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Följ med till 
SD:s Härjedalen!

Lyckat landstings-
möte i Jönköping

SD-Kvinnor tar strid 
mot kvoteringshysterin

 4Det var många duktiga SD-kvin-
nor i farten i Almedalen i juli, likaså 
i samband med Jimmie Åkessons 
sommartal i början på augusti, där 
Carina Herrstedt och Therese Borg 
(bilden) talade. Huvudbudskapet 
var att kvinnor kan och duger som 
de är – de behöver inte ta hälp av 
någon kvotering.

Sidan 9

 4Den 8 augusti träffades SD:s 
gruppledare och politiska sekre-
terare i regioner och landsting för 
ett möte i Jönköping. Det blev ett 
mycket lyckat och givande möte där 
bland annat behovet av kunskap un-
derströks – det räcker inte med att 
tycka. 

Sidan 3

 4SD:s Elof Bergström och Thomas 
Johansson Nordqvist var gästfria 
värdar när SD:s chefredaktör vista-
des i Härjedalen under tre julidagar. 
Elof och Thomas berättade om SD:s 
politik i denna djurrika glesbygd 
och lät även redaktören beskåda en 
rad sevärdheter. 

Sidan 4

Fullt mediapådrag när Jimmie 
höll allvarligt sommartal

 4Det var i fjol som Jimmie Åkes-
son inledde sin tradition att hålla 
sommartal i blekingska Sölvesborg, 
den stad han växte upp i och som 
alltjämt står hans hjärta nära. I år 
kom ännu mer folk än vid samma 
tid förra året för att höra Åkesson 
tala. Det var ett allvarligt tal han fick 
hålla – massmordstragedin i Norge 

var naturligtvis omöjlig att undvika.
Egentligen, sade Jimmie Åkes-

son, hade han tänkt tala om helt 
andra ting, såsom reaktionerna på 
hans Almedals-tal och alliansreger-
ingens vänstervridna familjepolitik. 
Två veckor efter Norge-händelserna 
valde han i stället att nagelfara mass-
mördarens så kallade manifest och 

kunde konstatera, att det var pack-
at med förvirring och motsägelser. 
Åkesson var vidare starkt kritisk till 
alla försök att, i samband med mass-
mordet, skuldbelägga konservativa 
och immigrationskritiska röster:

– Massmördaren var varken 
kristen eller konservativ. Han ville 
samarbeta med islamistiska terror-

grupper, hade inget förhållande till 
Jesus eller Gud och har inte begripit 
att konservatismen avvisar alla uto-
pier och revolutioner. <

Sidorna 6 – 7

Media surrade som ettriga myggor runt SD:s partiledare Jimmie Åkesson när denne höll sitt andra sommartal i Sölvesborg den 6 augusti. Bland allt mediafolk syns på bilden Jimmies nära 
medarbetare Alexandra Brunell och Linus Bylund. Foto: Rickard Håkansson

Hallå där, Stefan Jacobsson!1700-talet i MedeviEuron mot katastrof Sidan 10Sidan 8 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
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e R R oR D Å De n i  noR ge den 22 
juli var en händelse av 
sådant slag att praktiskt 
taget alla samtida för all 

framtid kommer att minnas var de 
befann sig och vad de gjorde. Pre-
cis som vid exempelvis mordet på 
John F. Kennedy den 22 november 
1963, mordet på Olof Palme den 28 
februari 1986 och flygplansterrorn 
mot World Trade Center i New York 
den 11 september 2001. Det som 
hände i vårt västra broderland den 
22 juli 2011 är ett nidingsdåd utan 
motstycke i modern nordisk histo-
ria. Såväl sprängningen i Oslos re-
geringskvarter som massakern av 
70-talet unga människor på Utöya 
utfördes av en djupt störd person, 
en person som inte förtjänar den 
respekten att jag här nämner hans 
namn.

Massmördaren gick till verket 
med den iskalla beräkning och 
precision som är psykopatens sär-
märke. Det har här och var i media 
påståtts att gärningsmannen inga-
lunda var ”någon galning” eftersom 
han var så kallt beräknande. Ursäk-
ta, men är det inte just detta som 
utmärker den verklige galningen, 
en som inte låter sig hämmas av nå-
gon som helst empati gentemot sina 
medmänniskor utan går till verket 
helt renons på känslor?

Sverigedemokraterna och dess 
partiledare Jimmie Åkesson var 
inte sena att utrycka sin sorg och 
medkänsla över Oslo-massakern, 
sorg över de liv som släcktes denna 
julidag och medkänsla med offrens 

Efter Norge-tragedin: dags gå vidare med det politiska arbetet!

anhöriga. Det säger sig självt att en 
sådan hart när ofattbar händelse 
upprör folks känslor, och en del av 
de kommentarer som fällts efter ter-
rordåden har inte präglats av den 
balans man skulle önska. Detta gäl-

let framdeles.
Detta är dock ingenting annat än 

ett oblygt utnyttjande av tragedin i 
Norge i syfte att komma åt oönska-
de politiska åsikter liknande dem 
som framförs av Sverigedemokra-
terna i Sverige, Dansk Folkeparti 
i Danmark och Fremskrittspartiet 
i Norge. I Norge har partiledaren 
Siv Jensen fallit till föga och lovat 
hyfsa retoriken. En inställning som 
Jimmie Åkesson i Sverige och Pia 
Kjaersgaard i Danmark inte delar 
- därmed inte sagt att den politiska 
debatten i allmänhet inte bör präg-
las av sans och balans.

När Jimmie Åkesson höll sitt 
andra sommartal i hemstaden Söl-
vesborg den 6 augusti – premiären 
skedde som bekant i fjol – ägnade 
han större delen av talet åt händel-
serna i Norge. Åkesson berömde 
med rätta statsminister Jens Stol-
tenberg (S) för dennes statsman-
namässiga klargörande, att det inte 
får inledas någon häxjakt på åsikter. 
Man hade önskat att hans svenske 
kollega Fredrik Reinfeldt varit lika 
tydlig. Så var inte fallet, och mycket 
riktigt är det åtskilliga gånger SD 
bundits vid skampålen av mindre 
nogräknade aktörer.

I ett viktigt parti av sitt sommar-
tal jämförde Åkesson skuldbeläg-
gandet av SD med andra politiska 
sympatier och andra terrordåd i 
andra tider:

– Är det rimligt  att skuldbelägga 
Socialdemokraterna för Rote Armé 
Fraktions och Röda Brigadernas 
terrordåd på grund av en gemen-

sam socialism? Är det rimligt att 
Miljöpartiet jämställs med UNA-
bombaren Ted Kazcynski på grund 
av miljöengagemanget? Är det 
rimligt att jämställa Moderaterna 
med Pinochet-regeringen i Chile 
på grund av gemensamt motstånd 
mot socialismen och uppslutning 
bakom marknadsekonomin?

Nej, givetvis inte. Sådana jämfö-
relser kan och skall inte göras. Ändå 
har de, i lika desperata som osmak-
liga försök att smutskasta Sveriges 
enda egentliga oppositionsparti, 
gjorts när det gäller terrordåden i 
Oslo. Här har ”hatets och illviljans 
kolportörer”, för att låna ett bevingat 
uttryck från Olof Palme, haft sina 
högtidsstunder!  

Massmorden i Norge kommer 
att vara med oss länge än, men tids 
nog kommer också detta ämne att 
avlägsnas från tidningarnas första-
sidor för att ge plats åt nyare hän-
delser. Vi sverigedemokrater kom-
mer inte att glömma det som hände 
men måste, liksom politiskt aktiva 
från alla läger, gå vidare med det 
oglamouröst strävsamma politis-
ka arbetet i riksdag, landsting och 
kommuner och enligt precis samma 
riktlinjer och ideal som tidigare. 

Vi har nämligen  inte ett dugg att 
skämmas för! <

Tommy Hansson
Chefredaktör

Norges Trygve Lie är tidernas främste FN-chef
underminering av sina chefer”.

Samtidigt idoliseras i boken Bans 
företrädare Dag Hammarskjöld och 
Kofi Annan, vilka beskrivs som ka-
rismatiska ledare vilka ställer den 
förment ynklige Ban Ki-moon i 
skuggan. Ändå uträttade de inte sär-
skilt mycket mer än vad Ban gjort så 
här långt. Genom hela berättelsen 
framstår Inga-Britt Ahlenius, som 
relativt nyligen slutade på sin post 
som undergeneralsekreterare med 
ansvar för FN:s granskningsfunk-
tion, OIOS, som den orädda san-
ningssägerskan.

När man tar del av Ekdals och 
Ahlenius bok förvånar man sig 
över att Ban Ki-moon, som tidigare 
ändå varit Sydkoreas utrikesminis-
ter, kunnat få något jobb över huvud 
taget.  Så negativ är den nidbild som 
målas upp i boken. Ban är säkert 
inte den mest lyckade FN-chefen 
genom åren, men att han skulle vara 
så genomusel som påstås i boken är 
knappast troligt. I somras återvaldes 
han jämväl för en andra femårspe-
riod på generalsekreterarposten. 
Nej, jag misstänker starkt att Ahle-
nius har egna och högst personliga 
skäl för att misskreditera Ban. Vilka 
dessa skäl är kan man bara speku-
lera i.

Om Ban Ki-moons jobb som 
FN:s generalsekreterare inte är värl-
dens lättaste – och hur skulle det 
kunna vara det med nära 200 sin-
semellan vitt skilda medlemsländer, 
och där stormakterna minst av allt 
vill ha en kraftfull FN-chef som talar 
om för dem var skåpet i världspoli-
tiken skall stå? Om Ban har det be-
svärligt är det emellertid inget mot 

vad hans förste företrädare i ämbe-
tet, Trygve Lie, tvingades uppleva.

När Lie tillträdde stod världen 
på randen av det Kalla krigets ut-
brott. USA och Sovjetunionen stod 
mot varandra och bakom dem for-
merade sig länderna i enlighet med 
om de lutade mot den fria världen 
eller det totalitära kommunistiska 
lägret. Trygve Lies första stora ut-
maning kom med delningen av Pa-
lestina i en judisk och en arabisk del. 
Att judarna omedelbart efter Andra 

världskriget skulle tillerkännas ett 
eget land var självklart för de flesta, 
dock inte för de araber som bodde 
i området även fast dessa skulle få 
den andra och lika stora delen av det 
forna brittiska mandatet Palestina.

Lie gjorde ingen hemlighet av 
att han hyste stor sympati för det 
judiska folket, och högst levande 
blev judefrågan för honom då Vid-

kun Quislings förrädarregim lät de-
portera omkring 700 judar till na-
zityska förintelseläger under Andra 
världskriget. Efter krigiska förveck-
lingar i samband med staten Israels 
utropande den 14 maj 1948 – de ara-
biska aggressorerna blev i grunden 
slagna – utnämnde Lie svensken 
Folke Bernadotte till FN-medlare. 
Bernadotte hade dock en näst intill 
hopplös uppgift och blev slutligen 
nermejad med en kpist av en judisk 
terrorist . När all krutrök skingrats 
hade dock Israel överlevt och fort-
sätter att göra så som Mellanösterns 
enda demokrati.

Lies andra gigantiska uppgift 
blev Koreakriget 1950-53 som inled-
des med ett oprovocerat angrepp av 
det kommunistiska Nordkorea på 
det av USA närstående Sydkorea. 
USA fanns med från början och 
backade upp FN. I ett FN-dokument 
stämplades Nordkorea som angri-
pare, vilket tillät en väpnad insats 
från 16 medlemsländer till skydd för 
det angripna landet. På sätt kunde 
åtminstone ena halvan av Kore-
ahalvön förbli fri.

För undertecknad framstår Tryg-
ve Lie som en hjälte genom sina 
oförglömliga insatser för frihetens 
sak i Mellanöstern och Ostasien. 
Han överglänser dagens Ban Ki-
moon men även den enligt min 
mening mycket överskattade Ham-
marskjöld. <

ler även Sverigedemokraterna. Och 
detta har kanske varit oundvikligt.

