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DF:s Messerschmidt 
tar strid mot EU

Aktiva sverigedemo-
krater vid kyrkomötet

SD-Kvinnor har hållit  
sin första medlemsträff

 4SD-Kvinnor höll sin första med-
lemsträff i Stockholm. Här presen-
terades SD-kvinnornas nya kam-
panj ”Vi är på språng nu”, medan 
ordföranden Carina Herrstedt (bil-
den) berättade om kommande ak-
tiviteter.

Sidan 9

 4SD:s representanter vid kyrko-
mötet i Uppsala har utmanat det 
kyrkopolitiska etablissemanget. 
Av dessa har Margareta Sandstedt, 
Gävle, skrivit samtliga partiets mo-
tioner. Även Arnold Boström (bil-
den), Stockholm har varit flitigt i 
farten.

Sidan 4

 4SD-Kuriren har på plats i Brys-
sel känt DF-representanten Morten 
Messerschmidt på pulsen. Denne 
utnyttjar sin plattform i Bryssel och 
Strasbourg för att lyfta fram makt-
missbruk och oegentligheter inom 
EU-byråkratin.

Sidan 8

Nya principprogrammet antogs
när SD höll landsdagar i Göteborg

 4Nu är det officiellt: Sverigede-
mokraterna är ett socialkonserva-
tivt parti.

Efter ett par månaders remisstid 
och diskussioner i skilda fora var det 
vid landsdagarna i Eriksbergshallen 
i Göteborg 25-27 november dags att 
rösta om det förslag till nytt princip-
program som utformats med Mat-
tias Karlsson som huvudförfattare.

Ett 30-tal talare äntrade talarsto-
len och sade sin mening om pro-
gramförslaget, som fick såväl ros 
som ris. Partiledare Jimmie Åkes-
son inledde debattrundan med 

dessa ord:
– Det tidigare programmet, som 

jag själv var med och skrev, har nu 
hållit i drygt åtta år. Det är hög tid 
för förändring. Beteckningen ”soci-
alkonservatism” placerar oss i mitt-
fåran i svensk politik, det är där vi 
skall vara. 

Joakim Larsson, Uppsala har till-
hört programförslagets mest utta-
lade kritiker och yrkade avslag.

–För mig är det viktigaste natio-
nalismen, underströk Larsson. Jag 
beklagar att det inte är möjligt att 
yrka på ändringar i förslaget.

Bland övrigs talare kan nämnas 
Patrik Ehn, Göteborg vilken yrka-
de återremiss, medan Runar Filper, 
Sunne yrkade bifall men medgav 
att han saknade ordet ”kulturkon-
servatism” i det nya programmet. 
Richard Jomshof från partistyrelsen 
menade att programförslaget egent-
ligen inte är speciellt nytt, eftersom 
den socialkonservativa etiketten 
använts tidigare. 

– Och nationalismen finns kvar, 
den steppar inte tillbaka, menade 
Jomshof.

SD-Kurirens chefredaktör Tom-

my Hansson, Södertälje avslutade 
debatten genom att uttrycka sin 
tillfredställelse över att ordet ”kon-
servatism” nu ingår i SD:s officiella 
ideologiska beteckning.

Förutom att antaga ett nytt prin-
cipprogram antog närvarande om-
bud även fyra nya politiska program 
– kriminal-, utbildnings-, arbets-
marknads- samt energipolitik. Där-
till valdes ny styrelse och valbered-
ning. <

Sidorna 6 – 7

–  Det är hög tid för förändringar, framhöll Jimmie Åkesson när han puffade för det förslag till nytt principprogram som antogs vid landsdagarna. Foto: Edward Plainview

Hallå där, Elisabeth Nirholt!Så har Birkaflickan sett utMångfaldsmångel i media Sidan 10Sidan 5 Sidan 12
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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

Sverigedemokraterna

Riksdagen
100 12 Stockholm
08 - 50 00 00 50
info@sverigedemokraterna.se
www.sverigedemokraterna.se

SD-Kuriren

Box 26
291 21 Kristianstad

Chefredaktör

Tommy Hansson
tommy.hansson@sverigedemokra-
terna.se
08-50 00 00 66

Ansvarig utgivare

Richard Jomshof
richard.jomshof@sdkuriren.se

Redaktion

Daniel Engström
Jens Leandersson
Mats Dagerlind
Rickard Håkansson
Robert Stenkvist
Therese Borg

Fasta krönikörer

Stellan Bojerud
Linus Bylund
Robert Stenkvist

Övriga medarbetare i detta nummer:

Axel W. Karlsson

Utgivning

SD-Kuriren utkommer med cirka 
sex  nummer per år till Sverigede-
mokraternas medlemmar samt 
övriga prenumeranter.

Prenumeration, 6 nummer

150 kronor  på bg 5280 - 7005.

Annonsering

Se www.sdkuriren.se eller ring 
08-50 00 00 50.

Upplaga

6 000 ex (December 2011)

SD-Kuriren utges av Sverigede-
mokraterna och är officiellt par-
tiorgan. De åsikter redaktionen 
eller externa skribenter uttryck-
er i tidningen behöver inte nöd-
vändigtvis motsvara partiets 
ståndpunkter. Redaktionen tar 
tacksamt emot foton, artiklar, 
sakuppgifter, tidningsutklipp och 
teckningar. Insänt material be-
traktas som tillhörande SD-K:s 
arkiv. Redaktionen förbehåller sig 
rätten att korta, rätta, redigera, 
illustrera och publicera insänt ma-
terial. Redaktionen ansvarar inte 
för obeställt material.

© Sverigedemokraterna. Efter-
tryck tillåts endast om källan 
anges.

ISSN 0284 - 6861

Chefredaktör
Tommy Hansson

F t E r t E r r or D Å DE n i Norge 
den 22 juli fanns det be-
dömare som förutspåd-
de, att Sverigedemokra-

terna mer eller mindre skulle gå mot 
utplåning. Detta därför att gärnings-
mannen i sitt förvirrade så kallade 
manifest uttryckte ståndpunkter 
som på ett ytligt plan liknande några 
av SD:s ställningstaganden – exem-
pelvis kritik mot islamism, kommu-
nism och mångkulturalism.

Dessa bedömare hade dock gjort 
misstaget att räkna bort väljarkårens 
sunda omdöme. Detta visar sig tyd-
ligt om vi studerar resultaten i några 
av november månads opinionsmät-
ningar. Statistik publicerad i bland 
annat tidningen Dagens Samhälle 
40/2011 visar, att SD noteras för ett 
snitt om 6,8 procent från tre mät-
ningar i regi av SIFO (6,7,), United 
Minds (7,7) samt Demoskop (6,0).

Det mest anmärkningsvärda här 
var eljest Socialdemokraternas fort-
gående kräftgång i samband med 
Håkan Juholts katastrofala ”ledar-
skap”. Med endast 26,3 procent var 
sossarna distanserade av M med 
närmare 7 procent. De båda re-
gelrätta extremistpartierna V och 
framförallt MP – båda hajpade tack 
vare genomförda eller kommande 
ledarförändringar – går däremot 
framåt med MP på hela 11,1 procent.

Den 14 november presenterade 
tidningen Metro en YouGov-mät-
ning som gav Sverigedemokrater-
na ännu bättre siffror: 8,4 procent 
innebär rekord hos detta mätinstitut 
och SD:s näst bästa resultat någon-
sin. Bara 8,5 hos United Minds i fe-
bruari i år har varit bättre. 24,7 pro-

SD-opinionen följer den europeiska utvecklingen
cent var katastrofsiffror för Juholts 
parti.

Vi kan jämföra dessa för SD gläd-
jande mätresultat med en mätning 
av Skåne-opinionen som utfördes 

i visionen, att Sverigedemokrater-
na trots det beklagliga riksdagsin-
trädet ändå är ett dagsländeparti. 
Det kommer att gå samma öde till 
mötes som Ny Demokrati – se bara 

på Petzäll-affären! Svenska folket 
är egentligt Gott och Tolerant och 
Rättrådigt och kommer att sparka 
ut SD ur riksdagen. 

Ja, det är ingen hejd på dumhe-
terna.

Förvisso återstår det nästan tre år 
till nästa val, men i nuläget finns i 
alla fall inte något som tyder på att 
SD-hatarna skulle få nöjet att se sina 
visioner om ett SD-fritt Sverige re-

Kristallnatten ett minne blott – men fortfarande hetsas mot judar

den Herschel Grynszpan på Nazi-
tysklands ambassad i Paris. Natio-
nalsocialisterna övervältrade den 
kollektiva skulden på Tysklands 
judar. 

Enligt en teori hade Führern, 
Adolf Hitler, först i allmänna orda-
lag berört behovet av en markering 
gentemot judarna för mordet på 
vom Rath, något som ledde till att 
propagandaministern Joseph Go-
ebbels samt Hitlers ställföreträdare 
Hermann Göring planlade den be-
ramade Rikskristallnatten.

Det har beräknats att omkring 
30 000 judar arresterades varav 
många fördes till tyska koncentra-
tionsläger: bara i Dachau utanför 
München dog 185 judar i samband 
med interneringen. 1400 synagogor 
och andra byggnader för religiöst 
bruk brändes ner till grunden eller 
förstördes delvis, medan runt 7500 
judiska butiker demolerades.

Kristallnatten högtidlighålls 
varje år runt om i världen av judar, 
kristna och andra vilka önskar mar-
kera mot det totalitära övervåldet i 
Tredje riket och inskärpa, att något 
sådant aldrig får förekomma igen. 
Jag hade själv i år förmånen att få 
deltaga i en manifestation i anled-
ning av Kristallnatten som arrang-
erades av Samarbetsrådet för judar 
och kristna i Stockholm.

Manifestationen utgjordes av 
en vandring med uppehåll vid två 
kyrkor och två synagogor i centrala 
Stockholm. Första anhalt var den 
katolska Sankta Eugenia kyrka vid 
Kungsträdgården i Stockholm. En 

av kyrkans talesmän gjorde här den 
i mitt tycke alldeles korrekta iakt-
tagelsen, att en betydande orsak till 
att den gamla kulturnationen Tysk-
land kunde anamma den nazistiska 
omänskligheten var att religionen 
i landet – och med den det kristna 
kärleksbudskapet - kommit att för-
lora i inflytande.

I Sankt Jacobs kyrka på andra 
sidan Kungsträdgården påpekade 
domkyrkokaplanen Kristina Ljung-
gren, att beteckningen Kristallnat-

ten ger en alltför rosenskimrande 
bild av de fruktansvärda händelser-
na i Tyskland för 73 år sedan.

I Stora synagogan vid Wahren-
dorffsgatan nära Berzelii park höll 
redaktör Willy Silberstein, ordfö-
rande i Svenska kommittén mot 
antisemitism (SKMA) ett kort in-

ledningsanförande innan han läm-
nade över till andra talare såsom 
före detta riksdagsledamoten (FP) 
Agneta Berliner och Christer Matts-
son från Forum för levande histo-
ria. Minnesstunden avslutades med 
kaddishbön av kantor Maynard 
Gerber.

Den i mitt tycke intressantaste 
anhalten på denna Kristallnatts-
vandring var Adat Jeschurun, en 
synagoga inrymd i Judiskt Center i 
Stockholm. Salomo Berlinger, som 
tidigare varit ordförande i Judiska 
församlingen, berättade om hur 
denna synagoga på ett mirakulöst 
sätt klarade sig undan Kristallnat-
tens excesser i Hamburg och att in-
ventarierna därefter kunde skeppas 
över till Sverige.

Kristallnatten är ett minne blott, 
men det innebär tyvärr inte att det 
inte än i denna dag hetsas mot judar 
i Mellanösterns arabiska delar och 
även på andra platser – Malmö är 
ett beryktat exempel härvidlag. Det 
antisemitiska falsifikatet Sions vi-
ses protokoll är en given storsäljare 
i det Hamas-kontrollerade Gaza, 
samtidigt som en ansenlig del av 
den kritik som riktas mot den de-
mokratiska staten Israel har en klart 
antisemitisk grund. <

av YouGov den 13 november. Här 
går vårt parti fram till 13,1 procent 
avseende riksdagsväljare och 13,0 
när det blir fråga om region Skåne. 
Detta kan jämföras med 9,9 respek-
tive 9,4 procent i riksdagsvalet 2010. 
Den nedåtgående trenden för Juholt 
och sossarna håller i sig.

