
– Folkpartiet bedriver mycket av 
Sverigedemokraternas politik i 
Landskrona och är medvetet om 
vad som måste göras men saknar 
både politiskt mod och kraft att göra 
det, fortsätter Stefan. 

– Om det ska finnas en framtid 
som inte präglas av kriminalitet, 
otrygghet och andra problem som 
är konsekvenser av invandrings-
politiken så gäller det att väljarna 
i ännu högre grad röstar på Sveri-
gedemokraterna. Samtidigt är vi 
tvungna att ta politiskt ansvar och 
driva en politik som är bäst på lång 
sikt.

– Att vi har stöd märks varje 
gång vi har utåtriktade aktiviteter, 

Lilla Kosovo Bättre livsvillkor för 
pensionärerna!

Lagom till valet så kommer ef-
fekten av den ekonomiska krisen 
slå mot svenska pensionärer. Pen-
sionssystemet med den automa-
tiska balanseringen ger minskade 
pensioner de närmaste tre åren. 
Sverigedemokraterna har uttalat 
sig kritiska till pensionssystemet 
och att pensionerna ej värdesäkrats. 
Till partiets landsdagar kommer 
flera förslag till en bättre livsvill-
kor pensionärer diskuteras. Alla de 
miljoner som riksdagspolitikerna 
plundrat AP-fonderna på måste 
återföras. Dagens pensionssystem 
har fördelen att det framgår vad 
pensionerna kommer kosta. Nack-
delen är att ingen vet hur stor den 
egna pensionen kommer att bli.

I Danmark har Dansk Folkepar-
ti agerat som trygghet för danska 
pensionärer. Samma utveckling är 
möjlig i Sverige. För pensionärerna 
finns det bara ett parti att rösta på 
för ökad levnadsstandard – Sveri-
gedemokraterna. <

Flicka våldtogs 
– i skolan

Inför klasskamraterna drog två 
elever iväg en flicka till ett grupp-
rum där hon våldtogs, skriver Af-
tonbladet.

Våldtäkten inträffade under 
skoltid. Flickan reagerade på att 
en skolkamrat tog på hennes kom-
pis bröst och gick därför fram och 
frågade hur det skulle kännas om 
någon gjorde likadant på honom. 
Skolkamraten brydde sig om att 
bli konfronterad. Istället drog hans 
kompis skrattande in flickan i ett 
grupprum där hon fälldes, varpå 
killarna turades om att jucka mot 
henne så att hon slog huvudet i väg-
gen.

Flickan skrek på hjälp, men ing-
en hörde eller så reagerade de inte. 
Pojkarna fortsatte därför att kränka 
flickan tills att ena killen gick på 
lektion. Den andra stannade dock 
kvar, höll för munnen på flickan, 
drog ner hennes byxor och fullbor-
dade en våldtäkt.

I Göteborgs tingsrätt dömdes för 
sexuellt ofredande en 15-årig kille 
till 30 timmars ungdomstjänst. Den 
andra killen, 17 år gammal, dömdes 
till sex månaders sluten ungdoms-
vård för våldtäkt. I domen skriver 
tingsrätten att sextrakasserierna 
blivit vardag på skolan. Den aktu-
ella skolan ska nu granskas av skol-
inspektionen. <

Sänkta pensioner 
nästa år

Nästa år minskar pensionen för 
en ålderspensionär med 12 000 
kronor per månad med cirka 360 
kronor före skatt.

I pressmeddelandet skriver för-
säkringskassan att sänkningen be-
ror på negativ inflation och svag 
inkomstutveckling. Sänkningen av 
pensionen motsvarar cirka 3 pro-
cent. För garantipensionärerna blir 
sänkningen mellan 0,9 och 3 pro-
cent. <
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T ID Ig A r E nUmmE r av SDK berät-
tade vi om Landskronas ”Ro-
meo” och hans vän Ardian 
Hasanaj som rånade och miss-

handlade tre tonårstjejer. Ardian 
Hasanaj dömdes för detta till ung-
domsvård och ungdomstjänst i 150 
timmar samt att betala skadestånd 
till flickorna. Strax efter dom med-
delats greps Hasanaj på nytt tillsam-
mans med två vänner för grov våld-
täkt mot en 13-årig flicka. Hasanaj 
dömdes för grov våldtäkt mot barn 
till ett års sluten ungdomsvård av 
Lunds tingsrätt. Hovrätten i Malmö 

sänkte sedan straffet till åtta måna-
ders sluten ungdomsvård.

Barn- och ungdomsnämnden 
i Landskrona beslutade sedan att 
Hasanaj skulle fortsätta vara om-
händertagen. I en psykologutred-
ning som gjorts visar att Hasanaj 
troligtvis kommer återfalla i sexu-
albrott samt våldsbrott då han upp-
visar brist på empati och är fixerad 
vid våld.

Attityd och värderingar
Ardians Hasanajs föräldrar lever på 
försörjningsstöd som många andra 

i Landskrona. Familjen är känd se-
dan tidigare för sitt brottsregister 
och hotfulla beteende mot myndig-
heterna. Ardian Hasanaj själv har 
ett digert register hos både polisen 
och socialtjänsten. Redan 2002 be-
slöt socialtjänsten att omhänderta 
honom då han var bråkig i skolan. 
Hans föräldrar valde då att sända 
hem honom till Kosovo och ären-
det lades ned.

Sättet att förgripa sig på barn och 
kvinnor är varken sexuellt relaterat 
eller frågan om trasslig bakgrund. 
Det är istället en fråga om attityd 

Landskronas nya ungdomar
och en handling mot ett samhälle 
som Ardian och andra unga män 
med invandrarbakgrund föraktar. 
Kvinnor i alla åldrar får i vissa in-
vandrarungdomars ögon repre-
sentera allt som de föraktar med 
Sverige. Deras egna systrar tyglas 
hemma under begrepp som heder.

Jens leandersson
redaktionen

av det och extrema grupper hotat 
att förstöra. Det som skulle verka 
enande mot våldet blev istället en 
inställd manifestation. 

– Inför hotet om våld och ska-
degörelse så fanns det ingen annan 
väg att gå, menar Stefan. Bakgrun-
den var den omfattande kriminali-
tet som finns i Landskrona där rån 
och misshandel tillhör vardagen. 
Där det hade behövts en gemen-
sam handling över partigränserna 
kunde varken Vänsterpartiet eller 
Socialdemokraterna låta bli att göra 
politik av det och det hela gick om 
stöpet.

för då kommer det fram männis-
kor och vill berätta att de stödjer 
oss och vårt arbete. Eftersom det 
väntar hårda ekonomiska tider för 
Landskrona är det svårt att veta hur 
det går i valet, men realistiskt sett 
ska vi behålla våra tolv  mandat men 
vi hoppas givetvis att vi kan öka, av-
slutar Svenny och Stefan i mun på 
varandra.  <

Daniel Engström
Extrern skribent
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V E r IgE DE mOK r AT E r n A S arbete 
i Region Skåne är inget 
som journalister vill be-
rätta om men vi ska ge dig 

en liten inblick i vad som händer i 
Skåneparlamentet. Partisekreterare 
Björn Söder är gruppledare och Jens 
Leandersson är politisk sekreterare 
i Region Skåne.

För den oinvigde så låter det 
otroligt att Sverigedemokraterna, 
som nytt parti i Region Skåne, är 
flitigast att lämna in motioner i syfte 
att förbättra skåningarnas vardag. 
Samtliga förslag, som att tillsätta 
ett nutritionsteam som tillgodoser 
att de äldre långtidspatienterna får 
en näringsrik kost, till att förbättra 
den palliativa vården så att ingen 
människa behöver gå bort i ensam-
het eller att införa screening efter 
tarmcancer, röstas samfällt ned av 
övriga partier. 

Förslag för att korta köerna ge-
nom att införa specialistsjuksköter-
skor avslås utan förklaring. De enda 
framgångarna som skett är olika 
förslag om hur samhällets negativa 
miljöpåverkan kan minska. Dock är 
det så att först genomförs förslagen 
för att nästa månad  våra motioner 
ska anses vara besvarade.

Privat eller offentligt
Sjukvården i Skåne genomgår stän-
diga förändringar och det senaste 
är hälsoval Skåne, som under våren 
2009 införts. Sverigedemokraterna 
har varit kritiska till vårdvalet då det 
både är underfinansierat och hastats 
fram utan egentlig konsekvensana-
lys. När sedan ersättningssystemet 
premierar invandrargrupper, som 
redan tidigare kostade Region Skå-
nes skattebetalare 30 miljoner kro-
nor genom tolkersättningar, späs det 
hela på genom att det införs  dubbel 
tolkersättning .