Dock hade man mycket väl kun-
nat begära, att olika aktörer i me-
dia medvetet hade avhållit sig från 
att ägna sig åt skuldbeläggning och 
fingerpekande i den utsträckning 
som dessvärre skett. Det har från 
olika håll – ingen nämnd och ingen 
glömd – påståtts att SD:s kritik av 
massinvandring, mångkultur och 
islamisering på något sätt skulle ha 
påverkat massmördaren att agera 
som han gjorde. Därför, har det an-
förts, borde sådana ord och uttryck 
bannlysas från det politiska samta-

e n 2 4 ok T oBe R 1945 bilda-
des Förenta Nationerna 
(FN) i New York. Den 1 
februari året därpå val-

des norrmannen Trygve Lie, utri-
kesminister i såväl Norges krigstida 
exilregering som i efterkrigstidens 
två första norska ministärer, tack 
vare samförstånd mellan USA och 
Sovjetunionen till FN:s förste gene-
ralsekreterare. Till sin efterträdare, 
Dag Hammarskjöld, sade Lie att 
”världens mest omöjliga jobb” vän-
tade svensken.

Det är värt att ha dessa ord i min-
net när man tar del av boken Mr 
Chance. FN:s förfall under Ban Ki-
moon (Brombergs 2011) av Niklas 
Ekdal i samarbete med Inga-Britt 
Ahlenius. I boken sågas FN:s syd-
koreanske generalsekreterare jäms 
med fotknölarna. Han beskrivs 
bland annat som någon som ”visar 
sig vara fullständigt luftlandsatt” i 
sitt höga ämbete, en som ”styr auk-
toritärt med hjälp av en liten stab, 
genom politiska utnämningar och 

Jimmie Åkessons ord blev bevingade i Söl-
vesborg tack vare blåsten. Foto: Tommy 
Hansson

Trygve Lie tog ställning för frihet och demo-
krati. Foto: Förenta nationerna
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Landstings- och regionpolitiker (SD) träffades i Jönköping

Tycka inte nog - politik förutsätter kunskap

Våra valda gruppledare och poli-
tiska sekreterare i regioner och 
landsting träffades i Jönköping 
den 8 augusti för att lära känna 
varandra och för att diskutera hur 
landstingspolitiken på sikt ska 
utvecklas. 

F T e R e n inL e D A nDe frukost-
fika samlades alla för att 
komma överens om en 
arbetsordning och för att 

formulera målsättningar för mötet. 
Ganska omgående beslutades att 
mötena skulle bli återkommande 
och därefter delades deltagarna upp 
i arbetsgrupper som ansvarade för 
olika ämnesområden. 

Målet för de olika arbetsgrupper-
na blev att fördjupa sig, ta fram fakta 
och sprida kunskap och inte minst 
att revidera eller befästa de befint-
liga politiska riktlinjerna. Politik 
förutsätter kunskap. Det räcker inte 
med tycka, det var alla överens om.

Sjukvård, regionfrågan och 
framtidsfrågor, budget och ekono-
mi samt regional utveckling inklu-
sive kollektivtrafik och kulturfrågor 
var de ämnesområden som de fyra 

arbetsgrupperna gav sig i kast med. 
Sara-Lena Bjälkö från Halland var 
väldigt glad över att träffen blivit av 
och såg med tillförsikt fram emot 
nästa träff som är planerad som en 
tvådagars konferens:

– Det är nyttigt för oss som är nya 
att utbyta tankar och idéer med de 
som har mer erfarenhet. Jag tror det 
här kan bli riktigt bra!

Efter nästan en hel dags möte var 
det ett gäng trötta men belåtna sve-
rigedemokrater som tackade varan-
dra för en givande dag och bröt upp.

– Det gick fort att lära känna alla, 
kommenterade Kristina Winberg, 
gruppledare i Jönköpings landsting, 
efter träffen. 

Hon fick medhåll från flera del-
tagare som påpekade att det snabbt 
uppstod en härlig gemenskap och 
att det var väldigt intressant att ut-
byta tankar och erfarenheter. Att da-
gen var lyckad var alla som deltog 
överens om. <

Jens Leandersson
Regionråd Region Skåne

Husbilar och  
bidrag ämnen för  
framgångsrika
SD-motioner i  
Gnosjö

 4 I Gnosjö kommun i Småland 
fick Sverigedemokraterna tre 
mandat i kommunfullmäktige 
(KF)  i senaste valet. SD har blivit 
väl behandlat av övriga partier, 
och redan vid första samman-
trädet blev partiets gruppledare 
Peter Lundgren utsedd att jämte 
en (S)-ledamot justera fullmäk-
tigeprotokollet.

Vid andra KF-mötet lämnade 
SD in sina första motioner. En 
handlade om att upprätta ställ-
platser för husbilar i kommunen 
för att kunna dra nytta av de tu-
rister som kommer till Gnosjö 
för att besöka vilda västern-att-
raktionen High Chaparral. 

– Kan vi få dem att stanna 
en extra natt i kommunen och 
besöka även andra sevärdheter 
tjänar hela kommunen på detta, 
menar Peter Lundgren. Det finns 
56 000 husbilar i vårt land så det 
är mycket värt om några av dessa 
kan besöka vår lilla kommun en 
dag extra.

Vid maj månads KF-möte 
röstade alla partier enhälligt ige-
nom SD-motionen.

Den andra motionen syftade 
till att anpassa Gnosjö kommuns 
introduktionsersättning för in-
vandrare till den nivå som råder 
i grannkommunen Gislaved. 
Man uppräckte i Gislaved att 
många manliga somalier skrev 
sig på samma adress medan fru 
och barn var skrivna på annan 
adress. Allt för att tillskansa sig 
extra bidragspengar.

Även om fem personer var 
skrivna i samma lägenhet lyfte 
alla fem fullt hyresbidrag – i Gis-
laved ändrade man då regelver-
ket så att detta inte längre skulle 
bli möjligt. Samtidigt sänkte 
man introduktionsersättningen 
till att följa kronofogdens förbe-
hållsbelopp om 4 549 kronor i 
månaden från 8 216 kronor en-
ligt den gamla beräkningsmo-
dellen.

– Vi lade då in en motion 
om att förändra även Gnosjös 
regelverk för att förhindra in-
flyttning i syfte att missbruka 
ersättningssystemet, omtalar 
Peter Lundgren. Vid februari 
månads KF-möte röstade alla 
partier enhälligt på vår motion 
och regelverket ändrades enligt 
Gislaveds-modellen.

SD Gnosjös tredje motion 
gällde byggande av billiga lägen-
heter för ungdomsboende för att 
få ungdomar att bo kvar i hem-
kommunen i stället för att flytta 
till städer i grannkommunerna. 
Denna motion avslogs dock med 
hänvisning till ekonomin i kom-
munen. 

Partiet har även inlämnat en 
motion om offentliga toaletter i 
Gnosjös tätort och en om gratis 
utdelning av sand för att för-
hindra halkolyckor, men dessa 
motioner är ännu inte färdigbe-
handlade. <

glatt gäng som trivs och hade trevligt tillsammans. Foto: Therese Borg

Sara-Lena Bjälkö från Halland var nöjd med mötet i Jönköping. Foto: Therese Borg

Per Björklund och Marie edenhager var två nöjda deltagare i landstingsmötet i Jönköping. Foto: Richard Jomshof
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En normal fredag i juli blev till en mardröm

Det är svårt att skriva en krönika just nu. Det är svårt att samla 
tankarna så här precis efter semestern, och det är svårt att sätta ord 
på känslorna efter attacken i Norge. Jag var på ett köpcentrum den 
22 juli. Jag hade köpt två böcker i present till min pappa och var på 
väg in i en klädaffär för att även köpa en livrem åt honom. Utanför 
den butiken finns en TV-skärm med nyheter från Sydsvenskan, och 
på skärmen där vid 17-tiden stod det att en bomb hade exploderat i 
centrala Oslo. 

Jag har handlat på detta köpcentrum hundratals gånger. Jag har 
gått där med mina barn och med vänner, jag har köpt presenter till 
mina nära och kläder till barnen och jag har kastat ett öga på nyhets-
skärmen, och aldrig någonsin har det stått något dramatiskt där. Den 
här händelsen påminner på det sättet om när man fick reda på att 
Palme skjutits, att Estonia sjunkit eller att ett flygplan flugit in i World 
Trade Center. Jag minns var jag var, vad jag gjorde och hur jag kände.

Vi åkte vidare från köpcentrat, till pappas kalas, och när jag satte 
mig i bilen efter presentinköpen satt min make och läste nyheter och 
kollade Facebook på mobilen. Vi letade efter en nyhetssändning på 
radion, och den enda kanal som sände något om detta oerhörda var 
en dansk kanal, där någon expert uttalade sig om varför Norge är 
ett mål för islamistiska terrorister. Experten förklarade att norska 
soldaters postering i Afghanistan troligtvis har med saken att göra. 
När rapporterna kom om skottlossning på Utöya började vi dock 
ana oråd. Detta var något annat. Det var inte en attack av islamister, 
något vi sett många gånger förr. 

Vi kände oss ganska splittrade när vi satt där och åt middag och 
tårta, tog foton på barnen med deras lille kusin och pratade med 
familj och släkt. Å ena sidan satt vi där i solskenet och världen såg 
bedrägligt normal ut, å andra sidan visste vi att i en stad inte så långt 
ifrån oss var folk skadade. Människor hade dött och ett land skulle 
aldrig bli sig likt igen. 

Det som slagit mig många gånger sedan den 22 juli är hur världen 
måste ha vänts fullständigt upp och ner för alla familjer som hade sina 
barn på lägret på Utöya. Den förlamande skräck de måste ha känt när 
de första rapporterna om skottlossningen kom och den outsägliga 
sorg hos de människor som förlorade någon anhörig där, den ilska 
och vanmakt föräldrarna måste känna när de ser en leende mördare 
föras bort - dessa känslor går inte ens att föreställa sig. 

En alldeles normal fredag i juli blev till en mardröm och ett na-
tionellt trauma, detta på grund av en människa som planerat dessa 
vidriga dåd under minst nio år och med någon sorts obeveklig be-
slutsamhet tagit varje steg i denna förberedelse och sedan förändrat 
hela livet för många, många människor. 

Jag tror att ett av gärningsmannens mål var att sprida hat i värl-
den, och jag tror att han har lyckats. Jag hade önskat att vi istället 
svetsades samman mot våldet och dödandet och blev bättre på att 
se varandra, prata med varandra och stöta och blöta olika åsikter på 
ett fredligt och demokratiskt sätt. Men istället uppfylls en mördares 
önskan. Människor hatar, bråkar och uppmanar till mer våld, mindre 
debatt och mindre demokrati. En mördare förändrade vår värld, det 
är oundvikligt när många oskyldiga, unga människor berövas sina liv. 

Sorgen förändrar oss. Men bredvid sorgen vill jag se en beslutsam-
het att skapa en tryggare och mer konfliktfri värld, inte grundlösa på-
ståenden och beskyllningar, anklagelser och hot mot medmänniskor 
som förespråkar icke-våld. Den som bär ansvaret för 76 oskyldiga 
personers död sitter just nu häktad, precis som det ska vara. Så länge 
ingen kan bevisa att han fått betalning eller löfte om belöning av 
någon person eller grupp av personer, så håller jag mördaren ensam 
ansvarig för dådet. 

Sinnesundersökningen får bekräfta eller vederlägga den tanke 
många av oss bär på just nu - att mördaren måste vara sinnessjuk. 
Diskussionen om vad som är ondska får vi ta en annan gång. <

Gabriellas funderingar
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Sverigedemokraterna gjorde ett 
succébetonat val i Härjedalen 
– landskapet som också är en 
kommun – och erhöll 7 procent 
av rösterna. Det gav tre ordinarie 
platser och två ersättarplatser i 
kommunfullmäktige i Sveg.
– Jag är litet stolt eftersom SD fick 
11,2 procent i min valkrets, säger 
Elof Bergström som bor i Glöte.