Medlemmar i SD-hatarklubben 
tillåter sig understundom spå i kaf-
fesump och landar då nästan alltid 

SD:s betoning av lag och ordning, inte minst i det nya kriminalpolitiska programmet, torde 
vara en viktig faktor bakom SD.s framgångar i väljaropinionen. Foto: Photo2be

Förintelsemonumentet utanför Stora synago-
gan i Stockholm. Foto: tommy Hansson

aliserade. Tvärtom gör de politiska 
strömningarna det betydligt troli-
gare att Sverigedemokraterna kom-
mer att öka sitt väljarstöd. Som jag 
ser det finns det främst tre orsaker 
till detta:

1. SD:s riksdagsgrupp med ovär-
derlige Jimmie Åkesson i spetsen 
fortsätter att göra ett bra jobb och 
visar gång på gång, genom att vara 
tungan på vågen, att partiet har för-
mågan att påverka svensk rikspoli-
tik. 

2. SD:s företrädare ute i landsting 
och kommuner fortsätter att, trots 
ett fåtal mindre uppbyggliga ex-
empel, gneta på med regionala och 
lokala frågor och visar på de flesta 
ställen att de med framgång kan ut-
mana sjuklöverpartierna. 

3. Utvecklingen i Sverige följer, 
vilket naturligtvis är föga oväntat, 
vad som sker i övriga europeiska 
länder där det finns stora partier 
vilka är kritiska gentemot islamism, 
mångkulturalism och ohämmad in-
vandring.

För mig framstår det som själv-
klart att SD i det perspektivet så 
småningom kommer att nå liknan-
de valresultat såsom Dansk Folke-
parti och Sannfinländarna, för att 
ta ett par exempel. De senaste opi-
nionsmätningarna ger vid handen 
att SD är på väg mot just en sådan 
verklighet. Att uppgången kommer 
att varvas med tillfälliga bakslag får 
vi dock räkna med. <

tommy Hansson
Chefredaktör

atten mellan den 9 och 10 
november 1938 igångsat-
te väpnade grupper från 
det tyska nazistpartiet, 

NSDAP, en landsomfattande och 
välplanerad pogrom vilken ledde till 
att ett stort antal  judar dödades och 
judisk egendom för omätliga värden 
gick till spillo.

På grund av allt sönderslaget glas 
som krossandet av otaliga judiska 
butikers skyltfönster gav upphov till 
kom pogromen av makthavarna att 
kallas Kristallnatten, på tyska Reich-
skristallnacht. Det är givetvis ett allt-
för vackert ord för att beskriva den 
fruktansvärda händelsen, som fullt 
riktigt anses vara startskottet till 
Förintelsen av omkring sex miljoner 
judar i Andra världskrigets skugga.

Organiserandet av Kristallnatten 
var ett svar på mordet av den tyske 
ambassadtjänstemannen Ernst vom 
Rath, vilken den 7 november sköts 
till döds av den 17-årige polske ju-
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Ett mail sändes ut till samtliga 
kommunföreningar. I mailet efter-
frågades vilka motioner som läm-
nats in efter valet i höstas, samt 
information om hur det gått med 
motionerna. Snart började svaren 
komma in från en stor del av kom-
munföreningarna, och motionerna 
som lämnats in visade sig vara väl-
digt många. 

E mE n S a m t F ör S Å gott som 
alla som svarade på 
mailet var beskedet, att 
flertalet motioner ännu 

inte behandlats i kommunfullmäk-
tige och att det därför var för tidigt 
att veta om de gett önskat resultat. 
Dock fanns några undantag, väldigt 
positiva sådana. 

Teletal
I Perstorp har en motion gått ige-
nom i kommunfullmäktige, för allra 
första gången. Den handlar om att 
öka antalet besökare till kommu-
nens ”smultronställen”. Även i Es-
kilstuna har en motion för första 
gången gått igenom i kommunfull-
mäktige. I detta fall handlar motio-
nen om att sätta upp behållare för 
att öka återvinningen av burkar och 
flaskor. 

Boden är ytterligare en kommun 
i vilken SD har lyckats påverka ge-

Mängder med sverigedemokratiska motioner:

SD påverkar politiken i kommunerna!

nom att få igenom en motion. En 
trafikerad vägsträcka kommer att 
göras om till gågata för att öka sä-
kerheten för bussresenärerna. 

Det har framkommit att det inte 
alltid är nödvändigt att en motion 
går igenom i kommunfullmäktige 
för att dess syfte ska uppnås. I Hel-
singborg lämnade SD in en motion 
om att införa tjänsten Teletal i kom-
munens växel. Motionen ansågs 
besvarad i kommunfullmäktige, då 
teletal tydligen redan fanns. Dock 
meddelades inte det i kommunens 
växel tidigare, men gör det nu. 

Istappar – vackert men farligt. En SD-motionär vill införa kommunal istappsstelefon. Foto: 
arkiv

SD-motioner som lämnats in i några av landets kommuner efter valet 2010
Motion om 

-att åtgärda osakliga läromedel i 
skolan 
-att förskolans öppettider be-
höver anpassas till villkoren på 
arbetsmarknaden, att rätten till 
kommunal barnomsorg för barn 
till arbetssökande skall återstäl-
las till maximalt 15 timmar per 
vecka, samt om att vårdnadsbi-
drag ger ökad möjlighet att till-
godose varje individs behov
-jourskola för mobbare, kompen-
dieförsörjning av högstadie och 
gymnasium, studieverkstäder för 
alla grundskole - och gymnasie-
elever, samt om att införa skolk 
– sms
-ökad vuxennärvaro i skolan, in-
förande av klassmorfarsystem, 
fler skolpsykologer, administra-
törer för icke pedagogiskt arbete 
på skolorna, stödperson till lärare 
i utsatta områden, samt om utred-
ning av lärarnas arbetssituation 
och rättssäkerhet vid våldsamma 
situationer
-traditionella skolavslutningar
-minimibemanning i demensvår-
den, sprinklersystem inom äldre-
omsorgen, samt om att införa di-
gitala lås inom hemtjänsten
-införande av parboendegaran-
ti, värdighetsgaranti, avgiftsfria 
trygghetslarm, terapihundar och 
ombudsman för äldre samt om en 
generellt förbättrad äldreomsorg 
med ökad valfrihet och tillgång 
till trygghetsboende.
-stopp för kött från halal- och 
koscher-slaktade djur inom kom-

munens verksamheter, förbättrad 
kost- och måltidspolicy, samt om 
specialmat för matallergiker i skolan
-delegationsbesök till en Sensitive 
urban zone
-avtal med migrationsverket an-
gående flyktingar och ensamkom-
mande flyktingbarn, riktlinjer för 
flyktingmottagning, samt om in-
troduktionsersättning
-mångkulturellt bokslut
-brottsstatistik för invandrare
-att införa förbud mot extrema po-
litiska symboler
-medborgarförslag, kommunal 
folkomröstning om vindkraftseta-
blering samt folkomröstning om 
flyktingmottagning
-obligatoriska ”Mini-Jobb” för ny-
anlända med PUT samt motpres-
tation för mottagande av försörj-
ningsstöd
-företagslots, rådgivning för företa-
gare, riktad näringslivssatsning, stu-
diedag inom näringslivet, samt om 
att skapa en företagarby för småfö-
retagare
-att kultur som bekostas med skat-
temedel ska vara politiskt neutral 
och objektiv
-specialanpassade kommunala på-
byggnadskurser i svenska språket 
för kvalificerade yrkesgrupper samt 
om frivilliga samhällsförberedande 
kurs för avgående gymnasieelever
-att förbättra kommunens hemsida, 
göra motioner och andra dokument 
tillgängliga för allmänheten, samt 
att införa digitala handlingar
-årlig allmänpolitisk debatt i kom-
munfullmäktige, inrättande av 

Även i Oskarshamn har en mo-
tion om att införa Teletal lämnats in, 
med positivt resultat. Innan motio-
nen ens behandlats färdigt hade Te-
letal införts, eftersom såväl nämnd 
som förvaltningschef ansåg att för-
slaget var väldigt bra. 

Gratis frukt
I Eskilstuna har en motion om att 
anpassa förskolornas öppettider till 
förutsättningarna på arbetsmarkna-
den avslagits i både berörda nämn-
der och kommunfullmäktige, men 
ändå gett resultat. Det kommer att 

göras en utredning för att klargöra 
om det finns behov av bättre öppet-
tider på förskolorna än idag, så det 
kan hända att det blir en förbättring 
på sikt.

SD i Tranemo har lagt en mo-
tion om gratis frukt på kommu-
nens skolor. Motionen avslogs men 
kommunstyrelsen beslutade även 
följande: 

”Att uppdra åt kommunförvalt-
ningen att i samband med utarbe-
tande av kostpolicy även se på beho-
vet av eventuell frukt till grupper som 
tillhandahålls kost från kommunen.”

Det utnötta uttrycket om att ”inte 
ta i med tång”, som övriga partier 
ofta kläcker ut sig när de ska redo-
göra för sin inställning till SD, har 
alltså visat sig vara ett simpelt spel 
för gallerierna i flera kommuner. 
Det finns gott om exempel på fall 
då motioner fått bifall från flera an-
dra partier, även om det inte alltid 
räckt till för att få igenom motionen. 

Inte bara motioner
Dock är det inte bara genom motio-
ner SD har kunnat påverka. Tvärt-
om har ändrings – och tilläggsyr-
kanden från SD resulterat i mycket 
positiva förändringar i ett av Bor-
länges styrdokument. Den svenska 
kulturen har fått sitt värde erkänt 
genom att följande tilläggsyrkande 

bifallits: 
”Personalen ska också verka för 

att den svenska kulturen och kultur-
förståelsen beaktas och tillgodoses.”

Dessutom har etnisk diskrimine-
ring fått stryka på foten i Borlänge 
genom att skrivelsen ”Sociala sek-
torn verkar för att antalet medarbe-
tare med utomnordisk bakgrund…” 
tack vare ett ändringsyrkande från 
SD ändrades till ”Sociala sektorn 
verkar för att antalet medarbe-
tare med ’utomnordisk språkkun-
skap…”. 

SD påverkar bevisligen i kom-
munerna redan nu, bara ett drygt 
år efter att många förtroendevalda 
för första gången satte sin fot i en 
fullmäktigesal eller på ett nämnd-
sammanträde. 

Med ökad erfarenhet och bibe-
hållen sverigedemokratisk över-
tygelse och envishet kommer SD 
alldeles säkert att ha en långt mer 
omfattande positiv påverkan på sikt. 
Framtiden ser ljus ut! <

therese Borg
redaktionen

ungdomsfullmäktige, insynsplat-
ser i styrelser och nämnder, webb-
tv-sändningar från kommunfull-
mäktige och om att sätta politiker i 
”Gyllene stolen” under fullmäktige-
sammanträden.