Viktiga frågor som behandlats är 
frågan om privatiseringar av fung-
erande verksamheter. Sverigede-

mokraterna lägger inget egenvärde 
i vem som driver sjukvården utan 
ser istället till vad som ger bäst vård 
per krona, oavsett om vården drivs 
i offentlig eller privat regi. Sjukvår-
den i Ängelholm, som är en välfung-
erande enhet med hög produktivitet 
och bra organisation, styckas upp 
för privatisering vilket Sverigede-
mokraterna motsatt sig.

– Den borgerliga majoriteten 
med hjälp av Miljöpartiet försöker 
göra sig av med hela Ängelholms 
sjukhus, och de delar som inte går 
att privatisera kommer de att lägga 
ned. Vi har givetvis motsatt oss de 
här planerna. Sverigedemokraterna 
har också varit ensamma om att vilja 
återöppna närakuterna nattetid i 
hela Skåne.

Barnperspektiv viktigt
Ett ställningstagande som gjorts och 
som konsekvent efterföljts är barn-
perspektivet. Sverigedemokraterna 
motsatte sig införandet av patient-
avgifter för barn från tolv år. Tidi-
gare har barn fram till 19 års ålder 
haft avgiftsfri sjukvård, så är det inte 
längre.

Ett av de viktigaste argumenten 
från Sverigedemokraternas sida är 
att förebyggande arbete grundläggs 
i tidig ålder och de som drabbas när 
avgifter införs för barn är de famil-
jer som har det svårast ställt. Med 
anledning av den förda politiken 
i Region Skåne så lämnade Sveri-
gedemokraterna in en motion om 
att införa ett barnbokslut för att få 
en övergripande bild och summera 
årets viktiga beslut när det gäller 
barns och ungdomars hälsa och 
välfärd. Förslaget vann inte gehör 
hos något annat parti.

En fråga som vållade het de-
batt var när Sverigedemokraterna 
motsatte sig manlig omskärelse på 
religiös grund. Det var en rekom-
mendation från Socialstyrelsen om 
att landstingen ska tillhandahålla 

könsstympning av pojkar som en 
service för de föräldrar som så öns-
kar. En tydlig skiljelinje gick mellan 
Sverigedemokraterna och övriga 
partier, där SD står för mänskliga 
rättigheter, barnkonventionen och 
alla människors rätt till integritet.

Övriga partier försvarade reli-
gionsfriheten och föräldrars rätt 
att könsstympa barn. Björn  Söder 
menade i debatten att rädsla för att 
stöta sig med olika befolknings-
grupper låg bakom beslutet att vilja 
ge könsstympning av gossebarn en 
legitim status, snarare än omsorg 
om barnens bästa. Det enda rim-
liga för att tillåta kulturell och reli-
giös könsstympning är att det sker 
på vuxna män, som kan fatta egna 
beslut och att föräldrars önskemål 
ska stå tillbaka.

Ensamt nej till gratis vård
för illegala invandrare
När Region Skåne antog policydo-
kument som ger illegala invandrare 
rätt till både gratis sjuk- och tand-
vård så var Sverigedemokraterna 
ensamma om att rösta emot. De 
skånska skattebetalarna skall nu 
vara med och finansiera och ge gra-
tis sjukvård åt personer som, trots 
Europas mest flyktingliberala lagar, 
inte har rätt att vistas i landet.

Policyn innebär vidare att Re-
gion Skåne uppmanar sin personal 
att vara delaktig i att gömma utlän-
ningar som befinner sig illegalt i 
Sverige. Sverigedemokraterna hade 
ett eget förslag om att alla ska ges 
vård, men de människor som befin-
ner sig illegalt i landet måste betala 
fullpris för svensk sjukvård. Försla-
get beskylldes för att vara främlings-
fientligt och inhumant.

Ett halvår senare beslutade den 
borgerliga majoriteten i Stockholm 
att införa en policy för illegala in-
vandrare som var ungefär den-
samma som Sverigedemokraternas 
i Skåne. Eftersom det saknades 

konsekvensanalys innan beslutet 
fattades så kan ingen med säkerhet 
svara på  konsekvenser vad gäller 
tillgänglighet och köer som beslu-
tet skapar. 

Men det står klart att belast-
ningen på skånsk sjukvård kommer 
att öka och de redan långa köerna 
kommer att bli längre. Detta drab-
bar skåningarna och alla andra som 
befinner sig legalt i landet, genom 
att de får sämre tillgång till sjukvård. 
I debatten ställde Björn Söder po-
litiskt inkorrekta frågor som aldrig 
fick något svar:

Varför erbjuder ni inte alla skå-
ningar samma möjligheter?

Varför ska våra fattigpensionärer, 
som slitit i hela sitt liv med att bygga 
upp välfärdsamhället, inte ha råd att 
gå till tandläkaren när personer som 
inte har bidragit med en krona till 
vårt samhälle och dessutom inte har 
rätt att vistas i landet får avgiftsfri 
vård?

Varför gynnar ni människor som 
visar förakt för vårt rättssystem ge-
nom att vistas här illegalt?

Bättre personalpolitik
Skiljelinjerna inom politiken är lika 
klar vad gäller personalpolitiken. 

<

<

<

Skåne som gränsar till Danmark 
måste ta hänsyn till konkurrensen 
från Danmark. I alla andra lägen så 
är Öresundsregionen och närheten 
till Europa något som alla lovordar 
men när det gäller vårdpersonalens 
löner så låter det annorlunda.

– Sverigedemokraterna har va-
rit tuffa i sin kritik mot den förda 
personalpolitiken då det saknas all 
form av delaktighet, och när ord 
som dialog införts efteråt så ekar det 
ihåligt då privatiseringar sker utan 
dialog med personalen. Vår perso-
nalpolitik har större fokus på rätt  till 
arbete, delaktighet på arbetsplatsen 
och möjlighet att påverka sin  ar-
betssituation vilket i sin tur ger ökad 
arbetsglädje, säger politiske  sekre-
teraren Jens Leandersson.

Vidare menar Jens Leandersson 
att det är oroande att den politiska  
majoriteten vill riva upp kollektiv-
avtalen och ha individuell  lönesätt-
ning och anställningstrygghet.

– En sådan personalpolitik är 
allt annat än för de anställdas bästa, 
fortsätter Jens Leandersson. Den 
förda personalpolitiken är inte en-
bart frånvaro av delaktighet utan 
inte heller något skrivs om löne-
bildningen. Ett mål borde vara hö-
gre löner som motsvarar utbildning, 
kompetens och ansvar, avslutar Le-
andersson. <

Sverigedemokraterna 
sätter färg på Skåne

SD:s regionpolitiske gruppledare Björn Söder. Foto: Christiaan Dirksen

Vitaliserad debatt i Regionfullmäktige
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nDE r F l E r A Å r har Herre-
vadskloster, som är Klip-
pan kommuns mest kända 
historiska byggnad, förfal-

lit. Den nuvarande ägaren åsamkar 
kommunen stor skada genom sitt 
hanterande av området samt genom 
negativa rubriker i medierna. 

Jag har försökt väcka opinion 
till att förmå kommunen att agera 

Klostret förfaller – kommunen sviker

mer beslutsamt. Herrevadskloster 
har ett stort historiskt värde och 
anor tillbaks till medeltiden. Ve-
tenskapsmannen och astronomen 
Tycho Brahe upptäckte för övrigt 
stjärnan Cassiopeia när han var på 
besök på Herrevadskloster. För sin 
upptäckt, som var början på Tycho 
Brahes berömmelse, förlänades han 
av kung Frederik II 1576 ön Ven i 

Göran Andreasson fann gemenskapen i SD
n S K Og S A r BE TA r E som tidi-
gare varit medlem i Mo-
deraterna är numera kom-
munfullmäktigeledamot 

för Sverigedemokraterna. Född och 
uppväxt i Färingtofta och numera 
bosatt i Ljungbyhed med jakt och 
fågelskådning som största intresse, 
det är livet för Göran Andreasson.

Bilden av Göran som en lättsam 
och positiv människa bekräftas 
snabbt när vi sätter oss ned för att 
prata. Medan kaffet puttrar och hans 
jakthund lägger sig till ro på en filt, 
berättar Göran hur hans jobb som 
skogsarbetare format honom till 
den han är. Skogen ger lugn, sin-
nesro och kraft. Samtidigt finns det 
ett patos som gör att han blir arg och 
besviken över orättvisor.

– Då måste man reagera och säga 
ifrån, det har jag lärt mig och vill att 
fler gör, berättar Göran.

Kaffet är nu färdigt och hans 
sambo, Margareta, häller upp varsin 
kopp till oss.

Att göra någonting
– Det är bara Sverigedemokraterna 
som säger vad vanligt folk pratar om 
vid köksbordet och i fikarummet, 
säger Göran.