ä R J A g Be S ök T e det påstått 
”härliga” Härjedalen i 
juli var mycket sig likt 
sedan jag var här förra 

gången 1970, då jag och en skolkom-
pis gjorde en hastig men mindre 
lustig bilresa hit efter vår gymnasi-
examen. Kompisens gamla skrutti-
ga folkvagnsbubbla krånglade kon-

stant och vi var hemma i Södertälje 
igen redan efter ett par dagar.

Den här gången skedde resan 
medelst tåg och buss och det för-
löpte utan problem. I centralorten 
Sveg med dess 2633 invånare mötte 
styrelseledamoten Elof Bergström 
upp med bil tillsammans med sin 
strävhåriga tax. Det var också hos 
Elof i Glöte jag inlogerades på ett 
synnerligen gästfritt sätt.

SD-budskap i god jord
Sverigedemokraterna i Härjedalen 
har ett 20-tal medlemmar under det 
att motsvarande siffra för Jämtlands 
län är runt ett 50-tal. Kampanjen 
inför fjolårets val inleddes redan på 
våren med utdelning av SD-Kuriren, 
berättar Thomas Johansson Nord-

qvist vilken i likhet med Elof Berg-
ström är ersättare i fullmäktige:

– När vi reste runt i bygderna 
och delade ut tidningen fick vi of-
tast ett mycket positivt mottagande, 
och det var många som sade att de 
skulle rösta på oss. Det var inte alls 
fråga om något avståndstagande. Vi 
hade även torgmöten, men inte med 
högtalaranläggning. I stället höll vi 
oss till bord och flaggor. I Sveg hade 
vi en dag fler besökare än Socialde-
mokraterna.

Och det verkar onekligen som 
om det sverigedemokratiska bud-
skapet föll i god jord hos härje-
dalingarna: 7 procent röstade på SD 
vilket gav Lars Hermansson, Inge-
gerd Fjällgärde och Olle Larsson or-
dinarie platser i kommunfullmäkti-
ge i Sveg, medan Thomas Johansson 
Nordqvvist och Elof Bergström blev 
ersättare. 

Larsson har sedan dess hoppat av 
partiet men fortsätter som ”politisk 
vilde”. SD har vidare en så kallad in-
synsplats i kommunstyrelsen.

Vård och kommunal service
– Politiskt driver vi mycket frå-

gor som har med äldrevård och 
sjukvård att göra, säger Thomas. 
Andra viktiga frågor som ligger 
partiet varmt om hjärtat är mycket 
god kommunal service, bättre fö-
retagarklimat, förutsättningar för 
unga att bo och arbeta i Härjeda-
len, demokrati och lika rättigheter 
i renbetesområdet, förutsättningar 
för en levande landsbygd samt att 
Härjedalens resurser skall komma 
härjedalingarna till godo.

Härjedalen är ju en klassisk av-
folkningsbygd, och i hela land-
skapet/kommunen bor ungefär 
10 000 människor. Till stor del le-

SD-Kuriren hos älg, björn och myskoxe

elof Bergström (till vänster) och Thomas Johansson nordqvist är ledande krafter i SD Härje-
dalen med både styrelse- och fullmäktigeuppdrag. Foto: Tommy Hansson

SD-kurirens utsände har försett sig med en banan att mata älgen med. i bakgrunden älgskötaren Christian. Foto: Thomas Johansson nordqvist.
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Positivt  mottagande  för      SD:s budskap i Härjedalen
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

Upploppen i Storbritannien -  
ett resultat av mångkulturen

ver Härjedalen på vinterturism 
med välkända anläggningar såsom 
Funäsdalen, Tännäs och Bruksval-
larna. Däremot är det inte helt pro-
blemfritt att locka hit folk under 
sommarhalvåret, detta trots att det 
finns en hel del att göra och titta på 
då också.

Icke oväntat har några entre-
prenörer satsat på Härjdedalens i 
högsta grad levande djurliv. Björn-
rikedomen är legendarisk, och för 
någon månad sedan tvingades Tho-
mas Johansson Nordqvist – han är 
yrkesverksam som viltslaktare – 
skjuta en björn som tagit för vana 
att kalasa på innehållet i soptunnan 
vid familjens hus i Mosätt. 

Björnen är också Härjedalens 
landskapsdjur. Landskapsfisken 
heter öring och landskapsblomman 
mosippa.

Älgfarm och myskoxhägn
En given attraktion är Härjedalens 
Älgfarm i Överberg strax utanför 
Sveg, där besökarna får stifta när-
mare bekantskap med de vuxna äl-
garna Ivan, Isa och Inez samt Isas 
två färska kalvar. De tama älgarna 
mumsar med stor aptit i sig de bana-
ner som bjuds. Skötaren Christian 
bjuder på guidade turer inklusive 
bananmatning ett par gånger om 
dagen.

– Vi har fått våra älgar från Bjur-
holm i Västerbotten, säger Christi-

an.
Myskoxar kan den som är road 

av litet mer exklusiva djur beskåda 
i anslutning till Tännäs Fiskecen-
trum, där det finns ett myskoxhägn. 
I Härjedalen dväljs även ett mindre 
antal vilda myskoxar.

Efter tre dagar i härliga Härje-
dalen med Thomas och Elof som 

En typiskt härjedalsk mat-
rätt som är enkel att tillaga 
är kolbullar. Det är ett slags 
pannkaka med inslag av fläsk 
som var vanlig föda för arbe-
tarna vid gamla tiders kolmi-
lor, vilka framställde kol i de 
djupa skogarna under besvär-
liga förhållanden.

Kolbullar består av korn- 
eller vetemjöl, salt, vatten 
samt fläsk. Till en liter vatten 
tas valfri mängd mjöl och salt. 

Blandningen får sedan stå i ett par 
timmar tills det blir en smet liknan-
de konsistensen hos filmjölk. Under 
tiden smeten får stå och jäsa steks 
fläsket. 

Slutligen steks smeten tillsam-
mans med fläsket – som värmts upp 
igen – i pannkaksform.

Enkelt att tillaga – och väldigt 
gott. Så gott att rätten till och med 
uppskattas av älgskötaren Christi-
an, som är bördig från Västkusten.   
 <

Kolbullar

Vi har tidigare hört om kravaller i Frankrike där stora ungdoms-
gäng bränt, skövlat och satt skräck i hela stadsdelar. Nu har turen kom-
mit till Storbritannien, där upploppen i London och speciellt förorten 
Croydon om möjligt har varit ännu våldsammare. Hela kvarter har 
bränts ned och vandaliserats i Croydon och spontant far tankarna till 
Blitzen under Andra världskriget. 

Upploppen initierades enligt media av en fredlig demonstration i 
protest mot att en ung man sköts ihjäl av polisen. Denna fredliga de-
monstration urartade mycket snabbt, och de efterföljande upploppen 
har sannolikt få kopplingar med den ursprungliga händelsen. Mass-
vis med rapporter talar om omfattande skadegörelse, plundring och 
mordbrand. Ett betydande antal familjer har blivit hemlösa på grund 
av alla mordbränder. Det har tyvärr också rapporterats om andra väl-
digt otrevliga händelser under dessa upplopp. Minst en polisstation 
har blivit attackerad med brandbomber och en del brutala rån har 
genomförts. Vid ett omtalat rån hjälpte några personer en svårt miss-
handlad och blödande tonåring på fötter, för att därefter råna honom. 
Hela händelsen filmades av en mobilkamera och reaktionerna i hela 
Europa blev väldigt starka. 

När upploppen i London väl mattades av spred sig i stället farsoten 
till andra städer i Storbritannien. Manchester upplevde våldsamma 
upplopp samma natt som lugnet infann sig i London. I andra stä-
der som Birmingham, Liverpool, Nottingham, West Bromwich och 
Wolverhampton flammade upploppen också upp med våldsam kraft. 

Att förödelsen spred sig med sådan omfattning och hastighet visar 
att det inte var ett lokalt London-problem, utan ett nationellt samhälls-
problem. Upploppen kommer sannolikt att tona bort under hösten 
men de grundläggande problemen kvarstår.

Också i vårt land fick vi se ett mindre upplopp. Ett ungdomsgäng i 
Stockholms-förorten Hässelby gård löpte plötsligt amok och började 
utan synbar anledning gå bärsärkargång bland bostadshus och lokala 
butiker. Ett polisbefäl förklarade i en SVT-sändning med förtroen-
deingivande uppsyn att detta upplopp i miniformat inte hade något 
med händelserna i Storbritannien att göra. Att ungdomarna i denna 
förort inte skulle ha låtit sig inspireras av de våldsamma kravallerna i 
Storbritannien låter otroligt, speciellt som samma befäl inte kunde ge 
någon annan förklaring till den vansinniga och till synes omotiverade 
skadegörelsen. Tyvärr visar det förhållandevis amatörmässiga upp-
loppet i en av Stockholms förorter att vi i vårt land har tendenser till 
samma problematik som den i Storbritannien, om än i mindre skala.  

Som förklaring till de våldsamma upploppen nämns utanförskap, 
arbetslöshet och en allmän frustration hos stora grupper i vissa för-
orter. Dessa slutsatser stämmer säkert och är en del av förklaringen 
till upploppen. Vi som är emot den mångkulturella visionen har var-
nat just för denna utveckling och dessa problem. Vi har påtalat att 
arbetslösheten redan är skyhög i de förorter som numera kan kallas 
mångkulturella enklaver. Det industrisamhälle som förr kunde suga 
upp inflyttade immigranter finns inte längre. De arbeten som åter-
står är ofta högt kvalificerade och kan sällan tillsättas av invånarna 
i Europas mångkulturella enklaver. Kvar blir enkla låglönejobb som 
inte minskar den allmänna frustrationen. Att immigrationen varit för 
hög till många europeiska länder, och även till Sverige, har gjort att 
det bildats mångkulturella enklaver i förorterna, där det enbart bor 
invandrare som inte talar landets språk och som inte anpassat sig till 
landets informella kultur. Att en del länder, med vårt eget land i spet-
sen, inte tidigt ställt tydliga krav på sina nya invånare har förvärrat 
situationen ytterligare. 

Det mångkulturella samhället har målats upp som ett jordiskt pa-
radis av våra styrande politiker. Dessutom har införandet av detta 
samhällsexperiment skett utan att väljarkåren vare sig i vårt land eller 
i andra europeiska länder tillfrågats. Frågan har i Sverige inte ens varit 
uppe till allmän politisk debatt. Nu visar sig baksidorna av det mång-
kulturella projektet och dess allvarliga konsekvenser. Dessa problem 
har sina uppenbara orsaker i en felaktig politik som bedrivits en längre 
tid. Vi kan inte bedriva en ohämmad immigrationspolitik när vi inte 
kan sätta invandrarna i arbete eller ge dem drägliga bostäder. Vi måste 
ställa tydliga och konkreta krav på dem som bosätter sig i vårt land. 
Emigration har setts som en universallösning på allehanda problem i 
Tredje världen. Det är dock en lösning som skapar fler problem än den 
verkligen löser.    Folkomflyttningar är helt enkelt inte en framkomlig 
väg att lösa problem på i Tredje världen.   Ett bevis på det torde vara 
att kravallerna i Storbritannien förstört mycket mer under två dygn 
än vad IRA lyckades förstöra under 20 år. 

Det är dags att våra politiker sätter sig ner och får fram bättre lös-
ningar än massmigration som svar på allehanda problem världen över.
 <

några av myskoxhägnets invånare äter med god aptit. Foto: Tommy Hansson

värdar är det dags att anträda hem-
färden. En sak är klar – hit vill jag 
igen! <

Tommy Hansson
Chefredaktör

Thomas förser älgen med en banan. Skalning var det inte tal om. Foto: Tommy Hansson
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– Det här kommer att bli ett gan-
ska speciellt tal.