”Medborgar-
förslag, kom-
munal folkom-
röstning om 
vindkraftseta-
blering samt 
folkomröstning 
om flykting-
mottagning”

-minskning av antalet mandat i 
kommunfullmäktige, valkretsindel-
ning, ändrad beräkningsgrund för 
arvoden till förtroendevalda
-nattvandring och ökad polisnär-
varo
-inrättande av ett civilkuragestipen-
dium 
-att förbättra mansmottagningen 
mot våld
-ändring av lokal ordningsföreskrift 
angående tiggeri samt förbud mot 
tiggeri.
-att införa kameraövervakning vid 
kommunala skolor
-maskeringsförbud vid kommunala 

inrättningar
-att öka återvinningen av burkar 
och flaskor, om gatuunderhåll och 
snöröjning, om tömningsstationer 
för avfall och förbättrad renhåll-
ning, om sanering, om att införa E-
anmälan av klotter, om avfallskvar-
nar, samt om energibesparing av 
olika slag samt utbyggnad av infra-
struktur för elfordon 
-att förbättra kommunens riktlinjer 
för färdtjänst
-förbättrade möjligheter till idrotts-
utövning och friluftsliv.
-förbättrade regler för tilldelning av 
bostäder samt ökad tillgång till ung-
domsbostäder
-att undersöka möjligheterna för ett 
kommunalt djurhem
-inrättande av en istappstelefon i 
kommunen
-ökad trafiksäkerhet genom sänkt 
hastighetsgräns och flytt av över-
gångsställe
-tak i partistödet
-inrättande av en stödtelefon på 
helgkvällar
-översyn av kommunens upphand-
lingspolicy
-kommunens personalpolitik, prin-
ciper vid tjänstetillsättning
-att stoppa skadegörelse, bränder, 
stölder och öka tryggheten med 
övervakning av parkeringsplatser
-förbättrad kollektivtrafik, kollek-
tivtrafikens kostnader och om att 
inrätta busshållplats
-förbättrade vandringsvägar för fisk
-meddelarfrihet och meddelar-
skydd
-fler ungdomsaktiviteter
-landsbygdens framtid

-hjärt – och lungräddningskurs 
för kommunens anställda
-den utbredda illegala försälj-
ningen av tobak
-avgiftsfri parkering och ställ-
platser för husbilar
-låsblock för felparkerade bilar
-att bevara fritids och öppna ned-
lagda skolor
-att göra journaler tillgängliga för 
patienter
-obligatoriskt deltagande i fören-
ingsregistret
-att utbildad personal ska gå före 
outbildad personal vid anskaff-
ning av personal i vården
-huvudlöss
-sjukvård och äldreomsorg i of-
fentlig istället för privat regi
-att ha offentliga parkeringsplat-
ser som bredare än normalt
-gratis torgplats för försäljning 
av närproducerade livsmedel och 
basvaror
-gång – och cykelväg
-införandet av servicepunkter i 
kommunen
-alternativ oberoende utvärde-
ring istället för kommunkom-
passen
-diskussionsforum
-återinfört tjänstemannaansvar 
-att kommunstyrelsen skall till-
skriva regeringen om utökad 
närvaro av tulltjänstemän och ut-
ökad kontroll vid Öresundsbron
-att uppföra ett monument/staty 
till minne av Gustaf II Adolf
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SD kritiserade olaglig politisering i kyrkomötet

Jimmie Åkesson i integrationsdebatt 
l E r a S D-P ol I t Ik E r 
deltog vid Politi-
kerDagarna i Gö-
teborg den 15-17 

november. Förutom flera se-
minarier så tilldrog sig inte-
grationsdebatten mellan SD:s 
partiledare Jimmie Åkesson 
och integrationsminister Erik 
Ullenhag (FP) störst publik-
intresse.

Det var andra gången Poli-
tikerDagarna, som arrangeras 
av Sveriges kommuner och 
landsting, hölls vid Svenska 
Mässan i Göteborg. Inbjudan 
riktar sig till alla Sveriges om-
kring 45 000 förtroendevalda 
politiker. <

 

Kyrkomötet är Svenska kyrkans 
högsta beslutande organ och 
sammanträder varje år några da-
gar uppdelat i två sessioner, den 
första i september och den andra 
oktober.  Som vanligt behandlades 
en lång rad olika frågor.

I l l DE mE r uppmärksam-
made hör skolavslut-
ningar i kyrkan, rätten 
att få välja präst vid dop, 

vigslar och begravningar med mera. 
Precis som riksdagens debatter kan 
kyrkomötets ses på Internet, www.
svenskakyrkan/kyrkomötet + klicka 
dig fram. 

Motion om Expo 
SD:s sex ombud deltog i flera olika 
debatter. SD-kyrkomötesgruppens 
ledare Arnold Boström (Stock-
holm) var i farten liksom Britt Kjell-
berg (Helsingborg). Till årets kyr-
komöte hade Margareta Sandstedt 
skrivit samtliga sju (SD)-motioner. 
En handlade om att Svenska kyrkan 
skall avbryta sitt samarbete med 
Expo. Margareta argumenterade av-
slöjande om Expos metoder att be-
kämpa människor snarare än idéer. 
Axel W. Karlsson, ersättare som för 
första gången tjänstgjorde i kyrko-
mötet, kunde vittna om hur Expo 
med hjälp av rena lögner försöker 
konstruera antisemiter och rasister. 
Tyvärr tycks inte Kyrkomötets ma-
joritet alls ha förstå hur Expo arbe-
tar. SD får återkomma i frågan.

Islam - kristendom
En annan motion efterfrågade kri-
tisk islam-litteratur. Svenska kyrkan 
har gett ut mycket om islam som är 
förskönande och undviker motsat-
serna till kristendomen. Debatten 
kom att handla om huruvida islam 
kan liknas vid grupper som Jehovas 
vittnen eller mormonerna. De har 
ju också egna “profeter”, som gör 
anspråk på att företräda en högre 
uppenbarelse. Mycket i Koranen är 
förvrängda återgivningar av bibel-
berättelser. I längden är en naiv håll-
ning till islam ohållbar. Huruvida det 
är berättigat att svenskkyrkliga före-
trädare uttalar sig positivt om Ship 
to Gaza var ämnet för en annan mo-
tion. Här inriktades debatten kring 

frågan om Svenska kyrkans politise-
ring. En del som klagar på kyrkans 
politisering tycks glömma att poli-
tiska och socialetiska konsekvenser 
följer ur den kristna tron. Tenden-
sen just nu är dock att kyrkliga fö-
reträdare har svårt att dra gränsen 
mellan kyrkans kompetensområde 
och politikens. Man framstår som 
besserwissrar som skall tala om för 
kyrkomedlemmarna vilka åsikter de 
skall ha.Varje kristen har både rätt 
och skyldighet att dra egna politiska 
slutsatser utifrån sin kristna tro. Då 
blir det olika åsikter längs hela det 
politiska spektret och så skall det 
också vara.

SD har rätt enligt lag
I valrörelsen 2010 kidnappades på 
några ställen Svenska kyrkan i syfte 
att motarbeta SD. Institutioner som 

tillhör kyrkan utgav böcker och-
trycksaker som varnande för “natio-
nalromantiska och främlingsfientli-
ga krafter”. Seminarier hölls mot SD, 
bland annat under Almedalsveckan, 
utan att SD var inbjudet. En grupp 
från partiet protesterade och delade 
ut flygblad. Nu efter valet hålls “ut-
bildningar” med Expo som i prak-
tiken är propaganda mot SD. Som 
nomineringsgrupp (som partierna 
kallas i kyrkliga sammanhang) har 
SD enligt lag rätt att vara närva-
rande vid sådana tillfällen och själv 
framföra sin egen åsikt. Det åligger 
respektive arrangör i kyrkan att se 
till att partiet inte utesluts <

axel W. karlsson
SD Göteborg

 

Årets kyrkomöte fick som vanligt en festlig inramning i anslutning till Uppsala domkyrka. Foto: arkiv

Integrationsdebatten mellan SD:s Jimmie Åkesson och integrationsminister Erik Ul-
lenhag tilldrog sig stort intresse. Foto: rickard Håkansson

arnold Boström, Stockholms starke man vid kyrkomötet, var ordentligt i farten. Foto: SD

SD:s margareta Sandstedt hade lagt hela sju motioner till kyrkomötet. Foto: SD
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R O B E R T  S T E N K V I S T 

A N A L Y S E R A R

Är Sverige till för SD eller tvärtom?

När detta skrivs närmar sig landsdagarna med stormsteg (när det 
publiceras är landsdagarna över). Bland medlemmarna förekommer 
nu diskussioner om motioner, principprogram, stadgar och styrelser, 
precis som det skall göra inför en kongress av denna kaliber. 

Ofta är uppfattningarna huggna i sten, antingen är man helt för 
eller helt emot något. Ofta bildas det grupper av medlemmar med 
liknande åsikter. Detta är naturligt och förekommer sannolikt i alla 
partier, betydligt mer än i vårt parti dessutom. Vi får bara inte höra 
om sådana saker i andra partier. 

Skillnaden är att intresset från omvärlden är betydligt större för 
eventuellt divergerande åsikter inom vårt parti än inom till exempel 
Socialdemokraterna eller Moderaterna. Vi vet dock att dessa partier 
består av olika falanger, som ibland till och med bekämpar varandra 
med alla till buds stående medel.

Vad gäller själva åsiktsmotsättningarna vet vi som fuskat lite med 
Hegel, att tes – antites så småningom skall bli en enhet på högre nivå, 
om allt går som det skall. Ibland vinner ena sidan i en konflikt, ibland 
andra. När partiet verkligen tar ett kliv framåt är dock när motsätt-
ningarna mellan två sidor upplösts och en helt ny åsiktsgrupp bildats 
på en högre nivå.

Ibland går det över styr även inom vårt parti när åsikter bryts mot 
varandra i olika fora. I stridens hetta glömmer vi varför vi en gång 
gick med i partiet. Jag gick i alla fall med i SD för att jag insåg att den 
förda politiken från sjuklöverns sida var fullständigt vansinnig på 
vissa punkter. Dessutom förde detta med sig att en utbredd förljugen-
het hade spridit sig inom media och inom det politiska samtalet, för 
att dölja de annars uppenbara vansinnigheterna. 

Vilka är våra fiender, de inom det egna partiet som har fräckhe-
ten att anmäla en avvikande åsikt i en fråga, eller de som med liv och 
lust vill införa ett mångkulturellt samhälle? Ja, självklart handlar det 
om personkemi också, fast det handlar om personkemi mellan olika 
arbetskamrater på alla arbetsplatser i hela vårt land. På något sätt 
måsten man hantera detta, som en vuxen människa. 

Det går heller inte att göra sig av med alla obekväma människor 
som dyker upp, ofta vid de mest olämpliga tillfällen. Då hamnar vi i 
en situation likt den Ny Demokrati hamnade i, där alla ja-sägare med 
fast hand styrde skutan mot avgrunden. Vi sysslar med politik, det 
innebär att vi är handelsresande i åsikter. 

Det innebär i sin tur att vi måste jämka, kämpa, stöta och blöta 
våra mer eller mindre egensinniga åsikter åt alla möjliga olika håll. 
Någonstans måste man i bakhuvudet ha de stora politiska målen klara 
för sig, när krutröken väl lagt sig. Det största hotet mot vårt folk och 
vår nation just nu är en ohämmad immigrationspolitik. Denna politik 
är baserad på flummiga visioner och hotar att erodera vårt samhälle 
på olika sätt. 

Jag är nationalist, men jag vill helst inte vara en nationalist utan en 
nation att försvara. Så vad är viktigast och vad skall vi lägga krutet på?

En viss turbulens inom partiet kunde förnimmas när vårt ung-
domsförbund gjorde sitt utspel i Mellanösternfrågan. Vi blev väl alla 
mer eller mindre förvånade att inte övriga media och våra politiska 
fiender utnyttjade utspelet mer än vad som blev fallet. Vi hade nog 
väntat oss att ett antal chefredaktörer skulle bestiga närmaste redak-
törsbord för att dansa en spontan jigg inför häpna medarbetare. 

Det vi många gånger tror är stort utanför partiet, visar sig ibland 
vara bagateller för omvärlden. Det vi å andra sidan inbillar oss är små-
saker, visar media ett förvånansvärt stort intresse för. Vi har med detta 
lärt oss att vi inte alltid kan bedöma nyhetsvärdet av interna frågor, 
från de media vi så ofta betraktar som våra politiska motståndare. 