Från att under många år ha röstat 
på och varit medlem i Moderaterna 
så tackade Göran för sig när Carl 
Bildt och Moderaterna kovände i 
frågan om invandringspolitiken. 
Dåvarande partiledare Carl Bildt 
fick även ett personligt brev där Gö-
ran ifrågasatte denna plötsliga kurs-
ändring angående invandringen till 
Sverige, men inget svar gavs. För 
partilöse Göran fanns det ett nytt 
parti, med drag under galoscherna 
och med en realistisk syn på invand-
ringspolitiken, att rösta på. Men Ny 
Demokrati var aldrig något parti 
att söka sig till som medlem, utan 
det var först några år senare när det 
kom ett flygblad från Sverigedemo-
kraterna i brevlådan som intresset 
för politik vaknade till liv igen.

Göran berättar att han läste flyg-
bladet mer än en gång. Till sist be-
slutade han sig för att han ville göra 

någonting och inte bara sitta som 
alla andra och tycka en massa. Som 
nybliven SD-medlem blev han upp-
ringd av Anders Westergren som då 
som nu satt fullmäktige i grannkom-
munen Höör och likt Göran arbetar 
som skogsarbetare. Den personliga 
välkomsthälsningen var bekräftel-
sen på att han hittat rätt parti. Trots 
detta så fanns det inga planer på att 
vara mer än passiv medlem.

Stor framgång
– Helt plötsligt förstod man att det 
var flera som var medlemmar, och 
nio stycken av oss ställde upp på val-
sedeln 2006. Fyra mandat på valnat-
ten förvandlades till tre mandat efter 

att Moderaterna begärt omräkning, 
och det visade sig att med en rösts 
marginal knep M vårt fjärde man-
dat och därmed vågmästarrollen i 
kommunen.

– Trots det får det ses som en stor 
framgång med tre mandat eftersom 
vi inte hade några tidigare.

Nej till skolnedläggning
– Vi har varit det parti som lagt 
flest motioner och även haft egna 
budgetförslag varje år, men rappor-
teringen från NST är direkt fientlig 
mot oss, säger Göran till SDK.

– Det är främst inom tre områ-
den som vi verkligen visat vad vi vill 
och tvingat de andra partierna att 

ta ställning. Där vi från Sverigede-
mokraterna prioriterat barn- och 
äldreomsorgen samt miljöfrågor så 
har de andra partierna konsekvent 
röstat nej. Det var faktiskt bara i en 
demokratimotion som vi fick halvt 
gehör. Göran fortsätter:

– Att vi inte skulle få gehör i 
principfrågor som att hemspråks-
undervisningen för invandrarbarn 
ska finansieras av föräldrarna som 
efterfrågar var väntat, men det är 
viktigt att markera. Det är inte okej 
att hantera skattemedel på det viset. 
Klippans kommun slänger ut mil-
jontals kronor på att barn med in-
vandrarbakgrund ska lära sig hem-
landets språk samtidigt som skolor 
läggs ned och alla andra drabbas av 
besparingar. Det är inte rättvist.

Vi var emot skolnedläggning-
arna, fortsätter Göran. Vi har krävt 
att det ska införas barnperspektiv i 
beslutsgången men istället har all-
ting handlat om ekonomi.  Det är 
lite tragikomiskt att hade SD fått 
gehör för sitt budgetförslag 2008 
hade barn- och utbildningsnämn-
den fått ta tag i ekonomin tidigare, 
och skolnedläggningarna hade inte 
behövts.

Djupt orättvist
– För de äldre har vi försökt få ige-
nom att det ska finnas en parbo-
endegaranti när den ena partnern 
hamnar på särskilt boende. Som det 
är idag så kan kommunen splittra 
gifta par. Djur har större rättigheter 
än äldre människor i Sverige idag!

Göran kritiserar med stort enga-
gemang skillnaden i kommunens 
behandling av svenskfödda pensio-
närer å ena sidan och invandrare å 
andra sidan:

– Inte heller går det för sig att 
bjuda våra äldre på tårta på natio-
naldagen, men de som beviljats 
svenskt medborgarskap får en egen 
ceremoni. Regeringen sänker pen-
sionerna då det saknas pengar, men 
det finns pengar till att ge miljarder 
i bistånd och att ge 100 miljoner för 
förstärkning av bidraget till SFI. Att 
dessutom våra äldre tvingas leva 

på en pension som är lägre än vad 
många invandrare får i bidrag är 
verkligen upprörande. För mig är 
allt detta djupt orättvist.

Förbjud smällandet!
– En fråga som berör oss alla hundä-
gare är smällandet kring nyår. Ny-
årsraketerna sprider dessutom mil-
jöfarliga ämnen. Varken omsorg om 
hundar och andra djur eller miljö-
aspekten var något som övriga par-
tier tyckte var något viktigt, utan alla 
röstade emot vårt förslag att begrän-
sa smällandet till enbart nyårsafton 
och utse speciella platser. 

– Oavsett vilket så har vi fortsatt 
att försöka påverka kommunpoliti-
ken genom att hela tiden rösta för de 
förslag som vi tror kan gagna med-
borgarna på bästa sätt.

Lär av Danmark!
– Det är kul att se när våra förslag 
genomförs av majoriteten, fast då 
heter det att de är deras egna. Vi fö-
reslog att det skulle införas fritids-
verksamhet både i Östra Ljungby 
och Ljungbyhed, men det röstade 
samtliga partier emot. Ett år senare 
genomförs det trots allt.

Göran Andreasson avslutar med 
att rikta skarp kritik mot Klippan 
kommuns aningslöshet.

– Trots flera negativa erfarenhe-
ter av den förda invandringspoliti-
ken för Klippans kommun så dis-
kuteras det med Migrationsverket 
om att ta emot ensamkommande 
ungdomar från Irak, Afghanistan 
och Somalia. Det har surrats om att 
de skolor som majoriteten lägger 
ned skulle kunna användas för att 
ta emot invandrare och låta staten 
betala hyran.

– Om det verkligen är sant så har 
man verkligen ingenting lärt. Här 
borde vi titta och lära oss av Dan-
mark och inte av Malmö! <

Jens leandersson
redaktionen

Öresund. Cassiopeia är idag Skånes 
landskapsstjärnbild.

Ärendet Herrevadskloster är en 
känslig fråga då kommunen varken 
har resurser eller kraft att agera. Den 
nuvarande ägaren Steen Schmidt är 
dömd till näringsförbud efter flera 
skumraskaffärer och han menar att 
Herrevadskloster är hans privata 
egendom och saknar kulturvärde. 

Till medierna har han sagt att kom-
munen och lokalbefolkningen ska 
hålla sig borta.

Sverigedemokraterna tycker dä-
remot att det finns en stor potential 
för turism och annan besöksnäring 
kring Herrevadskloster och dess 
vackra omgivning. Genom att lyfta 
fram dess kulturhistoriska värde och 
öka tillgängligheten för besökare 

skulle Herrevadskloster både bli en 
turistattraktion och ett landmärke 
för kommunen att vara stolt över.

Sista ordet om Herrevadskloster 
är dock inte sagt än. <

Jens leandersson
redaktionen

För göran Andreasson var det naturligt att välja bort m till förmån för SD.

när ska kommunen inse att Herrevadskloster 
är ett unikt kulturminnesmärke som måste 
bevaras?
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VA l E T T Il l E Ur OpA pA r l A mE n T E T den 
sjunde juni fick Sverigedemo-
kraterna 3,27 procent. Det 
räckte inte till något mandat 

nere i Bryssel, men resultatet be-
kräftar att partiet fortsätter stadigt 
framåt. Jämfört med resultatet i det 
förra EU-valet 2004, 1,13 procent, så 
var det nästan en tredubbling. Det 
är ett klassisk framgångsrecept i val 
att arbeta lokalt, och få igång lokal 
dialog och debatt. Nedan följer någ-
ra skildringar och exempel på hur 
man arbetade runt om i landet.

Dialog på gator och torg i Gävle-
borg.
Kanske allra mest aktiva har man 
varit i Gävleborgsdistriktet, som 
omfattar Gävleborgs län. Från  den 
första maj till valdagen den sjunde 
juni delade man ut 70 000 valfol-
drar. Man gjorde en lokal valturné 
till länets alla kommuner. Kandida-
ten Margareta Sandstedt var med 
nästan överallt. Ordföranden för 
Sverigedemokraterna Gävleborg, 
Roger Hedlund, har följande att säga 
om valrörelsen:

– Kampanjen har nått väljarna 
på torgen i Gävle, Sandviken, Hu-
diksvall, Bollnäs, Söderhamn, Ho-
fors, Ljusdal och Ockelbo. Marga-
reta Sandstedt, som är vår lokala 
toppkandidat, har mött väljarna på 
möten i Ovanåker och i Nordan-
stig. Vi har haft valmöten inomhus 
med Per-Arne Wahlberg, som dri-
ver jakt- och skogsfrågor. Till dessa 
möten gick 6 000 av ”jägarbladet”, 
partiets broschyr om jaktpolitik, 
ut med inbjudan. Utöver dessa har 
ytterligare 7 000 sådana blad, med 
budskapet att kryssa en jägare till 
Bryssel, delats ut.

