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NYTIDNING.
Den tidning som du just nu
hailer i din hand ar helt ny.
Sveamal ar namnet och denna
tidnings redaktion har som
ambition att spegla nordiska
ideer och uttryck, historia och
ideal, men aven framfOra in-
formation som ror samhalls-
fragor hernrna och borta fran
bade fOrr och nu. Tidningens
yttersta uppgift ar att ge lasa-
ren information och kunskap.
Ta garna en prenumeration.

Knappast nagon som ar bosatt i Sverige under storre
delen av aret har val kunnat undga att lagga marke
till proffstyckaren och besserwissern Jan Guillous
standiga heroiserande och forsvarande av den kurdis-
ka organisationen Partiya Karkeren Kiirdistan som
forkortas PKK. Guillou ar fruktansvart upprord -
enligt egen utsago - over att Hans Holmer, den social-
demokratiska regeringen, Sapo, m.il. sedan flera ar
tillbaka stamplat PKK som en mordisk och barbarisk
terrororganisation.

Enligt den "allvetande" Guillou ar
detta stallningstagande ett bevis
for den "smygrasism" och "fram-
lingsfientlighet" som finns inom
den svenska statsledningen och
dess forgreningar. Nar man laser
eller hOr Guillous uttatalande om
PKK skulle man av hans skon-
skrivning kunna forledas att tro
att PKK ar en "kulturberikande"
och humanistisk organisation som
endast tar till vald i nodvarn. SA
ar givetvis inte fallet och darfor
kommer i detta nummer av Svea-
mal den sanna berattelsen om
PKK.

Den forsta PKK - cellen bildades
i Ankara hosten 1974, men parti-
namnet antogs i Diyarbakir forst
1979. Ledare for PKK ar Abdullah
Ocalan, "Apo", som bor och verkar
fran Damaskus med den syriska
statens "goda minne". PKK har en
·struktur som foljer marxist-
leninistiskt monster med hemliga
celler, bykommitter och omrAdes-
kommitteer.

Ledningen utgors av politbyra,
centralkommitte och partikong-
ress. Pa samma satt som bevisli-
gen vasttyska vansterterrorister
har fatt ekonomisk hjalp av den
forutvarande osttyska sakerhets-
tjansten Stasi sa har sakerligen
PKK liksom andra marxistiska
terrororganisationer fatt hjalp av
de socialistiska oststatslandernas
sakerhets- och underrattelsetjan-
ster under 1970 och 1980 talen.
(Detta har ocksa bekraftats av av-
hoppare fran PKK) PKK har ocksa
bevisligen (bl.a. i Vasttyskland)
varit djupt involverade i narkoti-
ka-affarer som ar ett led i deras
plan for att bekosta sin verksam-
het. I Sverige har bl.a. Naif Durak
(10 arigt fangelsestrafl) och Halis
Ikincisoy varit involverade i
denna smutsiga verksamhet. (Den
inom poliskretsar okande Halis
Ikincisoy Aterkommer jag till
senare i artikeln.) I Vasttyskland
finns en europafilial till huvudor-
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ganisationen och i Sverige liksom i
andra vasteuropeiska lander sam-
manslutningar som har samrore
med PKK. I Sverige bor det Kur-
diska Riksforbundet namnas
liksom nagra "kulturforeningar".
En av dessa "kulturforeningar"
driver det okanda bokeafet pa
David Bagaresgatan 12 i Stock-
holm som ligger migra hundra
meter fran den plats dar Sveriges
forre statsminister mordades.
PKK ledningens installning till
motstandare och avhoppare ar
kompromisslOs.
I julinumret 1984 av partiorganet

Serxwebun (som trycks i Koln) ut-
talas att "motstAndare till PKK
har inte nagon ratt till livet" samt
"var rorelse later inte sadana
leva".

Dessa ord ar definitivt inte nagra
tomma hot. Sedan 1984 har mord
efter mord forovats av PKK-are
mot motstandare och avhoppare
over i stort sett hela Vasteuropa.
Det ena bestialiska dadet avloses
av det andra. PAhittigheten att
likvidera meningsmotstAndare
verkar inte finna nagra granser
nar det galler PKK-are. Strypning
med snara av staltrad avloses av
sadistiska avrattningar med kniv
och nedslagna och medvetslosa
motstandare sanks ner i kanaler
och brunnar etc. etc. Den vanligas-
te metoden att likvidera menings-
motstandare ar dock den gamla
hederliga: "skott genom huvudet-
metoden".

En manad slar PKK-arna till i
Hamburg, en annan i Paris, en
tredje i Kopenhamn, en fjarde
manad i Bryssel etc, etc.

Sverige har som bekant inte for-
skonats fran PKK:s satt att avgora
meningsskiljaktigheter. Den 20
juni 1984 skjuts avhopparen
Enver Ata, alias Ali, ihjal bakifran
med flera skott fran en pistol av
kaliber 7,65 nar han sitter pa en
parkbank i Uppsala. Skotten traf-
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far i huvudet och Ata avlider
genast.

Han var innan han hoppade av
fran PKK i mars 1984 en "framsta-
ende" ledare inom organisation en
och medlem av partiets central-
kommite i Vasteuropa. Mordaren
ar en man som pastar sig heta
Ziilktif Kilinc och som pastar sig
vara fodd den 15 apri11959. Enligt
den vasttyska polisen heter han
daremot Sevdet Kilinc och ar fodd
den 11 mars 1962. "Jag ar en
hjalte for det kurdiska folket" sade
den stolte mordaren. Den 26 juli
1984 doms Kilinc till livstids fang-
else av tingsratten i Uppsala och
den 25 september faststaller Svea
Hovratt den domen.