I själva sakfrågan så borde vi nog ligga lågt i den konflikt hela 
världen har misslyckats med att lösa under 60 års tid. Uppgiften att 
rädda vårt eget land torde kräva alla våra resurser för överskådlig tid 
framöver. Jag föreslår ödmjukt att vi koncentrerar oss på denna upp-
gift. Trots allt så är SD till för att rädda Sverige, inte tvärtom. Jag tror 
vi alla glömmer detta understundom.  <

Medias mångfaldsmånglare gör inte sitt jobb
Tidningen Aftonbladet utfärdade 
inför valet 2010 ett ultimatum till 
den svenska valmanskåren att 
antingen gillar du olika eller så 
solkar vi ned dig som rasist. Den 
egna redaktionen har dock en 
sammansättning så etniskt enögd 
att tidningens mångfaldskampanj 
närmast framstår som ett dåligt 
skämt. Ärkekonkurrenten Expres-
sen, som på valdagen prydde 
förstasidan med en hopknycklad 
SD-valsedel i rännstenen, är inte 
mycket bättre på mångfald men 
nästan lika duktig på hyckleri.

r In a H a l l InG t I t Ul E r a r sig 
kvalitetsredaktör på Ex-
pressen och ansvarar för 
något som man kallar Kva-

litetsbloggen. Dit kan läsare och 
andra skriva och ställa frågor samt 
ha synpunkter på vad tidningen gör 
rätt respektive fel. Den 10 november 
ville exempelvis frilansjournalisten 
Clara Guiborg, som en del av en un-
dersökning om den etniska mång-
falden på svenska medier, veta om 
Expressens redaktion återspeglar 
dagens Sverige när det gäller med-
arbetarnas etniska bakgrund. 

Inte egna redaktionen
Halling inser varthän det barkar om 
hon börjar trassla in sig i bortförkla-
ringar och ursäkter om varför det 
egna mångfaldsrekryteringsarbetet 
står i så pinsam kontrast till den idé 
tidningen säljer. Taktiken måste is-
tället bli att underkänna  frågeställ-
ningens legitimitet. I mästrande 
tonläge informeras Guiborg därför 
om att Expressen självfallet inte frå-
gar efter var journalisten eller den-
nes föräldrar är födda när man gör 
anställningsintervjuer - det är på 
journalistiska meriter och talang 
man tittar. Och nog borde Guiborg 
förstå att en tidingsredaktion har 
viktigare saker för sig än att kart-
lägga medarbetarnas etniska bak-
grund och jämföra sig med natio-
nella mångfaldsgenomsnitt.

Expressen ”arbetar på ett annat 
sätt”, förklarar Halling. Det enda 
konkreta exempel hon kan redo-
visa är emellertid att man skickade 
reportern Kassem Hamadé med 
arabisk bakgrund för att bevaka 
den så kallade arabiska våren och 
kriget i Libyen. Det viktiga är dock 
enligt Halling inte vad man gör utan 
vad man säger (?!), och tidningens 
publicistiska idé är att man i sin 
journalistik ska motverka främ-
lingsfientlighet och fördomsfullhet. 
Detta är Expressens sätt att arbeta 
för mångfald, sammanfattar Hal-
ling.

Att inte vara fientlig och för-
domsfull är alltså något som tid-
ningen ska predika, inte tillämpa. 
Arbetet för ökad mångfald inne-
fattar således inte den egna redak-
tionen. Inget av detta tycks heller 
gälla förhållningssättet till Sveriges 
riksdag. Vi minns alla bilden på 
tidningens förstasida på valdagen 
med en hopknycklad smutsig SD-
valsedel invid rännstenens kloak. 
Mer fientligt, fördomsfullt och 
intolerant än så kunde Expressen 
knappast ha reagerat på utsikten om 
ökad mångfald i riksdagen.

”Strukturell rasism”
Karakteristiskt för medievärldens 
mångfaldshycklare är att de alltid 
ser grandet i den andres öga men 

aldrig bjälken i sitt eget. Man stäl-
ler inga krav på sig själv men talar 
i högt tonläge med ord som främ-
lingsfientlighet, intolerans och 
okunnighet om de svenskar som 
inte förstår att uppskatta det nya 
och främmande som strömmar in 
över landets gränser. 

Man kallar det strukturell rasism 
när företagen precis som man själv 
prioriterar kompetens och anser att 
arbetsgivare har en orimlig krav-
profil för de nysvenskar man re-
kryterar, när den innefattar sådant 
som att de bör kunna tänka sig ta 
av ansiktsslöjan under arbetstid och 
hälsa på kunder och kolleger genom 
att ta i hand.

Vi minns också Aftonbladets 
chefredaktör Jan Helins förtrytelse 
över att få sin trovärdighet som oli-
kagillare ifrågasatt bara för att han 
med sin chefslön köpt sig fri från 

det mångkulturella experimentet 
och bosatt sig i ett vykortsmässigt 
folkhemssvenskt villaområde strax 
utanför Stockholms tullar. På en 
ledande kvällstidnings redaktion 
skulle förstås ingen utom städper-
sonalen komma på tanken att flytta 
till något av de områden eller leva 
med de nykulturella attribut som 
tidningen i sina texter och kampan-
jer anbefaller svensken på gatan att 
finna berikande, allra minst chef-
redaktören. Man förstår att Helin 
fann det orättvist att just han blev 
utpekad.

Det är naturligt att en kvällstid-
ning vill rekrytera utifrån meriter 
i stället för mångfaldsmål, liksom 
att dess chefredaktör vill slippa bo 
granne med gängkriminalitet och 
muslimsk extremism i en trapp-
uppgång där endast arabiska talas. 
Andra företag och svenskar har na-
turligtvis samma önskemål beträf-
fande sin rekrytering respektive sitt 
boende. 

Om inte multikulturalismens 
egna chefsideologer är redo att om-
famna konsekvenserna av sin egen 
ideologi och ta personligt ansvar för 
integrationen, hur kan de då begära 
att andra ska göra det?

Gör inte sitt jobb
En fråga som behöver ställas och be-
svaras är samtidigt varför den som 
privatekonomiskt köper sig fri från 

mångkulturen skulle vara min-
dre klandervärd än den som vill 
befria sig genom politiskt enga-
gemang. Ska ett monokulturellt 
svenskt leverne vara förbehållet 
den som kan betala för det eller 
bör det vara en valmöjlighet för 
alla svenskar? Är något av alter-
nativen förenligt med integration 
av etthundratusen flyktingar och 
anhöriga varje år? 

Om inte, bör i så fall invand-
ringen minska till en nivå där 
integration är möjlig eller är det 
dags för ett paradigmskifte där vi 
ser ett hårt etniskt segregerat Sve-
rige som en naturlig konsekvens 
av fri rörlighet och globalisering?

Chefredaktörerna Helin och 
Mattson på Aftonbladet respek-
tive Expressen unnar sig ett liv de 
missunnar andra. De har också 
till sitt förfogande två av landets 

aftonbladets chefredaktör Jan Helin har sina egna, speciella värderingar…Bild: karls-
kronabloggen

mest genomträngande medie-
megafoner som de missbrukar 
för att skuldbelägga den enda 
politiska rörelse som ställer dessa 
ödesfrågor om Sveriges framtid. 
Nyligen tog man också initiativ 
till den kommentarsfältens kul-
turrevolution och utrensning 
av oliktänkande som nu sveper 
fram över det svenska medie-
landskapet.

Parallellt med detta gör man 
sitt bästa för att konsolidera sitt 
nyhets- och åsiktsmonopol ge-
nom att misstänkliggöra och 
förringa bloggosfär, medborgar-
journalistik och sådana samiz-
datjournalistiska initiativ som 
Politiskt Inkorrekt och Avpixlat. 
Det är IT-samhällets landvin-
ningar som möjliggjort sådana 
alternativa informations- och 
åsiktsbärare, men att de attrahe-
rar allt större läsarskaror beror på 
något helt annat - att massmedias 
mångfaldsmånglare som Helin 
och Mattson inte gör sitt jobb.

 <

mats Dagerlind
redaktionen

robert.stenkvist@sverigedemokraterna.se
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Jimmie Åkesson på landsdagarna:

– SD finns i svensk politik för att ta ansvar!

Jimmie Åkesson var full av tillförsikt i sitt partiledartal vid landsdagarna och menade, att SD på sikt kan bli ett ”trettioprocentsparti”. Foto: 
Eric myrin

inskärpa att det stundom kan be-
hövas skattesänkningar, men inte 
på bekostnad av välfärdens kärna. 
Han berörde också regeringens tidi-
gare motstånd mot ett öppnande av 
Stasi-arkiven, där ett antal svenska 
landsförrädare finns omnämnda.

– I och med att det med SD:s hjälp 
finns en majoritet för ett öppnande 
av Stasi-arkiven tvingas regeringen 
Reinfeldt antagligen släppa sin tidi-
gare ståndpunkt, precis som man 
gjort i fråga om ersättning till de 
vanvårdade barnen.

SD – Sveriges folkhemsparti
Jimmie Åkesson återkom till Syd-
svenskans intervju med Reinfeldt 
och menade att den var talande på 
andra sätt.

– Fredrik Reinfeldt hänvisar ofta 
till sin egen ”brokiga” bakgrund 
och säger att SD skiljer mellan ”vi 
och dom”. Han missar att många 
svenskar inte har samma brokiga 
bakgrund – snacka om att dela in 
i vi och dom!

Åkesson fortsatte med att kriti-
sera SD:s belackare för deras vrång-
bild av partiet:

– Vi har aldrig hävdat att svensk-
heten sitter i skinnet eller var du 
kommer ifrån. Den sitter i värde-
ringarna.

Partiledaren anknöt härefter till 
den ideologiska beteckning som SD 
från och med landsdagarna bekän-
ner sig till:

– Att vi är socialkonservativa 
innebär två saker. För det första att 
vi varken är höger eller vänster. Ett 
exempel är äldrevård och skolor, där 
såväl privat som offentligt kan vara 
bra. För det andra att vi befäster vår 
ställning som Sveriges folkhems-
parti.

Otryggheten skall tas på allvar
– Partivänner, vi har till skillnad 
från Fredrik Reinfeldts Nya Mo-
derater visioner, framhöll Jimmie 
Åkesson. Socialdemokraterna är i 
sin tur upprörda över vår folkhem-
svision och vår uppskattning av Per 
Albin Hansson. Då säger vi att det är 

Socialdemokraterna som övergivit 
sina visioner. Tyck vad ni vill, men vi 
sverigedemokrater vill återupprätta 
folkhemmet!

Också trygghet i form av lag och 
ordning är viktiga delar i SD:s folk-
hemsvision, inskärpte Åkesson:

– Det finns en utbredd, upplevd 
otrygghet i dagens Sverige. Det skall 
man ta på allvar. Förövare har bli-
vit till offer och de verkliga offren 
glöms bort.

Jimmie tog sedan exemplet Roc-
co Jensen, som mördade sin ex-
flickvän efter att plågat henne i två 
timmar. Jensen dömdes till livstids 
fängelse men fick sedan straffet tids-
bestämt. Sedan han släppts ur fäng-
elset står han ånyo åtalad, nu för 
brott mot knivlagen, narkotikabrott 
samt, värst av allt, grov våldtäkt mot 
en tolvårig flicka.

Efter att ha räknat upp ett antal 
av de punkter SD har med i sitt vid 
landsdagarna antagna kriminalpo-
litiska program fastslog Åkesson:

– Håll grova brottslingar borta 
från gator och torg så att laglydiga 
medborgare kan röra sig fritt i sam-
hället. Det här är vårt mest priori-
terade område vid sidan av invand-
ringspolitiken.
”Kan bli 30-procentsparti!”
Enligt SD-ledaren är det viktigt att 
SD växer som parti så att de andra 
partierna inte längre kan ignorera 
oss:

– Vi skall inte vara nöjda med 
5–6 procent – vi kan bli ett 30-pro-
centsparti! Ett första steg i den mål-
sättningen är att bli Sveriges tredje-
fjärde största parti.

För att kunna nå den högt upp-
satta ribban, underströk Åkesson, 
är det nödvändigt att reflektera mer 
över hur vi kommunicerar vår po-

litik – här har den nyvalda partisty-
relsen en viktig uppgift. Den breda 
massans förtroende för SD måste 
öka.