– Under kampanjen har Sven-
Olof Sällström besökt Gävle enskilt, 
och partiledare Jimmie Åkesson, 
och Erik Almqvist, Sverigedemo-
kratisk ungdoms ordförande, var i 
Gävle och Hudiksvall och höll torg-
möten.

Roger berättar också för SD-ku-
riren att den mediala uppmärksam-
heten varit god:

–  Söderhamnskuriren uppmärk-

Det arbetades lokalt i EU-valrörelsen

sammade Per-Arne Wahlbergs be-
sök i Hälsingland. Ljusdals-posten 
och Hudiksvalls tidning rapporte-
rade om toppkandidaternas besök 
och torgmöten. Arbetarbladet och 
Gefle Dagblad har presenterat både 
Margareta Sandstedt och Sven-Olof 
Sällström i flera omgångar samt rap-
porterat om torgmötet med Jimmie 
Åkesson.

Under sista valveckan affische-
rades hela Gävle med totalt hundra 
valplakat. Och resultatatet blev ock-
så helt fantastiskt: Man ökade från 
0,95 procent (i valet 2004) till 4,06 
procent!

Roger Hedlund sammanfattar 
det hela:

– Vår valrörelse var en fantastisk 
insats som vi har alla partimedarbe-
tare över hela länet att tacka för!

Stockholmarna arbetade hårt med 
bladningen
I Stockholmsområdet har aktivis-
men varit i långsam, men stadig 
tillväxt det senaste året. De nya 
och de gamla aktiva drog igång 
året med att direkt i brevlådorna 
leverera cirka 45 000 exemplar av 
ett Stockholm-specialnummer av 

SD-kuriren. Mästarprovet, att lyfta 
huvudstadens valsiffror till nivåer 
som tar in partiet i riksdagen och 
landsting väntar 2010, men i och 
med EU-kampanjen har man av-
lagt gesällprov i aktivism genom en 
enorm bladning. 

Ett av många exempel är förorten 
Järfälla, två mil norr om huvudsta-
den. Där har de lokala Sverigede-
mokraterna arbetat hårt och flitigt i 
valrörelsen. Över 6 000 trycksaker 
har delats ut till hushållen av en 
grupp på fem personer. Utöver det-
ta har ett tjugotal valaffischer prytt 
kommunens gator och torg. Totalt 
delades det ut 45 350 valfoldrar och 
annat material under maj månad i 
Stockholmsområdet.

Värmlänningarna såg till att nå ut 
i glesbygden
Valkampanjen i Värmland resulte-
rade i att aktivisterna fick ut valfol-
drar till 56 000 hushåll. För många 
av aktivisterna var detta deras första 
valkampanj, och med tanke på det 
så måste slutresultatet anses mycket 
imponerande. Kampanjledaren och 
distriktsordföranden Runar Filper 
tycker att valresultatet på 3,32 pro-

cent är klart godkänt med tanke på 
att Värmland inte är ett län där man 
med automatik får röster:

– Värmland är ett skogslän med 
mycket glesbygd, kanske det län i 
mellersta Sverige som mest liknar 
Norrlandslänen, inte bara vad det 
gäller naturen, utan också vad det 
gäller folkkynne och politisk kultur. 
Vi når ändå klart godkända resul-
tat på grund av det enorma arbete 
som läggs ned varje val. Sverigede-
mokraterna går mycket bra i kom-
munvalen här.

Förutom aktivisternas impone-
rande fotarbete deltog Runar Filper 
i två debatter med ett flertal kända 
rikspolitiker, insändare skrevs i 
lokalpressen och partiets värm-
ländske kandidat Erik T Johansson 
reste runt i länet en hel vecka och 
höll torgmöten. Även valaffischer 
sattes upp.

– Våra aktivister är väldigt slitna 
just nu, men är det något som präg-
lar den Värmländska organisationen 
så är det kampviljan att val efter val 
göra totala uppoffringar i partiets 
tjänst, avslutar Runar Filper.

Radioreklam i Örebro län.
Örebro län blev i valet 2006 tredje 
starkaste län i landet för Sveri-
gedemokraterna. Bara Skåne och 
Blekinge hade bättre siffror. Precis 
som i de länen kom man i in i lands-
tinget, som har treprocentspärr. När 
det nu var dags för EU-val hade man 
en starkt organisation och ganska 
bra med ekonomiska medel, så man 
valde att göra ett postutskick till alla 
hushåll. 

Men det betydde inte all man låg 
på latsidan med det andra arbetet. 
Man delade ut stora mängder flyg-
blad och valtidningar i brevlådor 
och direkt i handen på väljarna. 
Man gjorde skolbesök, och den 
sjunde maj nådde den rikstäckande 
valturnén, med Sven-Olof Sällström 
och Jimmie Åkesson i spetsen länet 
Torgmöten i Örebro och Karlskoga, 
vilket gav eko i lokalpressen.

Man tillverkade också affischer 
och satte upp i stort antal, bland 
annat längs vägarna. Men en me-
tod var man, så vitt SD-kuriren vet, 
ensamma med i partiet i denna val-
rörelse: radioreklam.

Från och med den tjugonde maj, 
arton dagar innan valet, kunde in-
vånarna i Örebro län som satte på 
radion och rattade in någon av ka-

nalalerna Mix Megapol och Rock 
Klassiker höra reklamen.  Reklamen 
informerade om hur viktigt det var 
att som EU-kritiker rösta på ett parti 
som är emot ett överstatligt EU, och 
för ett mellanstatligt samarbete. Da-
vid Kronlid, ordförande i Örebro, 
län, berättar för SD-kuriren:

– Vi ville ha en konkret politisk 
fråga i radioreklamen. Då valde vi 
att fokusera på EU:s makt över de 
radioaktiva naturresurserna, till 
exempel uran som används i kärn-
kraftverk. Vårt budskap var att vi i 
Sverige själva måste få bestämma 
över våra naturresurser. Vi uppma-
nade väljarna att rösta EU-kritiskt.

 
Vad anser ni om valresultatet i 
Örebro län?

– Vi är väldigt glada över det lo-
kala resultatet, cirka 4,5 procent.

Vad beror er framgång på?
– Jag antar att det beror mycket 

på det postuskick vi gjorde till alla 
hushåll i länet. Och i vissa delar av 
länet har våra aktiva arbetet mycket 
hårt. Vi har också skrivit många in-
sändare under de tre senaste åren. 
Min uppskattning är att vi har fått 
publicerat en i månaden skrivna av 
oss politiskt aktiva Sverigedemokra-
ter, och så har det varit ungefär lika 
många av folk som inte är politiskt 
aktiva, men som i sina insändare 
stött vår politik. Vi har överhuvud-
taget fått mycket uppmärksamhet i 
lokal media de senaste åren. 

– Jag vill också påpeka att vi i 
denna valrörelse var det allra mest 
aktiva EU-kritiska partiet i Örebro 
län. Vänsterpartiet gjorde inte ens 
ett länstäckande postutskick, utan 
skickade bara ut i vissa kommuner. 
Och Junilistan syntes överhuvudta-
get inte!. Vänsterpartiet var faktiskt 
ganska osynliga de också.

Kan du berätta om någon konkret 
diskussion du hade med folk i val-
rörelsen?

– När vi vid ett tillfälle var ute och 
mötte väljarna, så kom jag i samtal 
med två unga killar i arton-nitton-
årsåldern, vi diskuterade ett bra tag. 
Den ena tyckte att Sverigedemokra-
terna var det bästa partiet, den an-
dra tyckte Piratpartiet var bäst. Jag 
påpekade för denne att Piratpartiet 
är ett enfrågeparti, och att vi en helt 
annan bredd i vår politik.

Något annat tillfälle du minns?
– Låt mig tänka efter lite … Jo, 

vid ett tillfälle diskuterade jag säkert 
i fyrtiofem minuter med en miljö-
partist. Det kom fram på slutet av 
diskussionen att han var aktiv i 
kommunpolitiken. Jag minns att vi 
diskuterade länge och han blev så 
otroligt förvånad över att jag, som 
är troende kristen och har sysslat 
med biståndsarbete, kunde vara 
sverigedemokrat. Man får väl säga 
att en del politiska motståndare 
är mycket fördomsfulla. Folk som 
inte är aktiva i politiken, i de gamla 
partierna, är inte så fast i stereotypa 
uppfattningar och fördomar, och 
mer öppna i sitt tänkande. <

Hans-Olof Andersson
redaktionen

Det jobbades friskt lokalt med affischer inför valet till Europaparlamentet.
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TA K T mE D AT T medlemstillström-
ningen fortsätter så ligger nu 
mycket fokus för ungdoms-
förbundet på att knyta till sig 

de nya intresserade som tillkom-
mit. Därför arrangeras nu åtskilliga 
medlemsmöten runt om i Sverige 
som är tänkta att verka som ett start-
skott för nya medlemmar att börja 
aktivera sig och samtidigt veta  hur 
man ska göra det.