Så inledde Jimmie Åkesson sitt 
andra sommartal någonsin i Söl-
vesborg lördagen den 6 augusti. 
Och nog blev Jimmies tal speciellt. 
Det kom nästa uteslutande att 
handla om tragedin i Norge den 
22 juli.

stycken bisarra reaktionerna på 
hans tal i Almedalen samt regering-
ens vänsterorienterade villfarelser 
inom barnomsorgen och förmyn-
deriet inom familjepolitiken. Sedan 
ställde emellertid de fruktansvärda 
massmorden i Oslo och på Utöya 
allting på huvudet såväl känslomäs-
sigt som politiskt.

– Jag brukar ofta tänka att jag har 
ett av världens roligaste och mest gi-
vande jobb – och för det mesta är det 
verkligen så. Jag får träffa mängder 
av människor av alla de slag. Jag äls-
kar tempot och intensiteten i det här 
livet, men när sådana här tragedier 
inträffar känner man sig maktlös.

Berömvärd Stoltenberg
Därefter övergick Jimmie Åkesson 
till att berömma den norske statsmi-
nistern Jens Stoltenberg för dennes 
statsmannamässiga agerande i an-
slutning till den oerhörda tragedin:

– Trots att det här måste vara den 
kanske sorgligaste och svåraste pe-
rioden i hans liv – både på ett per-
sonligt och på ett politiskt plan – så 
har han hållit balansen, sagt det na-
tionen vill och behöver höra. Tryggt 
och stabilt. Inga överord, inga hät-
ska utfall. Han har också varit tydlig 
med en sak som jag vill framhålla 
som särskilt viktig, nämligen att 
olika åsikter skall accepteras i en 
demokrati, att de här förskräckliga 
händelserna inte får leda till häxjakt 
på åsikter man inte delar.

Jimmie Åkessons sommartal i Sölvesborg:

– Jag kommer att fortsätta kalla en spade    för en spade!

omkring 500 personer hade samlats i småbåtshamnen i Sölvesborg för att lyssna till Jimmie Åkessons andra sommartal.. Foto: Rickard Håkansson 

Jimmie erinrade därefter om 
att han själv varit med på politiska 
sommarläger som angripits av mas-
kerade motdemonstranter. Dock, 
menade han, gick det inte att före-
ställa sig vad ungdomarna på Utöya 
råkade ut för i form av en känslokall 
massmördare som ville skapa upp-
märksamhet kring sitt förvirrade 
Manifeste.

Gatlopp i media
– Det har varit många och oöver-
tänkta uttalanden, också från parti-
företrädare. Man skall inte göra po-
litik av en sådan här händelse. Och 

därför blir man givetvis förbannad 
på den skulddebatt som skapats ef-
ter de här terrordåden i Norge. En 
debatt som skapats och inte minst 
underblåses av samma krafter som 
under många år strävat efter att 
tysta debatten om den misslyckade 
invandrings- och integrationspoli-
tiken.

Nu ser dessa manipulatörer, un-
derströk Åkesson, ett gyllene till-
fälle ”att genom en klassisk, retorisk 
associationskedja skuldbelägga och 
tysta obekväma röster”:

– I stort sett alla som fört fram 
kritik mot ett misslyckat samhälls-
experiment – allt från oss sveri-
gedemokrater till några av Euro-
pas tyngsta politiska ledare, som 
på senare tid kommit till insikt och 
dömt ut multikulturalismen som 
samhällsmodell – alla har vi på oli-
ka sätt hamnat i skottlinjen. Det är 
både smaklöst och djupt ohederligt.

Åkesson frågade sedan retoriskt 
om det på motsvarande sätt skulle 
vara rimligt att skuldbelägga So-
cialdemokraterna för de blodiga 
terrordåd som, med socialismen 
som grund, utfördes av Rote Ar-
mee Fraktion i Tyskland och Röda 
Brigaderna i Italien. Eller tillskriva 
Miljöpartiet ett ansvar för de död-
liga brevbomber den så kallade 
UNA-bombaren skickade i USA 
med ett fanatiskt miljöengagemang 
som drivkraft. Eller jämställa Mode-
raterna med Pinochet-regeringen i 
Chile på grund av bådas motstånd 
mot kommunismen respektive stöd 
för den fria marknaden.

Svaret på dessa frågor är givet-
vis nej. Då ägnar man sig åt guilt by 
association, en metod som utdöm-
des redan i samband med McCar-
thy-processerna i USA i början på 
1950-talet.

k e S S on R e Dog JoR De där-
näst för vad han ur-
sprungligen tänkt tala 
om: främst de i mångaÅ

– Alla som varit engagerade i 
konservativa eller invandringskri-
tiska kretsar har fått löpa gatlopp i 
media. Men inte exempelvis Fredrik 
Reinfeldt, fast mördaren skrivit att 
han tyckt det var bra att Reinfeldt 
blivit statsminister i Sverige.

Motsägelser och förvirring
Jimmie Åkesson sade sig vidare ha 
läst igenom den norske massmör-
darens Manifeste och ägnade några 
minuter av sitt tal åt att nagelfara 
detta. Det 1500 sidor långa doku-
mentet, klargjorde Reinfeldt, ut-
märktes framförallt av dess många 
motsägelser och allmänna förvir-
ring.

– Mördaren beskriver sig själv 
som kristen och tillhör en sekt som 
säger sig vilja mörda oliktänkande 
och ta makten i Europa. Men hur 

kristen är mördaren? Han har inget 
personligt förhållande till Gud eller 
Jesus. Mördaren vill också förbjuda 
protestantismen och tvångsomvän-
da alla européer till katolicismen. 
Han kan tänka sig samarbeta med 
islamistiska grupper i Mellanöstern. 
Vad jag vill visa är att den här man-
nen inte har något med kristendo-
men att göra.

Inte heller, underströk Åkesson, 
kan man kalla gärningsmannen na-
tionalist:

– Han hyser ingen förståelse för 
nationalismens grundidé: att varje 
folk skall ha rätt att vara herrar i sitt 
eget land. I stället vill han ha något 
slags överstatlighet  som kan jämfö-
ras med hur det är i Iran under det 
muslimska prästerskapet.

Den norske terroristen beskriver 
sig vidare som ”kulturkonservativ” 

Här några av alla de åhörare/åskådare som följde Jimmie Åkessons sommartal med spänt 
intresse. Foto: Tommy Hansson

glad och trevlig personal serverade kaffe och kakor för den som ville ha. Foto: Tommy Hansson 
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Jimmie Åkessons sommartal i Sölvesborg:

– Jag kommer att fortsätta kalla en spade    för en spade!
men har tydligt visat att han inte be-
griper ett dyft av konservatismens 
väsen. Åkesson framhöll:

– Konservatismens grundidé är 
att man är emot revolutionen, att 
man är skeptisk gentemot utopier. 
Det är befängt att kalla ett manifest 
”konservativt” när det pläderar för 
massmord och revolution.

Ödmjukhet och självförtroende
När det var dags att avrunda talet 
klargjorde Jimmie Åkesson:

– Jag kommer aldrig att skuld-
belägga fredliga muslimer. Däre-
mot kommer jag fortsätta fördöma 
våldsbenägna islamister, nazister, 
kommunister med flera extremist-
grupper. Jag kommer fortsätta att 
kalla en spade för en spade. Vi skall 
gemensamt stå upp för demokrati 
och demokratiska värden mot allt 
våld och inte låta oss tystas!

Slutligen erinrade Jimmie de när-

varande sverigedemokraterna, sam-
manlagt omkring 500 personer, att 
den politiska vardagen snart är här.

– Sverigedemokraterna har nått 
fantastiska framsteg och inte minst 
kommit in i riksdagen. Motstån-
darnas jakt på den ”silverkula” som 
skall ta kål på oss har misslyckats. 
Man kan fortsätta leta, men man 
kommer inte att hitta någon silver-
kula. Men vi skall inte inbilla oss 
att framgångarna som ligger fram-
för oss kommer enkelt. Minns Bill 
Gates ord: ”Framgången är en dålig 
läromästare”. Själv känner jag både 
ödmjukhet och självförtroende in-
för framtiden. <

Tommy Hansson
Chefredaktör

– Jag kommer aldrig att skuldbelägga fredliga muslimer, framhöll Jimmie Åkesson bland 
annat i sitt uppmärksammade sommartal. Foto: Rickard Håkansson 

– Vill man ta ansvar är det  
Sverigedemokraterna som gäller!

Allteftersom folk ström-
made till Småbåtshamnen 
i Sölvesborg för att höra 
Jimmie Åkesson hålla 
sommartal i sin hemstad 
strömmade svensk musik 
ur högtalarna vid scenen. 
Samtidigt försökte SD-
funktionärer förgäves stävja 
ett parasoll som skulle få 
bukt med den friska vinden. 
Först ut som talare var SD-
Kvinnors representanter Ca-
rina Herrstedt och Therese 
Borg.

M M A n v iL L TA A n S vA R 
för vårt samhälle 
är det Sverigede-
mokraterna som 

gäller till 100 procent.
Så inledde SD-Kvinnors re-
lativt nyvalda ordförande 
Carina Herrstedt, riksdags-
kvinna från Landskrona, sitt 
korta anförande. Hon fortsat-

te med att konstatera, att könsför-
delningen i partiet är ”väldigt sned” 
och att detta är en anledning till att 
SD-kvinnor bildats. 

Därefter lyfte hon fram de stora 
insatser för kvinnorna i samhället 
som utförts av journalisten, förfat-
tarinnan och filosofen Elin Wägner. 
Denna framhöll vid något tillfälle, 
att vi människor inte vore någonting 
om vi inte kunde skratta.

– När man i media nästan jämför 
oss med djur, fortsatte Carina, kan 
vi vara stolta över att vi förökar oss 
med raketfart!

Efter Carina Herrstedts anföran-
de var det SD-Kvinnors vice ordfö-
rande, Therese Borg från Eskilstu-
na, som äntrade den vindpinade 
scenen. Hon började med att peka 
på SD-Kvinnors tre fokusområden: 
trygghet, familjen, jämställdhet.

– Kvotering är inte en lösning, 
konstaterade Therese. Vi kan aldrig 
få slut på diskriminering av kvin-
nor genom att diskriminera män. 

Vi skall titta på kompetensen, ing-
enting annat. Så värnar vi jämställd-
heten bäst. Jag skulle inte ens för två 
sekunder vilja tänka, att jag har fått 
ett jobb bara för att jag är kvinna.

Therese Borg menade att det är 
en ”taskig kvinnosyn” som betraktar 
kvinnan som en varelse som endast 
kan göra karriär på andras bekost-
nad:

– Vi kvinnor är starka, vi skall 
tro på oss själva – vi behöver ingen 
kvotering!

I samband med talen hölls en tyst 
minut för att hedra dödsoffren för 
massmordet i Norge den 22 juli. <

Tommy Hansson
Chefredaktör

Först ut att tala för SD-kvinnor var ordföranden Carina Herrstedt. Hon framhöll författarinnan elin Wägner som en banbrytare för 
kvinnorna i Sverige. Foto: Tommy Hansson

Irländsk musik skapade gemyt på SD-middag
F T e R S D-k v innoR S och 
Jimmie Åkessons tal i 
småbåtshamnen var det 
dags för den efterföljan-

de medlemsmiddagen i Sölvesborgs 
Folkets hus. Här bjöds till sjävkost-
nadspris smörgåstårta, tillhörande 
dryck samt kaffe och kaka av flitiga 
partifunktionärer.

”Det mest spektaku-
lära dansinslaget var 
när partiordföranden 
ledde de flesta mid-
dagsgäster i en lång-
dans mellan borden.”