– Vi måste vara beredda att kom-
promissa, värdera, ompröva, sam-
tala. Vi kan inte vara ett skrikande 
miniparti utan skall bli ett starkt, 
statsbärande parti. Det är kanske 
naivt. Men det är viktigt att vi lyfter 
de här frågorna den här helgen.

Jimmies avslutningsord löd:
– Vi finns i svensk politik för att 

ta ansvar – nu och i framtiden!
Partiledaren avtackades genom 

en flera minuter lång, stående ova-
tion. Det var han väl värd! <

tommy Hansson
Chefredaktör

SDU-ordföranden Gustav kasselstrand tillhörde de kritiska rösterna i debatten om princip-
programmet. Foto Jimmie Ståhl richard Jomshof i partistyrelsen blev föremål för medias intresse. Foto: Eric myrin

– Det finns anledning att vi funde-
rar över vår självbild.
Så valde Jimmie Åkesson att in-
leda sitt partiledartal på Sveri-
gedemokraternas landsdagar i 
Göteborg den 25-27 november. 
Jimmie underströk att det är en ny 
situation nu jämfört med landsda-
garna i Ljungbyhed för två år se-
dan. Han menade att det är viktigt 
att vi SD:are mentalt förändrar 
bilden av oss själva: från anti-
etablissemang till ansvarstagande 
makthavare.

E t ä r InGE n E nk E l uppgift, 
framhöll Jimmie. Vi är 
ett parti i ständig rö-
relse, vilket framgår av 

mottot för landsdagarna: Föränd-
ring. Framåt. Tillsammans. Det är 
viktigt att vi rustar för nya fram-
gångar. Det är våra idéer och våra 
utgångspunkter som bygger det 
trygga, välmående och samman-
hållna Sverige.

Härefter övergick Jimmie Åkes-
son till att tala om statsminister 
Fredrik Reinfeldt och citerade den-
ne från en intervju i Sydsvenskan, 
där Reinfeldt betecknat SD-väljare 
som udda människor som är bittra 
och missnöjda. Åkesson vände sig 
direkt till statsministern med föl-
jande bejublade ord:

– Fredrik, så länge du fortsät-
ter uttrycka förakt för SD-väljare 
så kommer du att förlora. Vi till-
hör inte förlorarna. Vi är helt van-
liga människor med jobb, barn och 
barnbarn – vi tillhör framtiden!

Kan inte köra på
Åkesson menade vidare att en mi-
noritetsregering som den nuvaran-
de inte bara kan köra på, blunda och 
hoppas:

– Bara i två avseenden har al-
liansregeringen lyckats nå breda 
lösningar: att få stöd för deltagan-
de i anfallskrig och för en extrem 
invandringspolitik. Vi har lyckats 
fälla regeringen i 30-40 frågor ge-
nom vår vågmästarställning.

SD-ledaren fortsatte med att 
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SD blir socialkonservativt – men nationalismen består
Den mest omdiskuterade frågan 
inför landsdagarna – och den som 
haussats mest av sensationslyst-
na medier – var förslaget till nytt 
principprogram. I detta förklaras 
SD vara ett socialkonservativt 
parti med nationalistisk inrikt-
ning. Förslaget gick också igenom 
utan några allvarligare problem.

ä r huvudförfattaren 
till det nya princippro-
grammet, riksdagsman 
Mattias Karlsson, skulle 

presentera den aktuella punkten på 
dagordningen citerade han ur Ver-
ner von Heidenstams Medborgar-
sång från 1899:

Det är skam, det är fläck på Sve-
riges baner att medborgarrätt heter 
pengar

Mattias tillbakavisade den kritik 
som gått ut på, att med det nya pro-
grammet försvinner nationalismen 
ur SD:s agenda.  Han förklarade sig 
yttermera själv vara nationalist.

– Det här är ett grundläggande 
dokument, som inte tar upp alla 
sakfrågor, sade Mattias Karlsson. 
En del har menat att programmet 
är för allmänt, andra att det är för 

detaljerat.
Programmet har stötts och blötts 

en hel del på bland annat facebook-
sidor och i bloggkommentarer 
sedan det först lades fram under 
hösten. Media hade utan tvivel be-
spetsat sig på en uppslitande strid 
på landsdagarna, och några ville 
också med hysteriska rubriker låta 
påskina att detta också var vad som 
skedde.

För den som följde debatten på 
plats utan förutfattade meningar – 
jag räknade till 34 inlägg från talar-
stolen inklusive mitt eget – framgick 
det dock fuller väl, att det aldrig var 
tal om att programmet skulle ris-
kera att underkännas eller skickas 
på återremiss, vilket ett antal talare 
föreslog skulle ske.

Debattens spelregler var klara: 
inga tillägg eller omskrivningar fick 
bli föremål för behandling under 
landsdagarna. De enda alternativen 
vid omröstningen blev godkännan-
de, avslag eller återremiss. 

När ombuden efter vissa tekniska 
mankelimang röstat klart visade det 
sig att 115 hade röstat för avslag på 
yrkandet om återremiss, medan 40 
röstat bifall. Fyra röster förklarades 

ogiltiga. När bifall till partiprogram-
met ställdes mot alternativet avslag 
röstade 125 för bifall, 28 för avslag 
medan sju valde att avstå.

Helt klart är att SD verkligen be-
hövde ett nytt principprogram åtta 
år efter att det gamla sett dagens 
ljus.”Socialkonservatism” är dess-
utom en beprövad ideologisk term 

Efter diverse krångel med tekniken vid röstningsförfarandet röstades till slut förslaget till det nya principprogrammet igenom med god 
marginal. Här talar huvudförfattaren mattias karlsson för sin produkt. Foto: Eric myrin

Val vid landsdagarna
ID l a nD S D a G a r n a valdes 
Sverigedemokraternas 
nya styrelse respektive 
valberedning. Dessut-

om valdes revisorer och revisors-
suppleanter. Dessa viktiga partior-
gan fick följande sammansättningar:

Partistyrelsen: Jimmie Åkesson 
(ordförande), Jonas Åkerlund (vice 
ordförande), Carina Herrstedt (an-
dre vice ordförande), Björn Söder, 
Per Björklund, Mattias Karlsson, 
Richard Jomshof, Lars Isovaara, 
Tony Wiklander, Sven-Olof Säll-
ström, David Lång, Johnny Skalin, 
Erik Almqvist, Marie Edenhager, 
Therese Borg, Hanna Wigh (leda-
möter), Gustav Kasselstrand (SDU), 
Mikael Jansson, Mattias Bäckström-

Johansson, Magnus Olsson, Pa-
vel Gamov, Fredrik Eriksson, 
Markus Wiechel, Julia Kronlid 
(suppleanter).

Valberedningen: Michael Ro-
senberg, Linus Bylund, Patrik 
Ehn, Ola Svensson, Ronny Karls-
son, Margareta Sandstedt, Johan 
Karlsson.

Revisorer: Lars-Erik Johans-
son, Nina Kain. Revisorssupple-
anter: Oscar Sjöstedt, Christoffer 
Dulny. <

Sverigedemokraternas nya partistyrelse är redo att ta sig an partiets framtid! Foto: Eric myrin

med företrädare såsom den brit-
tiske premiärministern Benjamin 
Disraeli (1804-81) och svensken 
Teodor Holmberg (1853-1935). So-
cialkonservatismen förenar försik-
tigt framåtskridande med socialt 
ansvarstagande.

Förutom ett nytt principprogram 
begåvades SD via landsdagarna med 

nya program avseende kriminal-
politik, energipolitik, arbetsmark-
nadspolitik samt skol- och utbild-
ningspolitik. <

tommy Hansson
Chefredaktör

Dansk hälsning på perfekt svenska
t t UP P S k at tat inslag 
på landsdagarna var 
Dansk Folkepartis (DF) 
hälsning till de försam-

lade sverigedemokraterna. Den 
framfördes av folketingsledamoten 
Søren Espersen.

– Det är alltid ett nöje att vara i 
ert sällskap, inledde Espersen sitt 
korta anförande. Det skiljer en del 
mellan DF och SD. Men det som 
förenar är en äkta önskan att bevara 
våra länder.

Espersen berörde sedan det fak-
tum att SD respektive DF ofta be-
skrivs som negativa partier som 
mestadels säger ”nej” till saker och 
ting.

– Men vi säger nej därför att vi är 
för något. Ta exemplet euron. Om 
frågan ställs ”Vill ni bevara kro-

nan?” svarar vi ett glatt och positivt 
”ja” i stället för ”nej” till euron.

Hur bör man då definiera de 
båda länderna? Søren Espersen sva-
rade så här:

– Sverige och Danmark, det är 
de som ligger begravda på kyrko-
gården, de som ligger i vaggan och 
de som skall födas. Svenskhet, det är 
bland annat Bellman, Evert Taube 
och Selma Lagerlöf. Det kan också 
vara visor, fester och dåliga skämt. 
Allt det som ni lämnar efter er.

Danskhet respektive svenskhet 
är inga ideologier, menade Esper-
sen: det är att känna kärlek till sitt 
land.

– Ni har en livsviktig och härlig 
uppgift, sade Søren Espersen till sist. 
Lycka till i ert arbete!

Espersen avslutade med att fram-

föra sin hjärtliga hälsning från DF:s 
partiledare Pia Kjaersgaard. Ett sär-
skilt plus i kanten är Sören värd för 
sin närmast felfria svenska. <

”Danskhet respek-
tive svenskhet är inga 
ideologier, menade 
Espersen: det är att 
känna kärlek till sitt 
land.”

tommy Hansson
ChefredaktörFolketingsledamot Søren Espersen, Dansk Folkeparti, höll ett mycket uppskattat hälsningstal.. 

Foto: Eric myrin
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Intervju med DF:s europarlamentariker Morten Messerschmidt:

Så blev Danmark EU:s syndabock
Sverigedemokraternas Jens Le-
andersson har varit i Bryssel och 
träffat Morten Messerschmidt, 
europaparlamentariker för Dansk 
Folkeparti. I en intervju för SD-K 
får vi en inblick i Mortens liv som 
politiker i Bryssel och Strabourg.

Ur oPa Pa r l a mE n t E t ä r ett 
gigantiskt komplex som 
reser sig mitt i centrala 
Bryssel, och när man 

kommer in i byggnaden så påmin-
ner det om en myrstack med män-
niskor som springer omkring över-
allt. Uppe i korridoren som Morten 
Messerschmidt har sitt rum var det 
lugnare och vi fick sitta ned och 
prata om Mortens liv som europa-
parlamentariker och kontakten med 
hemlandet. 

Morten berättar att det första 
året var svårt med hemlängtan, men 
idag har han skaffat sig många nya 
politiska kontakter vilket gör arbetet 
roligare. Det är värre de gånger som 
EU-parlamentet flyttar till Stras-
bourg och man är utan kontor och 
lägenhet. 

Ansvaret ens eget
Som politiker är man beroende av 
att synas och höras i medierna lik-
som att ha kontakt med väljarna. 
Det är en utmaning när man arbetar 
i Bryssel och väljarna är kvar hem-
ma. Morten har löst det genom att, 
som enda europaparlamentarikern, 
ha ett eget kontor på Christiansborg 
och arbeta där varje fredag. 

– Kontakten med Danmark för-
utsätter att man är intresserad och 
avsätter tid, förklarar Morten. När 
man sitter i folketinget så möter 
man journalisterna hela tiden men 
härifrån kräver det att man är aktiv. 
Det finns flera möjligheter att synas 
i medierna men svårare att vara med 
i TV. 

I medlemstidningen Dansk Fol-
keblad skriver alltid Morten om vad 
som hänt i EU, och genom att skicka 
ut sammanfattningar till danska 
medier så får de uppslag till artiklar 
om arbetet i EU-parlamentet. An-
svaret är alltså ens eget för att nå ut.