Sammankomsterna har hittills 
anordnats i Gävle, Kalmar, Jönkö-
ping, Växjö och Åhus. Fler är också 
planerade under augusti och sep-
tember, bland annat för stordistrik-
ten Stockholm och Bergslagen.

Medlemsmötet i Åhus drog 
många ungdomar och flera nya an-
sikten uppenbarade sig. Förbunds-
styrelsen för SDU var på plats och 
efter lite fika intogs konferensrum-
met där Erik Almqvist hälsade alla 
välkomna.

Erik talade sedan om kulturre-
lativismen och hur den påverkar 
kulturlivet och framför allt den of-
fentliga konsten. Han tog upp flera 
konkreta exempel på sådant som 
idag kallas för kultur och konst, 
vilka lockade till skratt i publiken. 
Erik menade att det, till skillnad 
från idag, bör vara självklart att viss 
kultur, av det stora folkflertalet, be-
traktas som bättre och mer värdefull 
än annan.

2009 valde SDU att förlägga sin 
kongress till Gotland, lägligt till 
politikerveckan i Almedalen. En 
mycket trevlig konferensanlägg-
ning hade bokats invid Visby 
bibliotek, med utsikt mot 
Gotlands vackra stränder. 

ör BUnD S Or DF ör A nDE Erik 
Almqvist inledde mötet 
med ett uppskattat anfö-
rande där han redogjorde 

för förbundets arbete och kunde 

vara en god idé att dela in delega-
terna i grupper som sedan skulle 
presentera sina respektive yrkanden 
till de olika programmen. 

När förhandlingarna återupp-
togs visade det sig att programmen 
var väldigt uppskattade av en klar 
majoritet, men ett flertal tilläggsyr-
kanden vann också gehör hos de-
legaterna. Summa summarum blev 
att mötet valde att anta program-
men inklusive tilläggsyrkanden, och 

att ge förbundsstyrelsen i uppgift att 
sammanställa det på lämpligt sätt.

Tre medlemmar från Dansk Fol-
kepartis Ungdom var också speciellt 
inbjudna till mötet och Anders Vis-
tisen, politisk nästförman – som det 
så vackert heter på danska – i DFU 
höll ett mycket uppskattat anförande 
där han betonade vikten av samar-
bete mellan våra ungdomsförbund, 
men också med andra sunda partier 
på kontinenten. Tillsammans tillhör 

SDU-kongress 2009 på Gotland i Almedalsveckan: 

Chang Frick, SDU Kristianstad, menar att alla 
bör träna på att tala inför folk så ofta som 
möjligt, för att få in talarvana. 

Glädjande medlemssiffror och samarbete med Danmark
vi en grupp av partier som står upp 
för europeiska och västerländska 
värderingar om yttrandefrihet, to-
lerans och jämställdhet.

Ganska exakt vid 17:00 avslutades 
mötet, varpå rekuperering på vårt 
vandrarhem väntade innan kvällens 
grillfest tog vid. Lunchen avnjöts för 
övrigt på det medelhavsinspirerade 
Kallis, på själva stranden invid vatt-
net. <

Oscar Sjöstedt

Kent Ekeroth valde därefter att 
berätta om islamiseringen av Eu-
ropa i stort och inte minst Sverige. 
Han menade att det är viktigt att 
medvetandegöra allmänheten om 
den faktiska utvecklingen då det 
idag nästan kan vara lite ”konspira-
tionstämplat”.

Slutligen tog Chang Frick, som 
var arrangör av mötet, ordet och 
berörde bland annat ämnet retorik, 
det vill säga konsten att tala. Chang 
menade att det är viktigt att alla för-
söker att tala inför folk, gärna så fort 
man får tillfälle, för att få in talar-
vana. På så vis står SDU starkt då vi 
blir inbjudna till exempelvis lokala 
debatter i valrörelsen 2010. Därefter 
fick alla som gästade mötet gå upp 
och presentera sig och berätta varför 
man valde SDU som ungdomsför-
bund. 

– Detta var ett mycket givande 
medlemsmöte och det var tydligt att 
många uppskattade att prova tala in-
för grupp. Det märks att ungdomar 
värdesätter att träffa likasinnade och 
att med dem få diskutera de frågor 
de länge brottats med, kommente-
rade Erik Almqvist efter mötet. <

louise Erixon
SDU

Ungdomsförbundet 
satsar på medlemsträffar

Anders Vistisen, vice ordförande i Dansk Fol-
kepartis Ungdom (DFU), talade om internatio-
nellt samarbete mellan SDU och DFU. 

moderaternas Ungdomsförbund (mUF), hade bjudit in SDU till debatt under dagarna på gotland. Erik Almqvist mötte mUF:s förbundsordförande 
niklas Wykman och diskuterade bland annat miljö, jämnställdhet och integration.”

bland annat glädja de sammankal-
lade med uppgiften att SDU nu har 
över 1 500 medlemmar under 25 år. 
Ett fyrtiotal delegater och övriga in-
bjudna hade samlats till kongressen 
och – givetvis - till det övriga sam-
kvämet på ett lika soligt som blåsigt 
Gotland.

Mötet valde Oscar Sjöstedt till att 
leda förhandlingarna. Den vanliga 
formalian kunde avklaras tämligen 
skyndsamt och när det kom till val-
beredningens tur att presentera sina 
förslag på ny styrelse visade det sig 
att de varit så nöjda med den be-
fintliga styrelsen att de helt enkelt 
yrkade på omval av densamma. 
Detta gillades av mötet, som alltså 
omvalde den befintliga styrelsen. 
Erik Almqvist fortsätter som ord-
förande med William Petzäll som 
andreman. Bland övriga ledamöter 
finns Louise Erixon, Fredrik Ot-
tesen, Emma Westergren, Robert 
Boström, Eric Myrin samt Gustav 
Kasselstrand och Christian West-
ling som suppleanter.

Ett antal motioner till nya pro-
gram hade inkommit, mer specifikt 
rörande äldrepolitiskt, kulturpo-
litiskt samt familjepolitiskt hand-
lingsprogram, och det var kring 
dessa som de flesta diskussioner 
kom att handla om. Mötet fann det 

T Or S D A gE n DE n 3 0 JUl I debatterade 
William Petzäll mot Henrik Lund-
quist, företrädare för moderaternas 
ungdomsförbund (MUF) i Motala. 

Inför drygt trettio åhörare debatte-
rades arbetsmarknad, jämställdhet, 
miljö och integration. Det hettade 
stundtals till, framförallt när debat-
törerna diskuterade integration och 
jämställdhet.

William Petzäll kommenterar 
debatten:

– Frågan är hur trovärdiga MUF 
är då de belyser relativt små jämn-
ställdhetsproblem medan tusentals 
muslimska kvinnor lever i ständigt 
förtryck i Sverige och i världen idag. 
Moderata ungdomsförbundet talar 
aldrig om dessa kvinnor och det vi-
sar på att de inte är seriösa när dessa 
frågor diskuteras. <

SDU:s William Petzäll:

Jämställdhet även för muslimer

Bland annat retorik står på schemat

HE l gE n DE n 21-2 3 A UgU S T I deltog ett gäng 
ungsvenskar i en festival arrangerad 
av den nybildade kulturföreningen 
Gimle. Det bjöds på föreläsning, 
sagor, hästuppvisning, folkdans och 
guidade turer genom bygden. I den 
hedniska baren Heidrun serverades 
älgörtsmjöd och björksavsvin.

En av höjdpunkterna var kvad-
dansen; en svensk version av den 
färöiska ”Ormurin langi” [Ormen 

Ormdans på kulturfestival

långe]. Festivaldeltagarna gick sam-
man i lång dansande orm som, upp-
lyst av levande eld, stampade fram i 
en lada sjungandes om ett slag mel-
lan olika nordiska vikingakungar på 
800-talet. Varvat med sångledarens 
verser sjöng den dansande ormen:

Dansen ekar, i hallarna, dansa! 
Ställ upp i ring! Djärva rider Norges 
män till Hildarting. <

Erik  Almqvist
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Viktor Rydberg
Vem som är Sveriges national-
skald par preference kan dis-
kuteras. Helt klart är att namn 
som Carl Michael Bellman, Selma 
Lagerlöf, August Strindberg, Gus-
taf Fröding och Eric Axel Karlfeldt 
är konkurrenskraftiga namn i 
sammanhanget. När det gäller 
mångsidighet torde dock ingen slå 
Viktor Rydberg på fingrarna.

m A Br A H A m V IK T Or Rydberg 
(1828–1895) heter det i det 
klassiska uppslagsverket 
Svensk uppslagsbok:

”Han är den centrala gestalten i 
svensk kultur under mitten av och 
senare hälften av 1800-talet.”