Kvällens begivenhet var musik 
av Sölvesborgs-bandet Irish Pitch 
(www.irishpitch.se), som spelade 
traditionell irländsk musik av pub-
karaktär. De fem bandmedlemmar-
na svarade för en fartfylld under-

hållning som i högsta grad bidrog 
till att skapa en gemytlig och glad 
stämning. Bland de låtar som fram-
fördes kan nämnas ”The Irish Ro-
ver”, ”Whiskey, You´re the Devil”, 
”Shores of Botany Bay” och många 
fler. En del av dessa kan höras på 
bandets CD ”Sons of Molly”.

Det sjöngs och klappades friskt 
vid borden!

Ett alldeles speciellt nummer 
var när ingen mindre än Jimmie 
Åkesson äntrade scenen och, efter 
grundläggande instruktioner av en 
bandmedlem, till stort jubel från 
publikum trakterade tennflöjt  till 
låten ”I´ll Tell Me Ma”.

Så småningom kom också dan-
sen igång. Det mest spektakulära 
dansinslaget var när partiordföran-
den ledde de flesta middagsgäster i 
en långdans mellan borden. <

Tommy Hansson
Chefredaktör Han lät kanske inte som James galway, Jimmie Åkesson, men ett uppskattat framträdande gjorde han.. Foto: Tommy Hansson
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Islam och nazismen
STELLAN BOJERUD KOMMENTERAR

Euron och de statsfinansiella härdsmältorna
e n S T oR A världsekono-
miska nyheten när det-
ta skrivs är att USA fått 
sitt kreditbetyg sänkt 

för första gången i modern tid. 
Det är en liten sänkning från en 
oförtjänt hög nivå men ändå en 
som skapat oro på världens bör-
ser. Somliga har förutspått ett 
sådant scenario som inledning-
en till en finanskristsunami - en 
perfekt storm - som ska få 2008 
års finanskris att framstå som en 
stilla krusning.

Med en statsskuld på 100 pro-
cent, ett budgetunderskott på 
10 procent och inrikespolitiska 

spänningar kring den ekono-
miska politiken företer USA och 
dollarn påtagliga likheter med ett 
flertal krisande EU-länder och 
den senaste tidens euroturbu-
lens. Lyfter man blicken en aning 
urskiljer man ett interkontinen-
talt mönster, där i stort sett alla 
nationer skyfflar enorma skuld-
berg framför sig.

En ond cirkel
Dessa skuldberg växer i många 
fall på ett okontrollerat sätt i en 
ond cirkel av sänkta kreditbe-
tyg, ökade räntekostnader för 
statsskulder, recessionsrelaterat 
lägre skatteintäkter efter offent-
liga åtstramningar i ena änden 
och försök att i den andra kom-
pensera med keynesianska sti-
mulanser. Samtidigt tycks kon-
junkturcyklerna gå mot kortare 
och lägre toppar men längre och 
djupare dalar. Penningpolitiken 
devalveras sakta men säkert när 
styrräntorna inte hinner norma-
liseras förrän konjunkturerna 
vänder och påkallar nya ränte-
sänkningar.

Regelrätta finanskriser och 
spruckna spekulationsbubblor 
med åtföljande räddningspaket 
till konkursmässiga banker och 
infriande av statliga garantier 
att hålla sekundära kreditgivare 
skadelösa tär ytterligare stort på 
ländernas offentliga finanser. 
Som en följd kan vi nu, vid sidan 
av de finansiella institutioner-
nas fall, också se hur hela länder 
hotas av statskonkurs och måste 
undsättas med gigantiska rädd-
ningspaket och lånegarantier.

Bakom de krisfonder som EU 
sjösatt står länder som själva är 
skuldsatta, flera av dem på ran-
den till samma statsfinansiella av-
grund som de länder man nu ska 
bistå. För att kunna göra sådana 
utfästelser trots att inga pengar 
egentligen finns tvingas man till 

Somliga vill köra över medborgarna och införa euron över svenska folkets huvuden.. Foto: Arkiv

diverse finansiella trollkonster. Det 
handlar om att övervarva sedelpres-
sarna med urholkning av eurons 
värde som följd och om att låna ut 
pengar med kommande generatio-
ner som borgenärer och låta barn 
och barnbarn arbeta av skulden.

Ett mardrömsscenario
Man kan också skyffla över ansva-
ret för eurozonens skuldkris på 
resten av EU-medborgarna så som 
nationalekonomerna Harry Flam 
och Anders Verdin propagerar för 
i en artikel på DN Debatt 110809. 
Euroländernas krisfond, som 2013 
är tänkt att ersättas av en perma-

nent stabiliseringsfond, kommer 
att vara för liten om också Italiens 
och Spaniens statsfinanser skulle 
implodera.

Därför vill Flam och Verdin ge 
denna fond obegränsade resurser 
genom att låta den ge ut egna euroo-
bligationer som garanteras av euro-
länderna gemensamt. När den poli-
tiske dilettanten Berlusconi skjuter 
den italienska skutan i sank är det 
alltså svenska skattebetalare som 
först ska ta riskerna och sedan smäl-
len den dag dessa euroobligationer 
till följd av inställda betalningar och 
skuldnedskrivningar blir värdelösa. 

Svenskarnas nej till euron skulle 
därmed kringgås och vi skulle på-
dyvlas alla eurons nackdelar utan 
att komma i åtnjutande av någon av 
dess fördelar. Det är ett förslaget sätt 
att försöka sälja in euron till svensk-
arna i en tid när den är mer impo-
pulär än någonsin.

Säger vi att vi vill stå utanför både 
euro och krisfonder får vi veta att vi 
då kommer att straffas ännu hårdare 
ekonomiskt av den depression som 
blir följden om vi inte plockar upp 
euroländernas springnotor. Och ska 
vi ändå vara med och betala kan vi ju 
lika gärna gå med helt och hållet och 
få lite inflytande och vinning också, 
eller hur? 

Inget får stå i vägen
Sverige var under det sena 80-talet 
och tidiga 90-talet i en liknande si-
tuation som den USA och många 
EU-länder befinner sig i idag. Den 
skapades i en anda av prematur ny-
liberalism och forcerad finansiell 
avregleringsiver av de ansvarslösa 
och inkompetenta regeringarna 
Carlsson och Bildt. Regeringen 
Persson fick sedan det otacksamma 
uppdraget att sanera finanserna och 
regeringen Reinfeldt/Borg har, trots 
internationell finanskris och skat-
tesänkningar, lyckats undvika en 
upprepning av det tidiga 90-talets 
misstag.

Med 90-talskrisens lärdomar i 
bagaget framstår det som obegrip-
ligt hur så många ledande svenska 
socialdemokrater och allianspoliti-
ker anser att vi ska ansluta oss till 
euron - även om man just nu lägger 
till orden ”på lite sikt”.

Begripligt blir detta bara om man 
förstår hur Europas politiska elit, i 
en anda som inte står den marxis-
tiska ingenjörskonsten efter, betrak-
tar den EU-federalistiska visionen 
som överordnad alla realpolitiska 
hänsyn.

För Sveriges vidkommande till-
kommer också den besvärande 
omständigheten och paradoxen, 

att våra politiker har lovat folket 
att inte införa euron samtidigt som 
man har förbundit sig i fördrag med 
Bryssel att införa euron. Somliga – 
bland andra regeringens egen av-
talsjurist Anders Kruse - har före-
slagit att man helt sonika bör köra 
över medborgarna och införa euron 
utan vare sig ny folkomröstning el-
ler riksdagsvotering. 

Fullt så antidemokratiskt törs 
inte våra folkvalda agera, men det 
råder ingen tvekan om att de anser 
kontraktet med det svenska folket 
väga lättare än det eurolöfte man 
avgivit i Bryssel. Därför benämns 
svenskarnas nej till euron som något 
interimistiskt som man med utnöt-
ningsmetoden och skrämselpropa-
ganda så småningom kan förvandla 
till ett ja. Lustigt nog är det bara nej-
beslut som behöver omprövas. Ja-
beslut är alltid definitiva och eviga.

Profilfråga för SD
Junilistan för en tynande tillvaro, 
Miljöpartiet har kovänt om EU och 
i Vänsterpartiet höjs röster om att 
EU-motstånd är osolidariskt. Allt-
fler väljare och politiskt aktiva för 
vilka EU-frågorna är centrala blir 
partilösa. För Sverigedemokraterna 
utgör dessa människor en väljarpo-
tential och ett rekryteringsunderlag 
som man bör ta vara på. Glöm inte 
att det var EU-politiken som fick 
Jimmie Åkesson att gå med i partiet. 

Med EU-politiken som en profil-
fråga i en tid när EU-federationens 
avigsidor blir alltmer uppenbara för 
alla som inte när europeiska stor-
maktsdrömmar, kan Sverigedemo-
kraterna knyta till sig många välin-
formerade väljare och kompetenta 
medarbetare och ytterligare kon-
solidera sin ställning som Sveriges 
enda verkliga oppositionsparti. <

Mats Dagerlind
Redaktionen

Haj Mohammad Amin al-Hus-
seini var född omkring 1895 i Je-
rusalem och tillhörde en mycket 
inflytelserik familj. 1921 blev han 
av den brittiske high commissioner 
i Palestina, Herbert Samuel, utsedd 
till stormufti av Jerusalem, det vill 
säga högste muslimske ledare och 
lagtolkare.

Detta var nu inte så klokt, för 
stormuftin anstiftade flera revol-
ter mot britterna och måste efter 
en sådan fly till Libanon 1937. Där 
kom han i konflikt med den fran-
ska administrationen och fick 1939 
bege sig till Irak. Efter en kort se-
jour i Persien (Iran) kom han, ef-
ter att ha uppmanat till jihad mot 
britterna, i oktober 1941 till Italien 
och fortsatte därifrån till Tyskland.

Stormuftin anlände till Berlin 
den 6 november 1941. Efter möten 
med utrikesminister Joachim von 
Ribbentrop och höga SS-represen-
tanter inbjöds stormuftin till Adolf 
Hitler den 28 november 1941. Syf-
tet var att komma överens om en 
gemensam politik för ”lösandet av 
judefrågan”, och stormuftin hade 
för detta ändamål ett program med 
15 punkter. Mötet uppmärksam-
mades stort i tyska media.

Strax därefter började SS-hög-
kvarteret (SS-FHA) att planera 
uppsättning av muslimska för-
band. Stormuftin och hans stab 
inlogerades i en större villa, som 
beslagtagits från en utplundrad ju-
disk familj. Därifrån spred al-Hus-
seini propaganda och understödde 
under loppet av 1942 bildandet av 
de första muslimska förbanden 
såsom Arabisches Freiheitskorps 
och Legion Aserbeidschan, vilka 
var relativt små enheter.

Stormuftin, som av tyskarna 
förlänades rangen generallöjtnant 
i Waffen-SS, sändes med sin stab 
till Jugoslavien för att medverka 
i bildandet av nya SS-divisioner. 
Han hade dock kvar tre hus till 
förfogande i Tyskland, varav ett 
användes som koranskola för att 
utbilda muslimska SS-män i na-
zistiskt tänkande. Hans aktiviteter 
på Balkan följdes av tyska media 
bland annat i form av ännu beva-
rade journalfilmer.

Vid denna tid utgick på begäran 
av stormuftin en cirkulärskrivelse 
att benämningen antisemitism 
inte skulle användas eftersom även 
araber ansågs vara semiter, utan i 
stället skulle judarna utpekas i 
klartext.

Den 1 mars 1943 påbörjades 
organiseringen av den första mus-
limska SS-divisionen Handschar, 
som rekryterades i Bosnien. In-
ledningsvis omfattade divisio-
nen cirka 12 000 man men växte 
till att som mest bestå av drygt 
21 000 man. Divisionen förlades 
i Frankrike för utbildning och 
återkom till Jugoslavien i februari 
1944 för det som kallades bandit-
bekämpning och upprensning i 

bakre områden. Vad detta be-
tydde i realiteten är inte svårt att 
föreställa sig. Under 1944 med-
verkade divisionen i flera upp-
rensningsaktioner men måste, 
då krigslyckan vände, draga sig 
tillbaka norröver. Divisionen ka-
pitulerade i Österrike den 8 maj 
1945.