Stora möjligheter
Dansk Folkeparti är kritiskt till EU, 
vilket innebär att partiet måste ut-
nyttja sin plattform för att lyfta fram 

oegentligheterna inom EU och be-
kämpa byråkratin på den inre mark-
naden. Som politiker är det viktigt 
att vara konstruktiv även som oppo-
sitionspolitiker, annars erhåller man 
inget förtroende hos ens menings-
motståndare. 

Morten berättar att han har mer 
inflytande än vad han trodde han 
skulle få men betonar, att det finns 
stora möjligheter om man är kon-
struktiv. 

– Att bilda opinion och bjuda in 
intressanta föreläsare som besitter 
intressant information är extremt 
viktigt i rollen som EU-politiker, 
menar Morten.

EU-parlamentet är ett pseudop-
arlament där röstningarna är hem-
liga genom handuppräckning som 
gör att det är omöjligt att se vem 
som röstat på vad. Anledningen är 
att ingen ska behöva ta politiskt an-
svar eller riskera ställas till svars av 
sina väljare. 

– Det finns heller inget ekono-
miskt ansvar utan beslut fattas och 
sedan är det de nationella parlamen-
tens ansvar att se till att det genom-
förs och finansieras.

Kontakten mellan ledamöterna 
från samma land är väldigt liten, 

och när de träffas så är alla på sin 
vakt eftersom alla försöker hitta sa-
ker som de kan angripa varandra för 
på hemmaplan. Vad som däremot 
skulle behövs är ett nordiskt sam-
arbete inom EU genom samordning 
av hur vi röstar. 

– På så vis skulle Norden kunna 
få mer inflytande och makt vid vote-
ringarna, säger Morten Messersch-
midt. Som det är idag så är Dansk 
Folkeparti med i den konservativa 
och EU-kritiska gruppen Frihet och 
demokrati i Europa (EFD) där bland 
annat Sannfinnländarna och UK In-
dependence Party ingår. Genom att 
ingå i en grupp så ges man talartid 
som man annars inte skulle få. 

”EU behövde en syndabock!”
Danmark kom verkligen i hetluf-
ten när EU hotade den förra dans-
ka regeringen i samband med att 
landet införde gränskontroller för 
att stoppa kriminella ligor att resa 
fritt. Morten menar på att reaktio-
nen från EU var en reaktion på dess 
egna tillkortakommanden med eu-
ron och att både Italien och Frank-
rike införde gränskontroller - men 
det var lättare att vara tuff mot lilla 
Danmark. 

– EU behövde en syndabock för 
att rikta bort blickarna från sina 
egna misslyckanden och då blev 
Danmarks gränskontroller synda-
bocken. 

Morten menar på att Schengen-
samarbetet är kasst! Det är lätt att 
hålla med honom.

Morten berättar vidare att EU 
vill ha ett ökat inflytande över in-
vandringspolitiken inom ramen för 
”Stockholmsprogrammet”. 

– EU vill ha fri invandring för att 
öka arbetskraftsutbudet, vilket vi 
givetvis motsätter oss understryker 
Morten. Danmark har veto i frågan 
idag men den nya regeringen vill ta 
bort detta.

Turkiet i EU, nej tack!
Morten Messerschmidt är ordfö-
rande för den så kallade Turkey As-
sessment Group, som samma dag 

hade ett seminarium kring ”Jämlik-
het mellan könen i Turkiet” vilket vi 
deltog vid. Dansk Folkepartis håll-
ning är att Turkiet inte har i EU att 
göra, eftersom Turkiet inte lever upp 
till kraven för medlemskap. 

Turkiet är med i NATO liksom 
Danmark och alla former av samar-
bete med andra länder är bra, men 
medlemskap i EU vore helt fel. Tur-
kiet lever inte upp till kraven om 
minoriteters rättigheter och de se-
naste åren har det skett en religiös 
radikalisering i Turkiet. 

Vid seminariet menade Morten 
Messerschmidt att Turkiet ligger 
långt ifrån EU:s länder vad gäller 
jämställdhet, i vilket han fick med-
håll av Zeynep Dereli som är am-
bassadör för kvinnors rättigheter i 
Turkiet. 

Flera av de kvinnor som var 
närvarande menade att Zeynep 

morten messerschmidt och Zeynep Derel, ambassadör för mänskliga rättigheter i turkiet. Foto: rickard Håkansson 

fungerar som en ”nyttig idiot” eller 
duktig ambassadör för Turkiets pre-
miärminister Erdogan när hon som 
sekulariserad kvinna reser runt och 
talar positivt om Turkiets utveck-
ling. Men den utvecklingen gäller 
enbart Istanbul, för ute på lands-
bygden finns det ingen sekularise-
rad medelklass utan enbart religiös 
dogmatism. 

Turkiet rankas för övrigt som 
land 126 av 134 i Global Gender Gap 
Index 2010.

Tack till Morten Messerschmidt 
och Sören Peter Jensen för trevligt 
samtal och ett intressant semina-
rium! <

Jens leandersson
redaktionen

EU-högkvarteret i Bryssel – härifrån utgår all makt i den europeiska gemenskapen. Foto: 
rickard Håkansson 

morten messerschmidt i samspråk med SD-kurirens Jens leandersson. Foto: rickard Hå-
kansson 
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 verigedemokraterna
Trygghet & TraditionSD-kvinnan 

Linda Jansson är medlem i SD-
Kvinnor och bor på Gräsö i Öst-
hammars kommun tillsammans 
med sin sambo och tre barn på tolv, 
fem respektive ett och ett halvt år. 
På sin fritid umgås Linda gärna 
med vänner, och hon lyssnar väl-
digt mycket på musik. Så gott som 
årligen besöker hon Sweden Rock. 

Sedan några månader tillbaka 
jobbar Linda som personlig assis-
tent, och samtidigt pluggar hon för 
att få slutbetyg och högskolebehö-
righet. Hon planerar att börja stu-
dera på högskola så fort slutbetyget 
är klart. 

Tidigare har Linda utbildat sig 
till undersköterska, och arbetat 
både inom hemtjänsten och på ett 
äldreboende. 

Utöver att vara medlem i SD-
Kvinnor är Linda gruppledare för 
Sverigedemokraterna i Östham-
mars kommun samt ledamot i val-
beredningen. Hon är också ledamot 
i SD Upplands valberedning. 

Som sina hjärtefrågor anger Lin-
da allt som har med barn och äldre 
att göra. Barnomsorg, skola, äldre-
omsorg, välmående för barn och 
äldre. <

linda Jansson leder SD:s fullmäktigegrupp i östhammar. Foto: Privat

SD - Kvinnor anordnade 
lyckad medlemsträff

SD-Kvinnor i  
partistyrelsen
Under landsdagarna i Göteborg 
valdes ny partistyrelse för två år 
framåt. I den tidigare partistyrelsen 
fanns endast två kvinnliga ledamö-
ter, men detta utökades nu till fyra 
kvinnliga ledamöter samt en supp-
leant. Mycket glädjande! 

Carina Herrstedt, Landskrona, 
ordförande för SD-Kvinnor

Är riksdagsledamot och ledamot 
i Landskrona kommunfullmäktige. 
Var andre vice partiordförande i den 
tidigare partistyrelsen och är det nu 
även i den nya partistyrelsen. Hon 
har också valts in i partistyrelsens 
verkställande utskott. 

Therese Borg, Eskilstuna, vice 
ordförande för SD-Kvinnor

Är ledamot i Eskilstuna kom-
munfullmäktige och i Söderman-
lands landstingsfullmäktige och 
jobbar som politisk sekreterare. Är 
nu även ledamot i partistyrelsen, 
och har valts in i partistyrelsens 
medlemsutskott. 

Hanna Wigh, Falköping, ledamot i 
SD-Kvinnors styrelse

Är gruppledare i Falköpings 
kommunfullmäktige och ledamot i 
Västra Götlands regionfullmäktige, 
och jobbar som riksombudsman. 
Är nu även ledamot i partistyrelsen.

Marie Edenhager, Borlänge, med-
lem i SD-Kvinnor

Är gruppledare i Borlänge kom-
munfullmäktige och oppositions-
råd i landstinget, Dalarna. Är nu 
även ledamot i partistyrelsen, och 
har valts till ordförande i partisty-
relsens medlemsutskott. 

Julia Kronlid, Örebro, medlem i 
SD-Kvinnor.

Är riksdagsledamot och nu även 
suppleant i partistyrelsen. <

 < Inför internationella kvin-
nodagen 8 mars finns planer på 
vissa aktiviteter.

 < Planer finns angående för-
bundets aktiviteter under poli-
tikerveckan i Almedalen. 

 < En tvådagars årsmöteskon-
gress kommer att hållas 17-18 
mars.

 < En tvådagars höstkongress 
kommer att hållas under hösten.

SD - Kvinnors  
planer inför 2012

SD-Kvinnors  
verksamhet maj -  
november 2011

 < En hemsida har startats och 
uppdateras regelbundet.

 < Flygblad har tagits fram.
 < Tröjor och skjortor med SD 

-Kvinnors logga har tagits fram.
 < Förbundet har fått en egen 

sida i SD – Kuriren. 
 < Tre fokusområden, Trygghet, 

Jämställdhet och Familjepolitik, 
har valts ut och arbetet med att ta 
fram politiska riktlinjer för dessa 
pågår i arbetsgrupper.

 < Under sommaren bedrevs en 
kampanj om sänkta tidsgrän-
ser för abort. Tal hölls om detta, 
kondomer med SD – Kvinnors 
logga delades ut, och dessutom 
fick förbundet en debattartikel 
om sänkta tidsgränser för abort 
publicerad i Aftonbladet.

 < Under politikerveckan i Al-
medalen i juli höll SD - Kvinnor 
flera tal och frågestunder inför 
en ibland ganska stor publik. 

 < I samband med Jimmie Åkes-
sons sommartal i Sölvesborg i 
augusti höll SD - Kvinnor tal. 

 < I augusti fick förbundet en 
debattartikel om problematiken 
med hot och våld mot politiker 
publicerad i SvD Brännpunkt.

 < I oktober besökte SD-Kvin-
nor Partille och föreläste där 
inför medlemmar och sympati-
sörer om familje – och jämställd-
hetspolitik.

 < Under perioden maj till okto-
ber steg förbundets medlemsan-
tal från 35 till 113, vilket innebu-
rit en dryg tredubbling av antalet 
medlemmar.

ör D a GE n DE n 22 oktober 
träffades ett trettiotal 
SD - Kvinnor i riksda-
gens lokaler i Stock-

holm för att delta i kvinnoförbun-
dets första medlemsträff. Efter en 
inledande presentation av alla när-
varande höll Paula Bieler, ledamot 
i valberedningen, en kort presenta-
tion av kampanjenVi är på språng 
nu. Kampanjen (som finns att läsa 
om på förbundets hemsida) är rela-
tivt nystartad och har som syfte att 
på ett roligt och engagerande sätt 
öka intresset för hälsa och träning 
hos förbundets medlemmar.

Presentationen åtföljdes av en fi-
kapaus under vilken alla närvarande 
passade på att mingla och lära kän-
na varandra bättre.

Efter fikapausen hölls en längre 
verksamhetsberättelse, som inled-
des med att vice ordförande There-
se Borg berättade om vad som hänt 
sedan årsmötet i maj då verksam-
heten tog sin början. Ordförande 
Carina Herrstedt tog sedan till orda 
och berättade om de framtidsplaner 
som styrelsen diskuterat.Verksam-
hetsberättelsen avslutades med att 

förbundets kassör Janita Kirchberg 
informerade om kvinnoförbundets 
ekonomi och därmed även om bud-
get för såväl 2011 som 2012.

Det ställdes många frågor kring 
verksamhetsberättelsen, och fram-
fördes också många bra förslag inför 
det framtida arbetet.

Efter verksamhetsberättelsen 
följde gruppdiskussioner kring fo-
kusområdet Trygghet och av de 
livliga diskussionerna att döma 
rådde inget tvivel om att många av 
de närvarande hade starkt intresse 
för olika frågor som har med trygg-
het att göra. Vid den efterföljande 
återsamlingen fick varje grupp pre-
sentera sina förslag på åtgärder för 
ökad trygghet, och det resulterade 
i en diger lista med punkter för ar-
betsgruppen, ledd av Julia Holme-
lius, att jobba vidare med.