Rydberg var förvisso en mång-
kunnig man: han kunde, fullt kor-
rekt, titulera sig författare, journa-
list, religionshistoriker, språkvetare, 

eller GHT) under samme Sandvalls 
ledning. 1851–1852 studerade Ryd-
berg i Lund och då huvudsakligen 
juridik.

Skrivandet gav emellertid inga 
stora pengar, och Rydberg tvingades 
dra sig fram som informator, det vill 
säga privatlärare för barn från väl-
beställda familjer. Ett tag överväg-
de han att, liksom många svenskar 
gjort före honom, emigrera och i ut-
landet skapa sig en ny framtid. 1855 
erbjöds den då 27-årige Viktor Ryd-
berg dock anställning vid GHT, som 
nu tagits över av den kände liberale 
publicisten Sven Adolf Hedlund. 
Vid Handelstidningen fick Rydberg 
tillfälle att pröva sina krafter både 
som mångsidig journalist och skön-
litterär författare,

1856–1859 publicerade Viktor 
Rydberg i snabb följd i Handels-
tidningen några av sina mest min-
nesvärda verk: ”De vandrande 
djäknarne”, ”Fribytaren på Öster-
sjön”, ”Singoalla” samt ”Den siste 
atenaren”. Gemensamt för dessa 
fyra romaner var att Rydberg bröt 
en lans för toleransen och frisin-
net i polemik mot renlärighet och 
fanatism.

Skarpskytterörelsen
”Den siste atenaren”, vars handling 
utspelar sig i antikens Grekland 
under brytningstiden mellan he-
dendom och kristendom, riktade 
sin udd mot kyrklig ortodoxi och 
pläderar enligt Svensk uppslags-
bok för ”en sammansmältning av 
bibelkristendomen med antikens 
ädlaste tankar”. Romanen, som blev 
mycket omdiskuterad, följdes 1862 
upp med debattinlägget ”Bibelns 
lära om Kristus”, där Rydberg häv-
dade att Jesus Kristus enligt Bibelns 
utsagor icke var Gud. ”Bibelns lära 
om Kristus” ledde till stort rabalder 
inom den svenska kyrkligheten men 
fick starkt stöd i liberala kretsar och 
hos den bildade allmänheten.

Den mångfrestande Viktor Ryd-
berg gav sig hösten 1859 in i för-
svarsdebatten. Det svenska försvaret 
var vid denna tid starkt eftersatt, och 
den drygt 30-årige Viktor Rydberg 
diskuterade i en serie uppmärksam-
made artiklar i GHT den vitala frå-
gan ”Huru skall Sverige bevara sin 
självständighet”. Rydberg riktade 
skarp kritik mot de ansvariga myn-
digheterna för att de låtit Sveriges 
militära försvars förfall. Han skrev 
bland annat att nationen saknade 
”den lugna känsla, att hon gjort nog 

eller gjort, vad hon förmått för vär-
nandet av den framtid, som Gud 
förtrott åt hennes egna händer”.

Rydbergs bärande tanke – och 
den delade han med flertalet liberala 
opinionsbildare – var att krigsmak-
ten måste hämta styrka och kraft 
ur hela folkets värnkraft. Målsätt-
ningen för Rydberg och hans me-
ningsfränder var att Sverige skulle få 
en allmän folkbeväpning, en värn-
pliktsarmé; varje vuxen man skulle 
få utbildning i hanterandet av vapen 
till rikets försvar.

Viktor Rydberg framförde sina 
åsikter med såväl pondus som jour-
nalistisk snärt. Han föreslog att en 

logi vilket resulterade i avhandling-
en ”Undersökningar i germanisk 
mythologi” i två band 1886–1989. 
En populariserad version härav var 
”Fädernas gudasaga” 1887.

När Rydberg gav ut dessa båda 
arbeten var han en i hög grad upp-
buren gestalt i det svenska kultur-
livet. 1877 hade han utnämnts till 
filosofie hedersdoktor i Uppsala 
och 1878 valts in i den av konung 
Gustaf III omkring ett sekel tidigare 
grundade Svenska akademien. 1884 
utnämndes Rydberg så till professor 
i kulturhistoria vid Stockholms hög-
skola; professuren utbyttes emeller-
tid 1889 mot en professur i konst-
teori och konsthistoria.

Rydbergs uppdrag som profes-
sor hindrade honom inte från att 
fortsätta sitt skönlitterära förfat-
tarskap. 1891 utkom en ny samling 
”Dikter”, innehållande bland annat 
den civilisationskritiska ”Nya grot-
tesången”. I ”Vapensmeden” samma 
år går Rydberg ånyo i härnad mot 
ortodoxi, intolerans och fanatism. 
Medan han tidigare gått till storms 
mot religiös inskränkthet, angriper 
han här också den sekulära natura-
lismen. Rydberg förblir hela sitt liv 
en gudstroende människa och mås-
te under senare delen av sitt liv anses 
vara en kämpande konservativ.

Kultursamvete
Viktor Rydberg blev med tiden ett 
levande monument i svenskt kultur-
liv. Svensk uppslagsbok framhåller: 

”Vid sin död var han ett slags kultur-
samvete i landet, högt aktad, ja, dyr-
kad på de flesta håll, likväl icke från 
de strängt ortodoxa, som icke förlåtit 
honom hans ungdoms religiösa fri-
görelsekamp, heller icke från de sko-
ningslöst radikala, som (icke helt med 
rätta) ansågo, att han som gammal 
avfallit från sin ungdoms ideal.”

Nu förtiden påminns vi om Viktor 
Rydberg främst vid juletid genom 
”Tomten” och ”Betlehems stjärna”, 
vilket är gott så. Frågan är dock om 
inte Rydbergs livsgärning vore värd 
att uppmärksamma på ett betydligt 
mer omfattande sätt än så.

Viktor Rydberg var en komplice-
rad personlighet och hans lärdom 
och kunskaper av närmast ency-
klopedisk natur. Hans betydelse för 
svenskt kulturliv och svensk bild-
ning är oöverskådlig. Vårt svenska 
fosterland skulle må väl av att hans 
livsverk rönte ökad uppmärksam-
het! <

Tommy Hansson
Chefredaktör

	 Jag	 har	 suttit	 där	 en	 senhöstdag	 under	 tungsinta	

skyar,	 medan	 fuktiga	 vinddrag	 än	 prasslade	 än	 suckade	 i	

den	bleka	standvassen.	Döda	och	döende	örter	dvaldes	vid	

mina	fötter;	men	en	stålört	och	en	styvmorsblomma	beva-

rade	 ännu	 en	 senkommen,	 flyktig	 fägring.	 Förgängelsefär-

ger	bredde	vemod	över	markerna	och	skogen.	Rönnen,	som	

skjutit	upp	mellan	stenarna,	bar	på	nästan	avlövade	grenar	

klasar	 som	 lyste	 i	den	 immiga	dagern	med	några	 sparade	

droppar	av	sommarlivets	blod.

Asyl fristad
Attentat odåd
Byråkrati skrivardöme
Cigarr rökstängel
Diskutera dryfta
Geni snille
Historieskrivning hävdateckning
Horisont synrand
Horisontell vågrät
Industri storslöjd
Ingenjör fackman
Karrikatyr vrångbild
Kommunikation förbindelse

Lokomotiv ånghäst
Majoritet flertal
Medalj skådemynt
Nationalitet folkerne
Opinion folktycke
Parasit snyltgäst
Representant målsman
Ruin ödemur
Skelett benrangel
Teater skådebana
Till exempel tilldömes
Tradition arvmening
Trottoar gångbana

Rydberg – språkrensaren
S V E n S K A S p r Å K E T BOr DE bygga på svenska ord. Bruket av utländskt 
språkgods sårar fosterlandskänslan, menade Viktor Rydberg. Inte 
bara sådant som uppenbarligen klingade osvenskt, utan alla ord med 
utländsk bakgrund borde renasas bort. Rydberg tyckte att det skulle 
heta timglas (som det tack vara honom gör idag) och inte sandur (som 
det då hette) eftersom ordet  ur har osvenskt ursprung. Rydberg fram-
förde ändringsförslag på många hundra ord. Här är några exempel, 
hämtade ut Pelle Holms ”Viktor Rydberg som språkrensare”. Några 
av Rydbergs förslag har etablerat sig i dagens svenska. 

av riksdagens andra kammare för 
Lantmannapartiet; någon stor lycka 
som politiker gjorde dock inte Vik-
tor Rydberg. 1874 genomförde han 
en resa till Rom och gav som en 
följd därav ut böckerna ”Romerska 
sägner om apostlarne Paulus och 
Petrus” och ”Romerska dagar”. 
1882 publicerades ”Dikter”, första 
samlingen.   Under 1870-talet kom 
vidare Viktor Rydberg att alltmer 
engagera sig för det nordiska sam-
manhanget.