I november 1943 beordrade 
Heinrich Himmler chefen för 
SS-FHA, Gottlieb Berger, att ar-
rangera ett möte med stormuftin 
för att denne skulle ge ytterligare 
stöd till rekrytering av muslimer. 
Detta möte kom till stånd i Berlin 
den 14 december 1943 och resul-
terade i att Ostmuselmanische 
SS-Division Neu Turkistan skulle 
organiseras. Det första regemen-
tet sattes upp den 4 januari 1944 
och användes för partisanbe-
kämpning i Vitryssland. I medio 
1944 hade regementet vuxit till 
tre stridsgrupper och cirka 8500 
man. 

I augusti 1944 underställdes 
förbandet SS-brigaden Dirle-
wanger för att skoningslöst slå 
ner upproret i Warszawa mellan 
5 och 15 augusti 1944. Den 15 de-
cember 1944 utgick stridsgrup-
pen Aserbeidschan och ersattes 
av stridsgrupp Krim, som bestod 
av krim-tatarer. Den ännu inte 
fullständiga divisionen, som räk-
nade omkring 8500 man, använ-
des för så kallad säkerhetstjänst i 
Slovakien och upplöstes i Öster-
rike vid Tysklands sammanbrott 
i maj 1945.

Det tredje muslimska förban-
det blev SS-divisionen Skander-
beg som rekryterades i Albanien 
med början i april 1944. De sista 
resterna av divisionen kapitule-
rade i Österrike och sändes av 
de allierade tillbaka till Jugosla-
vien för att överlämnas till Titos 
kommunistiska partisaner. Den 
sist uppsatta SS-divisionen Kama 
upplöstes i oktober 1944.

Vid Tysklands sammanbrott 
i maj 1945 flydde stormuftin al-
Husseini till Schweiz men blev 
utlämnad till fransmännen och 
sattes i husarrest. I Jugoslavien 
dömdes han till tre års fängelse 
för krigsförbrytelser, men brit-
terna ingrep till förmån för al-
Husseini eftersom ett fängslande 
av denne bedömdes kunna leda 
till oroligheter i Palestina. Stor-
muftin kunde därför 1946 und-
komma till Kairo och därifrån 
fortsätta sin hets mot judarna. 
Han flyttade sedermera till Li-
banon och avled i Beirut den 4 
juli 1974. <
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Några  
kommentarer   
om kvotering

”Nu vill Nyamko Sabuni att 
det lagstiftas om kvotering i 
de kommunala bolagsstyrel-
serna...

– Staten och kommunerna 
måste föregå med gott exem-
pel. Det finns politiska röster 
som ropar efter lagstiftning 
när det gäller det privata 
näringslivet men sedan inte 
tittar på de bolag staten och 
kommunerna driver för 
medborgarnas räkning.”

Källa: Aftonbladet 2011-07-29

•

”Ett 80 tal sökande till polis-
högskolan har anmält skolan 
till Diskrimineringsombuds-
mannen. Bakom det stora an-
talet anmälningar ligger stif-
telsen Centrum för rättvisa, 
som vill att DO ska granska 
om polishögskolan använder 
en olaglig kvotering till för-
mån för kvinnliga sökande.”

Källa: Nyheter P4 Värmland 
2011-08-06

•

”Eskilstuna konstmuseum 
ska i det fortsatta arbetet stu-
dera hur och på vilka villkor 
inköp sker i kommunen så 
att nya beräkningsgrunder 
preciseras för att nå en jäm-
ställdhet oavsett beräknings-
grund.” 

Källa: För alla! Ett jämställt sätt 
att arbeta. En rapport över Kul-
tur – och fritidsförvaltningens 
jämställdhetsarbete inom ramen 
för Hållbar jämställdhet 2010.

Kommentar: Konstens 
kvalitet ska tydligen inte 
längre vara styrande, utan det 
är konstnärens kön som ska 
stå i fokus vid inköp av konst.

•

”Eskilstuna stadsarkiv ska 
se över sitt informationsma-
terial så att det i lika stor del 
speglar kvinnors och mäns 
historia och samtid.” 

Källa: För alla! Ett jämställt sätt 
att arbeta. En rapport över Kul-
tur – och fritidsförvaltningens 
jämställdhetsarbete inom ramen 
för Hållbar jämställdhet 2010.

Kommentar: Kan man 
inte hitta lika många be-
skrivningar av kvinnors som 
mäns historia är frågan vad 
man ska göra. Hitta på falska 
berättelser, eller undanhålla 
verkliga?

 verigedemokraterna
Trygghet & TraditionSD-kvinnan 

Vi inleder här en serie minipor-
trätt på SD-Kvinnor. Först ut 
är Anette Galia Olsson, Lands-
krona.

Anette Galia Olsson är medlem 
i SD-Kvinnor, bor i Landskrona 
tillsammans med sina två katter 
och ett antal fiskar och beskri-
ver sig själv som lycklig singel. 
Hennes intressen är barnbar-
nen samt att läsa och sjunga 
karaoke. 
   Anette jobbar idag som un-
dersköterska, och har tidigare 

jobbat som tidningsbud och livs-
medelarbetare. 
   Utöver att vara medlem i SD-Kvin-
nor är Anette också aktiv sverigede-
mokrat och har ett antal förtroen-
deuppdrag för partiet. Hon sitter i 
förvaltningsrätten i Malmö samt i 
utbildningsnämnden, fritidsnämn-
den och individ - och familjenämn-
den i Landskrona.
   Som sina hjärtefrågor anger Anette 
sociala familjeproblem och lag och 
ordning.

Anette galia olsson har en rad förtroendeuppdrag för Sverigedemokra-
terna. Foto: Modell för en dag

Kvinnor kan och duger - utan kvotering!
Vi i SD-Kvinnor har under somma-
ren drivit en kampanj angående 
att sänka gränserna för såväl fri 
som sen abort. Nu har vi dock ut-
sett ett nytt område som kommer 
att stå i fokus för vårt arbete un-
der hösten, och det är jämställd-
het sett ur flera olika perspektiv. 

y L ige n H A R De T i media skri-
vits om förslag på att lag-
stifta om kvotering till 
kommunala bolagsstyrel-

ser. Det har också skrivits om män 
som troligen blivit diskriminerade 
som en följd av kvoteringsförfa-
rande, och det dyker på olika håll i 
landet upp skrivelser om kvotering 
(mångfaldsperspektiv kallas det ib-
land) vid nyrekrytering i kommunal 
verksamhet. 

Det har i några fall till och med 
gått så långt att såväl beskrivning 
av vår historia som inköp av konst 
påverkats av kvoteringsinfluerade 
tankar.

Nej, nej, nej till kvotering!
Med anledning av det har vi i SD-
Kvinnor valt att starta upp vår kam-
panj om jämställdhet genom att ge 
vår syn på detta med kvotering. Vi 
gjorde det i Sölvesborg den 6 augusti 
då vi höll tal, och vi ämnar nu fort-
sätta med det i form av att säga nej, 
nej och åter igen nej till kvotering!

Varför säger vi nej till kvotering? 
Är det för att vi är omedvetna om 
att kvinnor ibland diskrimineras? 
Är det för att vi är omedvetna om 
att det finns strukturer som ibland 
håller kvinnor tillbaka? 

Nej, så är det inte. Vi är tvärtom 
väl medvetna om att såväl kvinnor 
som män ibland diskrimineras och 
om att såväl kvinnor som män ib-
land påverkas negativt av sociala 
strukturer i form av könsroller. Vi 
vill också göra något åt detta, hit-
ta lösningar. Men vi anser inte att 
kvotering är en lösning, och det av 
flera skäl. 

Mer diskriminering – av män
Det första skälet är att kvotering 
inte alls verkar leda till den jäm-
ställdhet som eftersträvas. Istället 
verkar resultatet bli ännu mer dis-
kriminering, men av män istället för 
av kvinnor. Med utgångspunkt i att 
jämställdhet ska innebära lika rät-
tigheter, skyldigheter och valmöj-

ligheter för män och kvinnor är det 
inte rätt! Den ena parten ska inte få 
fördelar på den andras bekostnad.

Ett annat skäl till att vi motsätter 
oss kvotering är att det finns en stor 
risk att kompetensen inom olika 
offentliga verksamheter sänks om 
det blir ett självändamål att ha en 
50/50-fördelning mellan män och 
kvinnor. För att uppnå en sådan 
fördelning måste ofta kompetenta 
kvinnor eller män, vilket det nu må 
vara, väljas bort till förmån för per-
soner med sämre kompetens. 

Detta leder självfallet till verk-
samheter som fungerar sämre, och 
på sikt leder det till ökade kostnader 
som skattebetalarna får stå för. 

Det tredje skälet till att vi motsät-
ter oss kvotering har att göra med 
den kvinnosyn som kvotering är 
ett uttryck för. En kvinnosyn som 
innebär en misstro när det gäller 
kvinnors förmåga att ta ansvar för 
att forma sina liv så som de vill, och 
att sätta gränser när de blir illa be-
handlade. 

Kvotering ger därför en väldigt 
destruktiv signal till både kvinnor 
och män, då den förstärker de be-
fintliga sociala strukturerna genom 
att säga att ”kvinnor är så svaga att 
de inte kan ta ansvar för sina egna 
liv, de är så svaga att de behöver 
samhällets hjälp för att kunna göra 
karriär”.

Vi duger som vi är!
Vill vi på allvar uppnå jämställd-
het måste vi ge andra signaler, som 
får män och kvinnor att respektera 
varandra och som får kvinnor att 
tro på sin egen förmåga. Vi måste 
sluta sätta kvinnan i rollen som den 
svaga, den som måste tas om hand, 
den som inte är förmögen att vara 
självständig och drivande. Vi måste 
sluta omyndigförklara halva landets 
befolkning! 

Vi kvinnor behöver inte positiv 
särbehandling i form av kvotering. 
Vi behöver inte läras redan från 
barnsben att vi är offer för patriar-

Therese Borg (till vänster) och Carina Herrstedt fick blommor efter sina talarinsatser i Sölvesborg. Foto: Patrik ellberg

kala strukturer som vi inte förmår 
påverka. Det vi däremot behöver är 
att få veta, redan från tidig ålder, att 
vi duger som vi är, att vi är starka, 
kompetenta och kapabla att ta an-
svar för våra egna liv. 

Först då kan vi få den tilltro till 
oss själva som behövs för att uppnå 
riktig jämställdhet.  <

Therese Borg
SD-kvinnor

Chang Frick mellan SD-kvinnors Hanna Wigh (till vänster) och Therese Borg i Almedalen. 
Foto: Mikael valtersson
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et var läge för 1700-tals-
nostalgi då den 333:e Ur-
ban Hjärne-dagen firades 
på den gamla kurorten 

Medevi Brunn  den 25 juli. Då fanns 
nämligen sällskapen Slottsfrun och 
Gustaf III:s Wänner på plats och 
förgyllde tillvaron med sina tids-
trogna dräkter. Till programmet 
hörde, förutom dräktvisning i den 
stora, vackra Brunnssalongen, även 
1700-talsdans.

Urban Hjärne (1641-1724) var en 
läkare, författare och naturforskare. 
I Sveriges historia har han för alltid 
skrivit in sig som den som stoppade 
häxprocesserna i Stockholm – Det 
stora oväsendet – 1668-76. Hjärne 
insåg att förföljelsen av ”häxor” vid 
denna tid byggde på masshysteri 
och av barn uppdiktade vittnesmål. 