Som sista punkt på dagordning-
en gav Therese Borg kortfattad in-
formation om personlig säkerhet 
till de närvarande. En lathund med 
ett antal tips och råd för ökad per-
sonsäkerhet delades ut till samtliga, 
och litteratur med mer information 
om personlig säkerhet rekommen-

derades.
Dagen avslutades sedan med 

att nästan alla närvarande följ-
de med till en närbelägen res-

taurang där de bjöds på asiatisk 
buffé och fick chans att umgås 
under mer avslappnade former.

 <

therese Borg
redaktionen

Paula Bieler presenterar kampanjen Vi är på språng nu. Foto: therese Borg 

Carina Herrstedt talade om framtidspla-
ner. Foto: therese Borg 



December 2011 www.sdkuriren.seSD-Kuriren 9710 | Kultur

Birkaflickan: ett fönster mot en annan tid

alltför vanligt vid denna tid. Unge-
fär hälften av alla barn dog innan 
de fyllt 10 år under denna tidsepok. 
Den påkostade graven talar också 
om att hennes familj sörjde henne 
lika mycket som dagens föräldrar 
skulle ha gjort, trots den stora bar-
nadödligheten.   

Återskapa Birkaflickan
Birkaflickan låg i sin kista på His-
toriska museet i mer än hundra år 
innan man startade projektet med 
att återskapa henne. Det hela var ett 
pedagogiskt projekt där barn och 
vuxna lättare skulle kunna leva sig 
in i livet på Birka. 

Kistan ligger i en glasmonter där 
man kan se jorden hon låg i, brons-
spänne, skelettet och de gamla ros-
tiga spikarna som en gång höll ihop 
kistan. Skulptören Oscar Nilsson 
och konservatorn Ulrik Skans har 
genom ett mödosamt och tidsödan-
de arbete, steg för steg, byggt upp 
hennes ansikte. Själva återskapandet 
är en process där både moderna me-
toder och genuint hantverk ingår. 

Vi kan alltså i dag på Historiska 
museet titta på hur denna sexåriga 
flicka från 900-talet ungefär såg ut 
när hon levde med sin familj i sta-
den Birka. 

Attack med brandpilar
Den gamla handelsplatsen Birka på 
Björkö i Mälaren har de flesta med 

genomgången skolgång hört talas 
om. Birka var vår första svenska 
stad och var vår främsta handels-
plats från 700 till 900-talet (Sverige 
som begrepp och nation existerade 
dock inte ännu, snarare talar vi här 
om Svitjod). Samtida nordiska stä-
der var Kaupang i Norge samt He-
deby och Ribe i Danmark. 

Stadens gränser var väl utmärk-
ta med pålar då andra lagar gällde 
innanför stadens gränser än utanför. 
Till staden hörde en hamn (som just 
i somras undersöktes av dykande ar-
keologer) samt en primitiv borg. På 
denna tid måste människorna alltid 
tänka på försvar mot angripare. Den 
starkes rätt var det övergripande in-
ternationella avtalet på denna tid. 

Som ett bevis för villkoren under 
denna tid så har man konstaterat att 
vaktstugan, belägen strax utanför 
borgen, bränts ner med brandpilar. 
Dessa pilar har enligt arkeologer 
kommit från en angripande styrka 
från vattnet. Man tror att denna at-
tack utgjorde slutet för Birka som 
handelsplats och stad. 

Ny tid – ny religion
Enligt arkeolog Charlotte Heden-
stierna Jonson, verksam på Histo-
riska museet och Birka, så var dock 
anfallet mot vaktstugan snarast ett 
tecken på att Birkas tid som domi-
nerande handelplats och stad i vilket 
fall var över. Stugan återuppbyggdes 

Skelettet av Birkaflickan i graven. Foto: robert Stenkvist 

Kan ett trasigt och förmultnat 
skelett från ett barn som legat i 
jorden under cirka 1050 år vara 
intressant? Jo, det kan det absolut 
vara om det finns en historia att 
berätta till det gamla skelettet. 
Som till exempel den så kallade 
Birkasflickans skelett.

at Ur V E ta r E n Hjalmar 
Stolpe grävde under 
slutet på 1800-talet ut en 
mängd gravar på Birka. 

En av gravarna Stolpe grävde ur var 
den som Birkaflickan låg i. Det var 
dessutom den enda grav där man 
tog med sig allt i orört skick (nåja). 
Man tog med sig jorden hon låg i 
och det som fanns kvar av kistan och 
forslade allt i till det dåvarande His-
toriska museet.

Vem var då denna lilla flicka som 
dukade under för mer än 1000 år 
sedan? Birkaflickan avled i mitten 
på 900-talet och blev blott sex år 
gammal. Gravens placering och de 
föremål hon fick med sig skvallrar 
om att hon kom från en tämligen 
välbeställd familj, kanske var hen-
nes pappa en skicklig smed eller an-
nan respekterad hantverkare. 

Förmodligen dukade hon un-
der för en enkel sjukdom vilket var 

Ensemble Pechlin tolkar Bellman och vår tid
at Ion a l S k a l DE n Carl 
Michael Bellmans 
(1740-95) sånger kan 
som bekant exekveras 

på många olika sätt. Några av våra 
mest uppmärksammade Bellman-
tolkare är Sven-Bertil Taube, Fred 
Åkerström och Cornelis Vreeswijk. 
Personligen anser jag att den först-
nämnde står i en klass för sig.

Men Bellman i samba- eller rent-
av reggae-takt, är det möjligt? För en 
tid sedan skulle jag ha svarat ett klart 
”nej” på den frågan. Jag föredrar of-
tast det traditionella framför det ex-
perimentella vad saken än må gälla. 
När jag fick höra Ensemble Pechlin 
framföra verk av Bellman på CD:n 
Bellmaniana bestämde jag mig dock 
för att rucka något på mina åsikter.

Ensemble Pechlin har hämtat sitt 
namn efter den tysk-svenske mili-
tären och politikern Carl Fredrik 
Pechlin (1720-96), en nyckelfigur 
i mordkomplotten mot Gustaf III 
och avliden på Varbergs fästning 
1796. En välkommen framgång fick 

gruppen, då ”Källarsång” (Fred-
mans sång n:o 15) från Bellmaniana 
en vecka belade förstaplatsen på den 
så kallade Närradiolistan som röstas 
fram av lyssnarna.

Andra höjdarlåtar bland nämn-
da CD:s tolv spår är”Hvid turkens 
audiens 1773” (Fredmans sång 
n:o 30), ”Ack, du min moder” 
(Fredmans epistel n:o 23) samt 

det pregnanta avslutningsnum-
ret ”Gardesmarsch: Marsche de 
Stamitz”/”Hyllningssång: Gustafs 
skål”. Det var just sistnämnda sång, 
skriven som en hyllning till Gustaf 
III i anledning av dennes lyckade 
statsomvälvning 1772, som gjorde 
att den unge konungen fick upp 
ögonen för skalden.   

Som uppföljare till Bellmaniana 
utkom Ensemble Pechlin relativt 
nyligen med CD:n Sekåndå, som 
har en helt annan karaktär än ”et-
tan”. Här är det fråga om nyskrivet 
material som anknyter till och of-
tast gisslar nutida företeelser på ett 
lika hejdlöst som roligt sätt. Också 
här hade ensembeln tumme med 
närradiolyssnarna, eftersom ”Epis-
tel 111 B” (som, trots namnet, inte 
har något med Bellman att göra) 
parkerade överst på Närradiolistan 
två veckor av de tio varje låt tillåts 
vara med i omröstningarna.

På Sekåndå kan vi bland annat 
lyssna till ”SMS-valsen”, ”Camilla” 
och ”Tack för att du väntar”. Den 

sistnämnda belyser på ett obarm-
härtigt sätt en av vår tids vanligaste 
fraser, avlevererad av opersonliga 
telefonröster med ett tonfall som 
kan driva den uppringande till van-
sinne. 

Själv finner jag skivans sjunde 
nummer, ”En konstnärinna”, helt 
obetalbar med sin drift med den 
moderna konstnärsrollen. Den 
konstnärinna som låten handlar om 
skulle även ha kunnat kallas ”batik-
häxa” med ett ord som mig veterligt 
ännu inte hamnat i Svenska akade-
miens ordlista.

Sammanfattningsvis: lyssna till 
Ensemble Pechlin! Googla på detta 
namn så hittar ni snart fram till var 
man kan ladda ner gruppens musik.
 <

tommy Hansson
Chefredaktör

På CD:n ”Bellmaniana” tolkar Ensemble Pechlin Bellman på helt nytt sätt.

aldrig, vilket är ett tecken på att ti-
den, maktstrukturer och möjligen 
landhöjningen sprungit ifrån vår 
första stad. 

En ny tid randades tillsammans 
med en ny religion. De nya makt-
strukturerna byggde mer på makten 
över jorden än makten över män-
niskor, vilket förändrade villkoren 
för hela samhället. Efterträdaren 
till Birka blev det modernare och 
alltigenom kristna Sigtuna. Kvar på 
Björkö låg den lilla flicka som Stolpe 
950 år senare grävde upp. 

Birkaflickan ger oss i dag ett föns-
ter till en annan tid och ett annat sätt 

att leva. Vill man vara vidskeplig så 
skapade den sexåriga Birkaflickan, 
med sin tidiga bortgång, en bro till 
dagens barn som på Historiska mu-
seet förnimmer en annan tid. 

Vem kunde ana att den lilla flick-
an på Birka, som aldrig fick bli vux-
en, skulle betyda så mycket i fram-
tiden?  <

robert Stenkvist
redaktionen

Så här kan Birkaflickan ha sett ut. Foto: ro-
bert Stenkvist Skulptören oscar nilsson i arbete. Foto: robert Stenkvist 
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Jens Leandersson
kommenterar 

uttalanden

”Om inte SVT ändrar sig så går partiledardebat-
terna över till TV4. De tror att man ska komma 
så fort de knäpper med fingrarna, så är det inte 

alls. Jag ställer inte upp på det. Behandlar de 
inte Socialdemokraterna med respekt kan de 

köra programmen utan oss”

(SR ekot 111110)

Håkan Juholt fortsätter vägra stå vid sidan om 
Jimmie Åkesson i partiledardebatter i SVT. I 

min värld är det politikerna som skall behandla 
det svenska folket – väljarna – med respekt. Hå-

kan Juholt och S är respektlösa mot hela svenska 
folket. Dåligt!

•

”I fjol portade dåvarande vd:n för Nobelstiftelsen 
Michael Sohlman SD-ledaren från festen med 

motiveringen att ”partiets anda strider mot 
principen i Alfred Nobels testamente, att inget 

avseende ska fästas vid nationstillhörighet.” Nye 
vd:n Lars Heikensten väljer att inte ompröva 

beslutet. ”

 (SR 111103)

Alfred Nobel vänder sig säkert i graven över hur 
stiftelsen till hans ära misskrediterar hans namn. 

Pinsamt!

•

”600 000 människor som föddes i ett annat land 
gick till jobbet i Sverige i morse.”

(Erik Ullenhag motiverar svensk invandringspolitik vid 
politikerdagarna i Göteborg 111116)

Ingen har någonsin ifrågasatt alla invandrare 
som är skötsamma. Men alla de som är krimi-
nella, bidragsberoende och vägrar att anpassa 
sig. Jisses Erik, du är verkligen floskelkungen! 

•

”Landet har blivit mer spännande, som när en 
italiensk invandrare kom på att det är lite trist 

att leva i ett land där man bara kan köpa olivolja 
på apoteket som laxermedel”.

(Erik Ullenhag återigen vid politikerdagarna i Göteborg 
111116)

Ullenhag är en typiskt själlös karriärpolitiker, 
som fått lära sig politiskt korrekta fraser vilket 
blir plumpt och dumt. Erik Ullenhag har en 
snedvriden verklighetsuppfattning, fråga oss 
som bor eller har bott i områden som invand-
rare är majoritet i. Finns det sämre politiker än 
så här egentligen?