Han blev en nitisk förespråkare 
för språkpurism och ville rensa ut 
alla främmande inslag i det svenska 
språket, en inte helt enkel uppgift. 
Han forskade också i nordisk myto-

ny härordning skulle upprättas, där 
de redan existerande stamtrupperna 
om 36 000 man och den så kallade 
beväringen om 100 000 man skulle 
kompletteras med en ”landstorm” 
för alla vapenföra män mellan 26 
och 50 år. Denna nya styrka tänkte 
sig Rydberg omfatta 260 000 man. 
En förutsättning för landstormens 
införande skulle vara ett nytt system 
för ungdomens fysiska och militära 
fostran med bland annat vapenöv-
ningar i skolan.

Enligt Rydbergs idéskiss skulle 
beväringen och landstormen fort-
löpande genomgå militärövningar 
genom ”sockenvis ordnade skarp-
skytteföreningar”. Därmed blev 
Viktor Rydbergs skriverier i Han-
delstidningen den tändande gnistan 
till Skarpskytterörelsen, som bilda-
des 1860 genom att två skarpskyt-
teföreningar bildades i Stockholm 
och Göteborg. Skarpskytterörelsen 
finns ännu kvar i form av den fri-
villiga försvarsföreningen Frivilliga 
skytterörelsen (FSR).

Skarpskytterörelsen understöd-
des även av namnkunniga publicis-
ter vid denna tid såsom Sven Adolf 
Hedlund, August Blanche och Au-
gust Sohlman.

Språkpurist och religionsforskare
1868 var Rydberg ombud vid Kyr-
komötet och 1870–1972 ledamot 

Viktor rydberg, ur inledningen till ”Singoalla” 1857

Viktor rydberg var i yngre dagar en radikal 
tidningsjournalist.

riksdagsman, akademiledamot samt 
professor.

Idag är väl Viktor Rydberg mest 
känd för dikten ”Tomten” (han som 
ensam var vaken när snön lyste vit 
på taken) samt texten till julsången 
”Betlehems stjärna” (Gläns över sjö 
och strand) med musik av Alice 
Tegnér. Om hans övriga insatser i 
svenskt kulturliv torde dock svens-
ken i gemen vara tämligen ovetande. 
Det finns därför all anledning att här 
erinra om hans gärning.

Handelstidningen
Viktor Rydberg föddes i Jönköping 
och hade en besvärlig barndom. 
Fadern, som var fanjunkare, var 
med i Finska kriget 1808–1809 och 
blev sedermera slottsvaktmästare 
(i praktiken fängelsedirektör). När 
modern, född Duker, avled i kolera 
1834 bröt fadern samman och blev 
arbetsoförmögen, svårt alkoholise-
rad och tidvis även sinnessjuk. Vik-
tor Rydberg skulle livet igenom ömt 
vårda moderns minne.

Som en följd av faderns kollaps 
upplöstes hemmet i Jönköping, 
och Viktor utackorderades genom 
fattigvårdens försorg i fosterhem. 
Efter grundläggande skolgång i 
Jönköping kom han 1845 till Växjö, 
där han tillbringade två olyckliga 
år som gymnasist. Sin skrivarbana 
inledde den unge Viktor Rydberg 
med att skriva följetongsromaner i 
det radikala Jönköpingsbladet, där 
Johan Sandvall var redaktör. Där-
efter blev han medarbetare vid den 
liberala Göteborgs Handels- och 
Sjöfartstidning (Handelstidningen 
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Ett livsverk värt att uppmärksamma
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Mattias Karlsson kommenterar uttalanden

Linus Bylund är trebarnsfar och kontorsråtta. Nästan 

alltid har han ett leende på läpparna. En dag insåg han 

att alla arga brev han skickar till jornalister inte gjorde 

någon nytta. Därför startade han bloggen Den förban-

nade sverigedemokraten som genomsyras av en lätt 

milsken attityd med med glimten i ögat.

Typiskt svenskt sommarväder

Det är svårt att vara förbannad i dessa härliga sommartider, men en 
sak jag retar mig lite på är det vanligt förekommande uttrycket ”typiskt 
svenskt sommarväder” som flitigt används av bland annat våra journa-
lister. Själva uttrycket är det väl inget fel på, men det jag reagerar på är att 
man använder det i negativa sammanhang; ”Typiskt svenskt sommarvä-
der, köp en biljett till Mallis omgående”. Det är inte så att det gör mig or-
dentligt förbannad, men det irriterar mig. Jag tänkte berätta lite om hur 
jag själv tagit tillvara detta typiska svenska väder den gångna sommaren.

I juni påbörjades min långa sommarledighet, som i skrivande stund 
fortfarande pågår, och som för övrigt är en blandning av semester och 
föräldraledighet. Den första veckan var jag hemma med mina tre barn 
medan deras mor arbetade. Några dagar åkte jag och barnen och badade 
i det svenska vädret med typisk klarblå himmel, typisk stiltje och typisk 
28-gradig värme. Några andra dagar, då det var typiskt svenskt regn och 
rusk, gick vi på museum.

Påföljande vecka, då hela familjen var ledig, så fick vi kärt besök i form av 
herr och fru Mattias Karlsson med två barn, och tillsammans åkte vi ut 
i Stockholms skärgård några dagar. I skärgården var det typiskt svenskt 
sommarväder med fiske från båt i härligt strilande regn blandat med gas-
sande sol och varma dagar på stranden. Så typiskt svenskt.

När vi kom hem till stan igen så tillbringade vi några dagar på bland 
annat Skansen och på Gröna lund. Det var typiskt svenskt sommarväder 
även dessa dagar och solskyddsmedlet till barnen tog nästan slut.

Så fortlöpte även resten av semestern fram till dags dato. Härligt typiskt 
svenskt väder hela tiden. Typiskt svensk sol hemma i Stockholm, typiskt 
svensk storm och spöregn i Lappland där jag vandrade med min bror, 
typiskt svenskt väder med växlande molnighet i Östergötland där vi var 
och kollade på fritidshus. Ja, ni hajar.

Varför tycks det i allmänhet vara så fantastiskt angeläget att klistra på 
etiketten ”typiskt svenskt” så fort det handlar om att gnälla på något? Vad 
är det för komplex som detta beteende grundar sig i?

Den fula ovanan att kalla dåliga saker för typiskt svenska är ju inte på 
något sätt isolerat till fenomenet dåligt väder, utan förekommer i många 
sammanhang. När någon är stel och tråkig är han eller hon typisk svensk. 
När någon tycker att man ska betala skatt är denne typiskt svensk. När 
någon ifrågasätter varför grannen, som går på bidrag sen tio år, har en bil 
som kostar närmare en miljon, så är det typisk svensk avundsjuka som 
ligger bakom. Man undrar hur väl dessa förståsigpåare och globetrotters 
känner till kynnet i andra länder. Personligen tror jag inte det är något 
större problem att finna stelt beteende, starka åsikter om skattemoral, 
eller irritation över hur vissa roffar åt sig av det gemensamma, hos till 
exempel tyskar, norrmän, britter, holländare eller fransmän.

Nej, det är inte det svenska vädret eller beteendet hos svenskarna som 
det är fel på. Det är helt enkelt så att vissa människor är så trasiga i sina 
identiteter, så vilsna i sina egna jag, så att de måste hacka på alla som inte 
är det. De är missnöjda med sina liv och vänder sina aggressioner och sitt 
gnällande mot de enda saker som de verkligen inte känner sig som en del 
av; Sverige och det svenska folket. Oikofobi kallas visst åkomman, och 
vad vet jag, kanske går den att behandla.

Själv förbereder jag i detta nu en resa till de lappländska fjällen tillsam-
mans med några partivänner. Frågan är om man verkligen behöver regn-
kläder. Jag menar: Det finns inget dåligt väder – bara gnälliga människor. 
Jag packar nog regnstället i alla fall, för säkerhets skull …

En skön avslutning på den svenska sommaren och en riktigt svensk höst 
önskar jag er alla!

Expressens ledarredaktion: Till exempel envisas ju många svenskar med att låta någon hälla vatten på små 
barns huvuden för att på så sätt göra dem till del av en religiös gemenskap. Det går säkert att bevisa att det 
ger de små barnen mentala men för livet. (2009-07-27)

Mattias Karlsson: Expressens bindgalna ledarredaktion jämställer det kristna dopet med den muslimska 
seden att skära av förhuden på småpojkar. Nu väntar vi bara på att Aftonbladets ledarredaktion skall jäm-
ställa de svenska barnens snöbollskrig med talibanernas stening av otrogna.