Fashionabel kurort
Hjärne var född i Ingermanland, 
och efter universitetsstudier i Dor-
pat i nuvarande Estland flydde han 
till Sverige på grund av krig. Han 
upptog medicinstudier i Uppsala 
1658 och blev lärjunge till bland an-
dra Olof Rudbeck den äldre. En tid 
var han greve Clas Totts livläkare i 
Riga innan han reste till Nederlän-

333:e Urban Hjärne-dagen:

1700-talet var tillbaka på Medevi Brunn
derna 1667. Han turnerade under 
flera år mellan norra Europas le-
dande medicinska forskningsscen-
tra och invaldes slutligen i Royal 
Society i London.

1670 blev Hjärne medicine dok-
tor i franska Angers men återvän-
de till Sverige. Det var år 1678 han 
i Medevi Brunn norr om Motala i 
Östergötland upptäckte en mine-
ralhaltig källa som han länge letat 
efter. Under Hjärnes överinseende 
blev Medevi Brunn på kort tid en 
fashionabel kurort, dit människor 
ur dåtidens jetset vallfärdade för att 
bli kvitt krämpor men också för att 
roa sig kungligt.

Bland faciliteterna vid Medevi 
Brunn fanns ett lasarett med 200 
platser och en kyrka som alltjämt 
är i bruk. 

Kemist och författare
Med sin framgångsrika hydrote-
rapi  i  Medevi var Urban Hjärnes 
lycka gjord. Han lät anlägga flera 
andra kurorter, bland andra Sätra 
Brunn utanför Sala i Västmanland 
och Viksberg utanför Södertälje i 
Södermanland. Det har påvsats att 
Hjärne influerats av den ryktbare 
schweiziske läkaren och forskaren 
Paracelsus (1493-1541) och den för 
tiden vida populära alkemin.

Urban Hjärne räknas som Sveri-
ges förste kemist, och 1684 bidrog 
självaste Carl XI till att Hjärne vid 
Bergskollegium fick ett eget labora-
torium till sitt förfogande. Samma 
år utnämndes Hjärne till livmedicus 
hos konungen och året därpå även 
hos dennes moder Hedvig Eleo-
nora.

Hjärne var till allt annat också 
en banbrytande författare, och hans 
självbiografiska roman Stratonice 
(1666-68) blev den första roman 
som publicerats på svenska språ-
ket. Han skrev också skådespel och 

avhandlingar av skilda slag.
Urban Hjärne adlades med bibe-

hållet namn den 3 januari 1689. 1720 
lämnade han som 79-åring alla pos-
ter och begåvades med hederstiteln 
landshövding. 

Slutligen skall sägas att Urban 
Hjärne var minst sagt produktiv 
också i ett annat avseende: han var 
gift tre gånger och blev far till sam-
manlagt 26 barn. Hans stoft begrav-
des vid Bromma kyrka, där också 
hustrurnas stoft finns.

Festlig guldkant
Den årligen återkommande Urban 
Hjärne-dagen vid Medevi Brunn är 
ett i mitt tycke omistligt band till det 
förflutna. Slottsfruns/Gustaf III:s 
Wänners insatser skänker sedan ett 
par år tillbaka en festlig guldkant på 
firandet. <

Tommy Hansson
Chefredaktör

Verkligheten bakom orden: Vikingar
männen i sina långa, smäckra skepp 
låg och lurpassade i havsvikar. Det 
finns dock forskare som menar att 
ordet uppstått ur det fornengelska 
wíc (köpstad), från latinets vicus 
(by). Ordet viking skulle då betyda 
”köpman”. 

Ytterligare en möjlig härledning 
av ordet har att göra med landskaps-
namnet Viken, det gamla namnet på 
kusten vid Oslofjorden varifrån tal-
rika norska skepp kom. Eller också 
kommer ”viking” från en gammal 
term för ”byte av roddarlag”. 

Klart är att ordet förekommer 
i gamla tiders diktverk såsom det 
anglosaxiska Widsith och Beowulf-
kvädet samt på runstenar. På en av 
runstenarna i Västra Strö-monu-
mentet i Skåne från slutet av 900-ta-
let står följande att läsa: Fader lät 
dessa runor hugga efter sin broder 
Asser, som fann döden nordpå i vi-
king. Här avses med ordet viking 
”härfärd över havet”.

Vikingar från de nordiska länder-
na var verksamma såsom plundrare 
och våldsmän. I kyrkor och kloster 
bads därför bönen ”För nordmän-
nens raseri, bevare oss, milde herre 
Gud” (A furore Normannorum libe-

ra nos, Domine). Både i öster- och 
västerled idkades dock fredlig han-
del samt anlades städer som Irlands 
huvudstad Dublin av de innovativa 
vikingarna. En ofta framförd teori 
är också att det var vikingar från 

ä R k oMMe R De T en vi-
king och ingen liten 
pludeludelutt”. 
De kända textra-

derna ur den av Eric Sandström 
skrivna och av Sigge Fürst 
framförda sången från 1947 syf-
tar som vi alla vet på den forne 
skandinaviske karlakarlen med 
hår på bröstet. Men vilka var 
viktingarna egentligen?

Vikingar var fornnordiska 
sjökrigare och handelsmän 
verksamma från 793 till 1066. 
793 ägde erövringen av det eng-
elska klostret Lindisfarne rum 
och 1066 stod det världshisto-
riska Slaget vid Hastings. Den 
yngre järnålderns sista period 
kallas därför ofta just vikinga-
tiden.

Varifrån ordet ”vikingar” 
kommer finns det olika teorier 
om. En logisk hypotes gör gäl-
lande att de sjöfarande nord-

Roslagen som grundade Ryss-
land.

En av de myter som uppstått 
kring vikingarna är att det en-
bart var svenska vikingar som 
for i österled till vad som i dag är 
länder såsom Ryssland, Ukrai-
na, Turkiet och Grekland, med-
an det endast var danskar, norr-
män och islänningar som drog 
västerut. Det finns dock nästan 
lika många svenska runstenar 
som vittnar om färder västerut. 

Vikingen som gestalt popu-
lariserades genom nationalro-
mantiken på 1800-talet, icke 
minst genom diktverk av natio-
nalskalder som Erik Gustaf Gei-
jer och Esaias Tegnér.  <

Tommy Hansson
Chefredaktör

Den animerade vikingahövdingen Hagbard Handfaste ombord på sitt skepp efter ett lyckat 
plundringståg. Teckning: Dik Browne

På brunnsområdet finns denna byst föreställande Urban Hjärne. Foto: Tommy Hansson

Artikelförfattaren i 1700-talsmundering – 
rocken hade åkt av i värmen. Foto: Helge 
eyser

Så här skall en äkta 1700-talsdans exekveras. Slottsfrun Marie Weinefalk längst till höger kommenterar för åhörarna i Medevi vackra brunns-
salong. Foto: Tommy Hansson
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”I brist på blocköverskridande uppgö-
relser, eller bildandet av en informell al-
lians som systematiskt röstar tvärtemot 
SD i alla frågor i riksdagen, tror jag det 
finns ett annat effektivt sätt att markera 
avstånd mot SD, vilket i förlängningen 
kan bidra till att förhindra händelser 

likt de i Oslo.”

(Martin Peterson docent i filosofi, SvD brännpunkt 
110726)

Ett större intellektuellt haveri har väl sällan 
skådats? Det är tydligt att studier inte motver-

kar dumhet. Martin Peterson påstås vara docent 
i filosofi men framstår mer som erövrare av 

dumstruten. Finns det verkligen ingen möjlig-
het att ta ifrån vilsna docenter deras titlar?

•

”Språktest är en annan sak. Det handlar 
inte om att inskränka individens rättig-
heter så mycket som ett klädförbud gör. 
Språktest skulle kunna handla om att 

hjälpa människor som har problem med 
språket. Problemet är själva kravformen. 

Skulle jag komma till ett annat land 
och mötas av en massa krav, så skulle 

jag genast känna att jag är ett besvär för 
samhället. ”

 (Lisa Bjurwald ledarskribent DN och Expo-medarbeta-
re, Flamman 110216)

Intellektuellt haveri 2. Jag blir illa berörd när jag 
läser en uppenbar dumhet. Problemet är att Sve-
rige ställer krav på människor som kommer hit? 

Lisa Bjurwald, ledarskribent i DN och Expo-
medarbetare, behöver inte känna efter. Du är be-
svär för Sverige. Du är besvär för alla invandrare 

som kommer hit och sköter sig. Herregud, hur 
illa ställt är det egentligen med svenska skolan 

som fostrar intellektuella haverier?

”Mat kan användas i politiskt syfte för 
att utestänga människor. Men den kan 
också vara gränsöverskridande. Man 
kan bjuda in andra till att dela sin jul-

must”

(Anna Burstedt, universitetsadjunkt i mat- och måltids-
kunskap vid Högskolan Kristianstad. KvP 101213)

Svenskt utbildningsväsende når nya framgångar. 
Är det inte genusvansinne så är det en univer-
sitetsadjunkt i mat- och måltidskunskap som 
snart ska komma fram till att julmust är en 

symbol för samma nationalromantik som SD 
företräder och därför måste bort från julbordet? 

Jag vet det låter overkligt men det gör all dår-
skap, tyvärr är den statsbärande i Sverige…

•

” På samma sätt bör vi alla fundera över 
vilka ord som förgiftar det öppna samta-

let i våra länder.”

(Lena Sundström, DN kultursida 110802)

Från att först ha ondgjort sig över danskarna 
och sedan SD så menar Lena Sundström på ful-
laste allvar att vi ska sluta upp att använda ord 
som inte passar in i hennes idévärld. Att kalla 
en spade en spade är en demokratisk rättighet 
precis som det är att kritisera den förda invand-
ringspolitiken. Det är mer öppenhet 
och respekt för varandras åsikter 
som kännetecknar demokrati, inte 
det motsatta.

Jens Leandersson
kommenterar uttalanden

Linus Bylund är trebarnsfar, stockholmare och press-
sekreterare hos Jimmie Åkesson. Tidigare hade Linus 
en blogg vid namn ”Den förbannade Sverigedemokra-
ten”, bloggen är sedan länge inaktiv, men Den förban-
nade Sverigedemokraten lever kvar här i SD-Kuriren. 
Inte alltid förbannad - men alltid Sverigedemokrat.

De ger oss rätt utan att de förstår det

Vi som kallar oss sverigedemokrater gör det för att vi delar partiet 
Sverigedemokraternas politik. Vi håller med om det mesta i partiets 
olika program och faktiska politik. Vi håller nödvändigtvis inte med 
om varenda stavelse, det vore inte möjligt. Och detsamma gäller, vå-
gar jag påstå, även för medlemmar och sympatisörer i samtliga andra 
partier och politiska föreningar. Man stödjer det parti man anser ha 
mest rätt, eller minst fel om man så vill. Så måste det naturligtvis vara, 
annars skulle vi ha lika många partier som väljare i Sverige.

När det gäller Sverigedemokraterna finns ett antal grundläggande 
åsikter från vilka politiken utgår. Vi är ett socialkonservativt nationa-
listiskt parti som menar att den mångkulturalistiska idén inte går att 
förverkliga utan att, avsiktligt eller oavsiktligt, begå våld på välfärds-
staten. Kortfattat: Sverige som vi känner det, ett samhälle som präglas 
av bland annat ett omfattande solidariskt finansierat socialt skyddsnät, 
kan aldrig existera utan en stark inre solidaritet. Sådan solidaritet kan 
inte konstrueras eller tvingas på människor, utan kommer naturligt 
när människor delar värdegrund, traditioner, högtider, språk och så 
vidare.

Tyvärr diskuteras dessa frågor mycket sällan i den offentliga debat-
ten, särskilt när vi tillåts delta. Det är, menar jag, ett kvitto på att vi har 
rätt i dessa utgångspunkter, men också ett symptom på hur sned-
vriden debatten är, hur desperata våra politiska motståndare är i sin 
strävan att bekämpa oss.