•

”Sverigedemokraterna borde skämmas över sin 
politik att vilja kasta ut alla utlänningar ur vår 

kommun”.

(Robert Halef, KD, riksdagsledamot och ledamot i 
Södertälje kommunfullmäktige, angrep SD:s Annelie 

Svingdal i budgetdebatten den 28/11)

Robert Halef, med sin redan extremt ljusa 
röst, lät som en kastrattenor när han beljög SD 
Södertälje. Bakgrunden var att Annelie Sving-
dal i sitt föregående inlägg pekat på Södertäljes 
orimligt höga invandring, vilken lett till att alla 
andra utgifter i kommunen har 
tvingas stryka på foten. Säger man 
sanningen kan man emellertid 
räkna med att få lögner kastade 
rätt i ansiktet av obalanserade 
viktigpettrar som KD-Halef.

Vaddå ”fel århundrade”?!

Visst har jag varit i 
blåsväder förr, men det här 

är ju löjligt!

Kom inte här  
och snacka om  
röstboskap! 4Rättvisan har segrat. Så 

skulle man kunna uttrycka 
det efter en av Kammarrät-
ten meddelad dom den 6 de-
cember. Då upphävde rätten 
nämligen ett tidigare beslut 
av Södertälje kommun att 
vägra utbetala partistöd till 
Sverigedemokraterna i Söder-
tälje för perioden 2006-2010. 
    Eller också skulle man kun-
na säga ”femte gången gillt”. 
Så många gånger har SD i Sö-
dertälje i olika rättsinstanser 
överklagat kommunens ute-
blivna partistöd för den aktu-
ella perioden. Domen innebär 
att SD är berättigat till 1,3 mil-
joner ur kommunkassan.

Kommunen har skyllt på 
att SD, som fick fem mandat 
i senaste valet, inte förmådde 
besätta de två mandat partiet 
erhöll 2006. Rätten fastslår 

Femte gången gillt – Kammarrätten ger SD rätt

i sin dom dock att partistöd inte 
enbart är en belöning för erövrade 
mandat utan också är tänkt hjälpa 

ett parti att bygga upp kommu-
nal verksamhet. <

Christofer Johnsson, ordförande i SD Södertälje, med kammarrättens dom som ger 
partiet 1,3 miljoner kronor. Foto: tommy Hansson
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Hallå där, Elisabeth Nirholt!
1. Vilken är den senaste film 
      du såg? 

2. Vilken är den bästa bok du läst?
 
3. Vart åkte du på semester 
      senast?

Mona Erichsén, 
Arbetsledare
Nämndeman i förvaltningsrätten, 
Malmö

I  S om DE lta GI t I  arbetslivet 
några åt vet att man ib-
land blir skickad på nå-
gon kurs om vikten av att 

tänka positivt. När man möter vår 
nya partimedlem Elisabeth Nirholt 
inser man att en fika med henne är 
vida överlägsen alla flåshurtiga kur-
ser man tvingats genomlida. 

Vid Norsborgs T-bana möter jag 
Elisabeth som har ett glatt leende, 
strålande ögon och massvis med po-
sitiv energi. Problemen (eller utma-
ningar, som Elisabeth skulle kallat 
dem för) från kansliet med prin-
cipprogram och mer eller mindre 
genomtänkta Mellanöstern-utspel, 
glöms snabbt bort när Elisabeth 
med smittande entusiasm beskri-
ver sin förort. 

”SD värnar om alla 
människor i alla åld-
rar på ett mer kon-
kret sätt än andra 
partier. Framförallt 
så står SD för sin ide-
ologi på ett betydligt 
mer rakryggat sätt än 
övriga partier i dag. ”

Ja, så är det faktiskt, Elisabeth ser 
många positiva sidor i de ”utanför-
skapområden” där vi andra mest ser 
problem. Elisabeth upplever sin för-
ort som spännande och intressant. 
Människorna i Norsborg är öppna 
och direkta, med brokiga levnadsö-
den. Elisabeth är en människa som 
ser utmaningar där andra männis-
kor bara noterar det negativa. På 
frågan vilka utmaningar det finns 
just i Norsborg svarar hon så här. 

– Utmaningarna är många här. 
Arbetslösheten är väldigt stor. 
Många människor bara går om-
kring och driver hela dagarna. Detta 
är skadligt både för samhället och 
de enskilda människorna. Andra 
stora utmaningar är att det finns 

3 frågor
till 3 sverige-
demokrater

1. Lars von Triers Melancholia.
2. Greven av Monte Cristo av Alex-
andre Dumas den äldre.
3. Till Tyskland och Holland. Pla-
nerar härnäst en resa till Västsa-
hara.

Tommy Blomqvist,
Jägare
Styrelseledamot i SD Södertälje, 
ledamot i miljönämnden

1. Jon Farreaus Cowboys & Aliens.
2. Den som dödar draken av Leif G. 

W. Persson.
3. Till Frankrike och Paris med fa-

miljen.

Monica Tedestam Berglöw,
Projektledare
Vice ordförande i Stockholm 
nordost 

1. David Yates Harry Potter och 
dödsrelikerna, del 2.

2. Svårt välja ut en bok. En intres-
sant bok är dock Varför mår vi 
så dåligt när vi har det så bra? av 
Nisse Simonsson.

3. Järvsö i Hälsingland med famil-
jen.

mycket droger här. Det värsta är att 
polisen verkar ha gett upp. Här ser 
man unga människor som använder 
droger öppet, och polisen lyser med 
sin frånvaro. Det är som att det vuxit 
upp en subkultur i dessa områden 
där svenska lagar inte längre gäller. 

På mina frågor om den ”farliga 
förorten” tillbakavisar Elisabeth 
detta med bestämdhet och säger 
att mycket av detta är myter och 
överdrifter. Mer påtagliga problem 
(utmaningar) är enligt Elisabeth i 
stället klanmentalitet i näringslivet 
och en hel del mygel, samt att kom-
munen vänder ryggen åt allt detta. 

Elisabeth har bakgrund som re-
seledare och flygvärdinna, något 
som hon drömde om att bli redan 
som barn. En bonus från hennes ti-
digare yrkesliv, förutom att hon har 

trivts väldigt bra, är att hon nu ta-
lar fem språk flytande. Efter sina år 
som flygvärdinna började Elisabeth 
läsa till präst, detta för att hjälpa sina 
medmänniskor och åstadkomma 
något gott. 

Den teologiska banan var ändå 
inte vad Elisabeth tänkt sig så hon 
utbildade sig och fick arbete som 
fastighetsförvaltare i stället. Sitt 
samhällsintresse hade dock Elisa-
beth kvar och 2005 gick hon med i 
de Nya Moderaterna. På frågan om 
hur tiden var i Moderaterna svarade 
Elisabeth så här. 

– Det var mycket positivt och jag 
fick träffa många jätteduktiga och 
intressanta människor. Det var dock 
mycket tuffare än vad jag hade före-
ställt mig. Man kämpade inte bara 
mot andra partier, utan också inom 

partiet med vassa armbågar och 
knivskarp konkurrens. 

Ja, detta är kanske tendenser 
som även kan skönjas i andra 
partier. I Moderaterna var hon 
mycket aktiv med poster som val-
ledare, ledamot i stadsdelsnämn-
den och ledamot för Stockholms 
läns kvinnor. På frågan varför 
Elisabeth gick över till SD svarar 
hon enligt följande.

– SD värnar om alla männis-
kor i alla åldrar på ett mer kon-
kret sätt än andra partier. Fram-
förallt så står SD för sin ideologi 
på ett betydligt mer rakryggat 
sätt än övriga partier i dag. Det 
de andra partierna hymlar med 
är också att alla människor har 
rättigheter, men också skyldig-
heter samt ett ansvar att göra rätt 
för sig. 

Elisabeth fortsätter:
– Vi måste också ta hand om 

de problem vi har nu i vårt sam-
hälle, i stället för att bara köra på 
med nuvarande politik, alltme-
dan problemen bara växer i våra 
förorter. Situationen har blivit 
alarmerande. Vi kan också se de 
ökande bilbränderna som ett rop 
på hjälp av ungdomar i förorter-
na, som vet med sig att de saknar 
framtidsmöjligheter. 

Elisabeth har gjort en rejäl resa 
från sitt arbetarhem i Norrtälje, 
där hon är född och uppvuxen. 
Nu är hon en känd och uppskat-
tad personlighet i Norsborg, med 
ett starkt politiskt intresse och ett 
brinnande intresse för sina med-
människor och förhållandet de 
lever under. Vi önskar Elisabeth 
varmt välkommen till SD och är 
säker på att många intressanta ut-
maningar väntar inom partiet. <

robert Stenkvist
redaktionen

Elisabeth nirholt är en känd och uppskattad personlighet i norsborg i Botkyrka. Foto: robert 
Stenkvist

a mnE t  Ian Wach-
meister är välbe-
kant för de allra 
flesta sverigede-

mokrater. För ett år sedan höll 
som bekant greve Ian ett be-
jublat anförande vid SD:s kom-
munkonferens i Älvsjö.
   Han var mannen bakom ska-
pelsen Ny Demokrati, partiet 
som från ingenting nådde Sve-
riges riksdag 1991. Och åkte ur 
densamma lika kvickt tre år se-
nare, men det är en annan his-
toria. Ett antal av oss SD:are har 
dessutom ett förflutet i NyD.
   För ett par år sedan gav Ian 
Wachtmeister ur sin memoar-
bok Rebellerna. En historiebok 
(Fischer & Co) som varmt kan 
rekommenderas för dem som 
ännu inte har läst dem. Greven 
berättar här flinkt, varmt och 
med stor humor både om sin 
egen personliga och Ny De-
mokratis färgstarka historia. 

Åtskilligt är taget på kornet.
   På sidan 179 frågar författaren ex-
empelvis: ”Vad skulle ni satsa på för 
att göra Sverige bättre? Låt oss säga 
att ni vann tjugo miljoner kronor på 
skraplotter, som är det kvarvarande 
legitima sättet att tjäna pengar. Ni 
kan inte helt glömma bort er själva, 
men låt oss säga att det blir fem mil-
joner kvar till annat. Till vem skulle 
ni ge de pengarna?”
   Därefter raljerar Ian så det står här-
liga till på följande sätt om vad man 
kan tänkas göra eller absolut inte 
skall göra med de sköna slantarna:
   ”Röda korset för att betala deras 
enorma administration och de tju-
var som jobbar där? Al Gore för att 
betala hans flygbensin? Al Gore för 
att hjälpa de isbjörnar  som skulle 
äta upp honom om han kom i när-
heten? Världsnaturfonden för att 
betala fler flumgubbar för att skriva 
artiklar om världens undergång? 
Eller skulle era slantar gå till USA:s 
president Obama för en kurs i kemi 

Ian Wachtmeister slaktar några av våra heligaste kor

och biologi, så att han lär sig att 
koldioxid inte är en giftig gas utan 
faktiskt är en gas som han själv och 
hans familj regelbundet utandas 
hela dagarna.
   Koldioxiden sugs upp av de gröna 

växterna, som i sin tur andas 
ut syre. Fenomenet kallas fo-
tosyntes och är grundläggan-
de för allt liv på jorden. Alltså 
varnas mänskligheten av sina 
egna outbildade politiker för 
koldioxid…
   Men, snälla ni, skicka inte 
pengarna till Afrika. Proble-
men är tillräckligt stora som 
de är. Den afrikanska somma-
ren är lång.”
   Ian Wachtmeister drar sig 
som synes alls icke för att av-
liva några av våra så omhul-
dade heliga kor. Jag tror att 
han därvidlag har en hel del 
att lära även oss sverigedemo-
krater! <

tommy Hansson
Chefredaktör

Greve Wachtmeister berättar och raljerar  så 
det står härliga till i boken rebellerna.