➢  ➢  ➢

Tiina Rosenberg, professor i Genusvetenskap, fd styrelseledamot i FI: Jag kan bara beklaga att ledningen 
för Pride i år valt att utesluta Afa, Antifascistisk aktion från paraden. (Aftonbladet 2009-07-27)

Mattias Karlsson: Jag kan bara beklaga att antidemokraten, Tiina ”kvinnor som ligger med män är köns-
förrädare”-Rosenberg, valde att utesluta sin sista fungerande hjärncell när hon resonerade sig fram till det 
här uttalandet, där hon försvarar landets värsta terrororganisation i modern tid.

➢  ➢  ➢

Maria Ferm, språkrör i Grön Ungdom: Heteronormen riskerar också att bli en självuppfyllande profetia. 
(GU:s nyhetsbrev 2009-07-28)

Mattias Karlsson: I Miljöpartiets värld är det alltså mer sannolikt att ett tiotusenårigt, allestädes närvarande, 
fascistiskt, hjärnspöke tvingar den absoluta merparten av befolkningen att bli heterosexuella mot deras vilja, 
än att evolutionen har sett till att den övervägande majoriteten faktiskt är heterosexuella, rent biologiskt, 
för att säkra artens fortbestånd. Jag tror dock knappast att det är någon större idé för landets biologer att 
försöka upplysa Ferm och company om de vetenskapliga rönen på området. För det ju som, Mark Steyn, en 
gång sa; att debattera med en kulturradikal är ungefär som att spela tennis med någon som ideligen hävdar 
att mina serv-ess bara är sociala konstruktioner?

➢  ➢  ➢

S, V och MP, angående ny familjepolitik: Stjärnfamiljer [?] Det är föränderliga familjer som inte låter sig 
styras av gamla ideal. (Pressmeddelande på www.socialdemokraterna.se 2009-08-01)

Mattias Karlsson: I lagom anslutning till Pridefestivalen lanserade vänsterkartellen sina nya förslag för att 
stärka ”Stjärnfamiljen”, det vill säga alla de nya samlevnadsformer som ska ersätta den förlegade kärnfamiljen. 
Bland åtgärderna återfinns krav på inseminationsrätt för ensamstående och  förslag om att inte bara föräldrar, 
utan även ett närmast obegränsat antal övriga personer, ska kunna vara vårdnadshavare till samma barn. 
Det är sannerligen inga stjärnor som ligger bakom denna krigsförklaring mot framtidens barn?
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V E r IgE DE mOK r AT E r n A H A r 

etablerat sig på allvar i 
Norrtälje kommun och 
ansvarig för arbetsgrup-

pen är Bernt Grönblad, 51 år. Bernt 
Grönblad och hans släkt har bott i 
Norrtälje kommun sedan 1827.

När SDK får tag i honom så är 
första frågan, vad har du för bak-
grund?

Mångfacetterat arbetsliv
– Jag har haft ett ganska rikt och 
mångfacetterat arbetsliv. Efter 
gymnasiet började jag att arbeta på 
kommunstyrelsens kansli i Tyresö, 
medverkade vid 1980 och 1985 års 
folk-och bostadsräkningar och har 
i nära ett kvarts sekel varit anställd 
i Regeringskansliet. Där har jag 
tjänstgjort i justitie- ,utrikes-, ar-
betsmarknads- och näringsdepar-
tementen. 

– Huvudsakligen har jag arbetat 
med registratur och arkivfrågor. På  
justitiedepartementet var jag också 
verksam som assistent på informa-
tionssekretariatet och på enheten 
för brottmålsärenden och interna-
tionellt rättsligt samarbete (BIRS) 
och nådeenheten. 

Bernt Grönblad fortsätter:
– Under åtta år var jag nämn-

deman, på ett socialdemokratiskt 
mandat, i Norrtälje tingsrätt och i 
fyra år på Länsrätten i Stockholm, 
på avdelningar för sociala och psy-
kiatriska mål och under ett år också 

på en av länsrättens avdelningar för 
migrationsärenden, den så kallade  
migrationsdomstolen.

– I det interna politiska arbetet 
har jag bland annat varit styrel-
semedlem i Häverö socialdemo-
kratiska förening och en av dess 
representanter i Norrtälje arbetar-
ekommun.

Svenska kyrkan
Inga dåliga meriter, således, och 
Bernt är inte klar än:

– Under och efter teologiska stu-
dier på Uppsala universitet hade jag 
venia från biskopen, att leda guds-
tjänster. Först i Svenska kyrkans 
pastorat i Uppsala och Karlstads 
stift, för att sedan, vid några tillfäl-
len, verka inom Missionsprovinsen. 
Sammanlagt blev det 110 gudstjäns-
ter.

– Under denna tid hade jag ock-
så vikariat som kyrkobokförings-
assistent på en pastorsexpedition 
i Roslagen. Från 1988 och till dess 
jag utträde ur svenska kyrkan 2005 
innehade jag olika förtroendeposter 
i ”mitt?” pastorat och församling. 

Vilken politisk fråga är du mest 
engagerad i?

– Det politikområdet som jag 
tycker är mest intressant är det 
som hör till justitiedepartementet, 
främst grundlagsfrågor. Sen rent 
generellt anser jag att samhällsvik-
tiga funktioner ska vara i offentlig 
regi. En aktuell fråga just nu och för 
en tid framöver är att pensionerna 
måste värdesäkras, och det behövs 
ett bättre pensionssystem utan  au-
tomatisk balansering, det vill säga  
pensionsbromsen.

Stor tillförsikt
Hur ser det ut för SD inför valet 
2010?

– I valet till Europaparlamentet 
den 7 juni fick Sverigedemokra-
terna stora framgångar i Norrtälje 
kommun. Vi ökade vår andel av 
rösterna från 0,52 2004 till 2,43 pro-
cent i årets val. I antal röster ökade 
vi från 73 till 408 röster. 

– Målsättningen, just nu, för SD 
Norrtälje är givetvis att få in Sveri-
gedemokraterna i riksdagen nästa 
år och att ta så pass många mandat 
i landstings- och kommunfullmäk-
tige att vi kan få igenom proportio-
nella val till nämnder, styrelser med 
mera. Vi känner stor tillförsikt och 
vårt långsiktiga mål är att Sveri-
gedemokraterna, förutom att vara 
ett politiskt parti, också ska bli till 
en stor folkrörelse!

Hur har omgivningen reagerat på 
att du valt att engagera dig i SD?

– I  den mån omgivningen har 
reagerat på att jag har valt att enga-
gera mig  i SD har det, än så länge, 
bara varit i positiv anda och positiva 
ordalag! <

Jens leandersson
redaktionen

Hallå där, Bernt Grönblad! 3 frågor
till 3 sverige-
demokrater

1. Familjen, läsa, skriva och upp-
täcka Sverige när tillfälle ges.
2. Håkan Nessers En helt annan 
historia.
3. Navy CSI, nyheterna och Boli-
bompa.

1. Politik förstås. Annars läsa böck-
er, simma, umgås med vännerna.  
2. En bok om Puniska krigen.
3. Ser väldigt sällan på TV, men 
deckare brukar det bli när jag väl 
kollar.

1. Fritidsintressen?

2. Senast lästa bok?

3. Favorit TV-program?

Sofie Axelsson, studerande, 
Uppsala

Lizzie Värme, pensionär, Gävle

1. Friskvård.
2. Den orolige mannen av Henning 
Mankell.
3. Cold Case.

Camilla Rågfors, sekreterare, 
Hagfors

S D - S U D O K U
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Bernt grönblad blir, med sina unika meriter, ett lyft för Sverigedemokraterna i norrtälje.

Sverigedemokraterna (SD) erhål-
ler 5,6 procent i Aftonbladet/Uni-
ted Minds väljarbarometer för 
augusti månad och når därmed 
sin högsta notering någonsin.

A F T OnBl A DE T / Un I T E D mInD S väl-
jarbarometer för augusti går 
Sverigedemokraterna framåt 
med 1,5 procentenhet och er-

håller hela 5,6 procent, vilket är det 
högsta resultatet någonsin.

Undersökningen visar att Sve-
rigedemokraterna nu är större än 
både Centerpartiet (4,6) och Krist-

Ny rekordnotering för Sverigedemokraterna:

5,6 procent i opinionsundersökning
demokraterna (3,6). De sistnämnda 
hamnar dessutom utanför riksda-
gen. Samtidigt backar Socialde-
mokraterna med 1,9 procentenhet 
till 29,5 procent, vilket innebär att 
vänsteroppositionens försprång 
över alliansen minskar.

Även i opinionsinstitutet Sifos 
augustimätning går det bra för Sve-
rigedemokraterna; i nämnda un-
dersökning får partiet 4,2 procent. 
Sifos undersökning visar samtidigt 
att Sverigedemokraterna skulle er-
hålla en vågmästarroll om det vore 
val idag. <