För vad är det för argument man brukar använda sig av? Jo, ett 
sammelsurium av lösryckta och många gånger uppförstorade detaljer. 
Inte sällan detaljer kopplade till en enskild person inom organisatio-
nen eller till och med en person som för länge sedan lämnat organisa-
tionen. Kommunfullmäktigeersättare Jöns Andersson i Knäckebyhult 
har skrivit något ogenomtänkt på Facebook. Före detta medlemmen 
Anna Bengtsson i Hittepåbruk har köpt en bok på en nätsida där det 
även säljs andra böcker med tvivelaktigt innehåll. Nisse Karlsson, 
flygbladsutdelare i Brötahult, har setts köpa kebab och dricka alkohol. 
Ja, ni vet hur det brukar låta.

Det kan också handla om andra detaljer, som till exempel vilken 
rubrik Aftonbladet valt att sätta på en debattartikel från oss, hur en 
riksdagsledamot uttryckt sig i talarstolen eller kritik mot spetsigheten 
i vår omtalade reklamfilm. Inte irrelevant på något vis i en kontext 
där dessa specifika företeelser diskuteras, men näppeligen något som 
enskilda sverigedemokrater baserar sin politiska hållning på.

Aldrig någonsin angriper man våra grundläggande idéer, i alla 
fall inte utan att först förvränga dem till oigenkännlighet så att de går 
lättare att angripa. Låt oss glädjas åt detta, ty beteendet betyder fak-
tiskt att vi har rätt, och låt oss akta oss för att i politiska diskussioner 
hemfalla åt liknande fulspel. Fulspel och tjuvnyp är för förlorare – vi 
sverigedemokrater är vinnare. 

Låt oss kritisera Moderaternas nedmonteringar av välfärden utan 
att måla upp nidbilder av sexköpande ministrar. Låt oss skjuta Social-
demokraternas utopiska mångkulturalism i sank utan att koppla dem 
till en partiledares notoriska slarv med andras pengar och låt oss klä 
av det vänstervridna Miljöpartiet sina liberala fårakläder utan att ens 
med ett ord nämna sexuella övergrepp mot barn begångna av partiets 
företrädare.

För varenda människa förstår vem det är som har rätt när person 
A med sansad röst säger: ”Jag delar inte din syn på hur man bygger 
ett stabilt samhälle”, och person B svarar: ”MEN DURÅ! Du har ju en 
kompis som har… vahettere… jättefula skor!!!”

SD Malmö lyckades med hjälp av 
alliansen och MP att få igenom 
sitt förslag när det gäller att 
bygga nya badhus i Malmö. Detta 
är en viktig fråga för Malmös in-
vånare och den har redan skapat 
mycket debatt.

-v ön S k A De e R S äT TA det 
misskötta äventyrsba-
det Aq-va-kul med nytt 
äventyrsbad på samma 

byggyta samt bygga ytterliggare nytt 
badhus på Hyllie.

SD ville istället bygga nytt täv-
lingsbad på Malmö stadionområde 
samt nytt badhus på Hyllie, båda 
utan äventyrsbad. Detta är nu det 
klubbade förslaget i Malmö.

Hur gick nu detta till? I Malmö 
styr S-V-MP med ett mandats över-

vikt. MP hade i denna fråga en av-
vikande mening vilken var snarlik 
både alliansens och SD:s uppfatt-
ning

”Efter förändringar 
från S-V så är lig-
gande förslag helt 
enligt SD Malmös 
önskemål. Utan våra 
mandat hade aldrig 
denna förändring 
kunnat ske i denna 
för Malmö stora 
fråga.”

SD påverkar i Malmö utan vågmästarroll
Alliansen gjorde gemensam sak 
med MP och bjöd in SD:s kom-
munalråd Magnus Olsson till 
förhandling. Överenskommelse 
ingicks och därmed fälldes S-V:s 
förslag i kommunstyrelsen till 
stort förtret för dem.

Efter förändringar från S-V 
så är liggande förslag helt enligt 
SD Malmös önskemål. Utan våra 
mandat hade aldrig denna föränd-
ring kunnat ske i denna för Malmö 
stora fråga. Så visst påverkar SD!
 <

Jörgen grubb
SD Malmö
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Hallå där, Stefan Jacobsson!
1. Vilken är den senaste film 
      du såg? 

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

Paula Bieler,
Politisk sekreterare i riksdagen

e T ä R e n gR Å oCH regnig dag 
i augusti, och jag sitter i 
en bil tillsammans med 
SD Södermanlands di-

striktsombudsman Stefan Jacobs-
son på väg mot Jönköping för en 
träff med sverigedemokratiska 
landstingspolitiker. På vägen hin-
ner jag ställa många frågor och få 
veta mycket nytt om Stefan. 

Du jobbar idag som distriktsom-
budsman för SD Södermanland. 
Har du fler uppdrag för partiet?

– Ja, flera stycken. Jag är ledamot 
i styrelsen för SD Södermanland, 
och ordförande för SD Strängnäs 
styrelse. Jag är även gruppledare för 
SD i Strängnäs kommunfullmäk-
tige där vi efter valet i höstas fick 
två mandat efter att tidigare ha haft 
ett obesatt mandat, och så har jag 
en insynsplats i kommunstyrelsen. 
I landstingsfullmäktige har vi i SD 
fyra mandat och jag är en av våra 
ledamöter. Dessutom har jag en in-
synsplats i länssjukvårdsnämnden, 
sitter som ledamot i förvaltnings-
rätten  i Södermanland och  jobbar 
som politisk sekreterare i landsting-
et på 10 procent. 

Det låter som att du har mycket att 
göra. Hinner du alls med att ha nå-
gon fritid?

– Det är mycket att stå i, utan tvi-
vel, och det är klart att det blir stress-
sigt ibland. Men en del fritid har jag 
ändå. Det är viktigt för mig att hinna 
umgås med  min sambo och med 
mina två barn, och det prioriterar 
jag före jobbet. Ibland hinner jag 
också med att spela golf, eller ge mig 
ut på en resa genom vårt avlånga 
land tillsammans med familjen. 

Det här med att jobba som di-
striktsombudsman, vad innebär 
det egentligen? Vad har du för ar-
betsuppgifter?

– Till stor del handlar det om att 
avlasta gruppledarna och den poli-

3 frågor
till 3 sverige-
demokrater

1. Senaste filmen jag såg var 
”Shanghai”.

2. Den bästa boken jag läst är Mi-
chael Endes Momo – eller kampen 
om tiden.

3. Senast jag roade mig utomlands 
var nyåret 2008-2009, som jag fi-
rade in i Paris.

Therese Borg
Politisk sekreterare, pressekre-
tetare SD Södermanland

1. Det var så länge sedan jag såg en 
bra film att jag inte minns säkert 
vilken det var. Det kan ha varit 
”Tomten är far till alla barnen”.

2. Jag har läst tusentals böcker och 
många bra. Några av dem som 
gjort extra intryck är Vilhelm 
Mobergs Utvandrarna, Invand-
rarna och Nybyggarna, Charlot-
te Brontës Jane Eyre, Ivar Lo Jo-
hanssons Traktorn och Elfriede 
Jelineks De utestängda.

3. Den semesterresan gick norrut i 
Sverige för 16 år sedan till bland 
annat Arjeplog, Boden och Luleå. 

Hanna Wigh
Personlig assistent, distriktsord-
förande SD Skaraborg

1. ”Flyga drake”, en filmatisering av 
Khaled Hosseins bok med sam-
ma titel. 

2. Jag älskar att läsa och slukar allt 
i bokväg, så det beror på vilken 
genre man syftar på. Jag är svag 
för skönlitteratur med mening 
vilken blir en avkopplande verk-
lighetsflykt för en stund. Marilyn 
Frenchs Kvinnorummet var litet 
av en ögonöppnare för mig.

3. Till Litauen för att hälsa på bar-
nens släktingar.

tiska sekreteraren så att de får mer 
tid över till att jobba med politiken. 
Det innebär att jag sköter det mesta 
som har med medlemskontakt att 
göra. Allt ifrån att ta kontakt med 
nya medlemmar och hitta lämpliga 
kandidater till olika förtroende-
uppdrag  till att ordna medlems-
aktiviteter. Sedan jag började som 
distriktsombudsman i april har jag 
exempelvis hjälpt till med att starta 
upp SDU Södermanland, och jag 
har också kunnat fungera som stöd 
till vår enda ledamot i kommunfull-
mäktige i Oxelösund och genom det 
fått honom att besätta den stol som 
tidigare stod tom där. 

– Jag känner också att en viktig 
del av mitt jobb är att fungera som 
en länk mellan enskilda medlem-
mar och våra politiker, genom att 
se till att medlemmar kan få svar på 
sina frågor och genom att föra fram 
deras synpunkter så att de kan tas 
tillvara i det politiska arbetet. Det 
arbetet underlättas också av att jag 
själv är politiker och vet hur saker 
och ting fungerar. 

Det låter som att du har ett ganska 
självständigt arbete som kräver att 
du tar mycket eget ansvar, stäm-
mer det?

– Jo, det stämmer. Jag måste kun-
na gå för egen maskin, ta initiativ 
och planera mina egna arbetsdagar 
så att jag får så mycket uträttat som 
möjligt. Men det går bra, och det till 
stor del tack vare att vi som arbetar 
på heltid med politik i distriktet har 
regelbundna avstämningsmöten 
där vi diskuterar vad som behöver 
göras, och tack vare att vi har tydliga 
arbetsbeskrivningar som gör klart 
vem av oss som har ansvar för vad. 

Det vore intressant att få veta lite 
mer om din bakgrund. Vad har du 
gjort tidigare?

– Jag har provat på en hel del tidi-
gare i livet. Dels har jag jobbat som 
säljare i ungefär ett år. Dels  har jag 

jobbat som arbetsledare inom bygg-
branschen i fem år och som säker-
hetsvakt i Malmö under två års tid. 
Arbetet som säkerhetsvakt fick mig 
att se samhällets baksidor, och till 
slut fick det mig att flytta vidare till 
Strängnäs, som kändes tryggare. 
Där började jag istället jobba som  
lärare och har under åren som gått 
därefter undervisat i idrott, mate-
matik och NO i årskurs 1-9. 

– Under de sista sju åren  job-
bade jag på en och samma skola, i 
Stallarholmen, och dit flyttade jag 

också för två år sedan när även 
Strängnäs började kännas otryggt 
och jag hellre ville låta mina barn 
växa upp i ett litet, lugnt och tryggt 
samhälle. Det var först i våras när 
jag började mitt nuvarande jobb 
som ombudsman i distriktet som 
jag slutade med läraryrket.

Eftersom du inte bara är distrikts-
ombudsman utan också politiker 
har du säkert någon politisk hjär-
tefråga som du brinner för. Kan 
du nämna någon?

   -För mig är rättvisa viktigt, 
oavsett vad det handlar om. Alla 
ska ha samma rättigheter, vissa 
grupper ska inte särbehandlas och 
ges förmåner som andra inte får. 

En sista fråga. Hur ser du på fram-
tiden? Kommer det att gå bra för 
Sverigedemokraterna i Söder-
manland?

   -Framtiden ser ljus ut tror jag. 
Vi får allt fler medlemmar, allt fler 
väljer att bli aktiva, och vi har efter 
valet fått en väl fungerande organi-
sation inom stora delar av distrik-
tet. Jag tror också att vi har poten-
tial att öka starkt i väljarstöd inför 
nästa val, eftersom det är mycket 
som övriga partier misslyckats 
med i länet. När det gäller exem-
pelvis invandring så har den varit 
väldigt omfattande i stora delar 
av länet och det har gett påtagliga 
problem i form av utanförskap och 
segregation. Därför, men också på 
grund av vår politik när det gäller 
framförallt vård, skola och äldre-
omsorg, tror jag att många kom-
mer att rösta på oss i nästa val. <

Therese Borg
SD-kvinnor

Distriktsombudsman Stefan Jacobsson i SD Södermanland har, minst sagt, många järn i elden. Foto: Lina Boj