Kilinc uppger att han kom till
Sverige nagon dag fore mordet den
20 juni 1984 och att han letade
efter Enver Ata i Stockholm. Nar
han inte hittade honom dar, reste
han enligt egen utsago till Uppsa-
la och fangade upp honom pa ett
torg och skot honom. Han uppger
sig inte haft nagra medhjalpare.
Kilinc ljuger naturligtvis. San-
ningen ar istallet foljande:

Den 8 april 1984 reste han in i
landet over Trelleborg till sam-
mans med tva "hogt uppsatta"
PKK-are, Hiisnii Altun och Ismet
Yiiler. AlIa tre at pa kvallen
middag hemma hos Mehmet Yok
och dennes svenska hustru Siv Er-
iksson i Helsingborg. Altun var vid
den har tidpunkten ledare for
PKK i Skandinavien och Yiiler for
PKK i Danmark. Altun och Kilinc
fortsatte pa natten till Stockholm.

De hade bagge vid ioresan over
Trelleborg angivit den svenske
PKK-Iedaren Mehmet Dabon, som
bor i Handen, som referens och de
motte honom senare i Stockholm.
Det blivande mordoffret Enver Ata
fanns da i Vasttyskland. Kilinc
aker senare till Danmark och intar
vantlage dar. Under tiden soker
PKK efter Enver Ata i Sverige.
Fern av polisen kanda PKK-are, en
kvinna och fyra man, ranner runt
och letar adresser. Sa smanigom
hittar de honom i Uppsala, dit han
flyttat eller snarare flytt i borjan
av juni, och Kilinc far order att
gora sig beredd. Efter avfard fran
Danmark den 18 juni skjutsas
Kilinc fran Skane till Stockholm i
bil. I bilen medfoljer fyra PKK-are
fran Skane. Kilinc och tva av dem
fortsatter ut till Mehmet Dabon i
Handen. De andra stannar i Stock-
holm varvid tillvagagangssattet
for mordet planeras.

Den 20 juni ar Kilinc i Uppsala.
En av de sammansvurna pekar ut
Enver Ata, dar han sitter pa en
parkbank, och Kilinc gar fram och
skjuter honom bakifran. Det ar
mitt pa dagen och Kilinc rusar
fran platsen och hoppar in i en
taxi och bestaller korning till
Marsta. Kort darefter tas han av
polisen. Han ar sakerligen pa vag
till en kvinlig lakare med starka
PKKsympatier som da bodde i
Sollentuna. Det troliga ar att det
ar hon som har smugglat in mor-
dvapnet till landet. Hon har bevis-
ligen letat efter mordoffret. Hon
lamnar Sverige nagon manad efter
mordet i god tid innan Sapo slAr
till mot PKK-arna i Sverige och
hon blir en av PKK:s ledare i Vast-
tyskland.

Under sjalva mordutredningen
blir dock inte nagon av de involve-
rade PKK-arna (som ar 12 st) an-
hallen eller haktad! Ingen blir
heller atalad eller ens narmare
forhord! Aklagaren i malet, lans-
aklagare Bertil Canick fran Upp-
sala, stod i begrepp att ga i pensi-
on och orkade uppenbarligen inte
av personliga skal att driva det for
honom skrammande malet!

De 12 PKK-arna togs dock i
forvar av Sapo med stod av utlan-
ningslagen och efter manadslanga
forhandlingar infor Stockholms
Tingsratt meddelade den Svenska
regeringen den 10 december 1984
sitt beslut. PKK klassas pga
mordet i Uppsala och pga. partiets
ovriga verksamhet som en terro-
ristorganisation. Nio av de 12 ank-
lagade utvisas ur riket men efter-
som regeringen anser att de inte
kan repatrieras till sitt hemland
Turkiet "utan risk for politisk for-
foljelse" sa beslutar regeringen att
utvisningen tills vidare inte skall
verkstallas. Regeringen hade dock
alIa mojligheter att sanda ivag
PKK-arna till Syrien dar de ju
redan hade ett faste.

Som vanligt visade regeringen
prov pa en makalos flathet och in-
kompetens. Terrorister - oavsett
vilket land de kommer ifran - skall
givetvis forpassas omedelbart ut
ur Sverige.

Den flathet som regeringen har
visade upp skulle senare straffa
sig.

Sondagen den 2 november 1985 -
16 manader efter mordet pa Envar
Ata i Uppsala - ar det dags igen.
Da mordas Cetin Yungor alias
"Semir" pa en fest i Medborgarhu-
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set i Stockholm. Semir som hoppat
av fran PKK i mars 1983 har varit
partiets europachef. Mordaren
som heter Nuri Candemir smyger
sig pa sitt offer bakifran och skju-
ter honom i huvudet med tva skott
fran en pistol av kaliber 7,65.
Semir dor omedelbart och Cande-
mir forsoker fly fran platsen
genom att hoppa ut genom ett fon-
ster fran forsta vaningen. Cande-
mir grips dock efter en kort stund
och uppger under polisforhoren att
han utfort mordet pA uppdrag av
personer utomlands. Han pAstAr
ocksA att han hade pistolen med
sig nar han nAgon dag fore mordet
anlande till Sverige.
Slutligen uppger han att han inte

haft nAgra medhjalpare i landet.
Pistolen visar sig dock vara stulen
vid ett inbrott i Handen i slutet av
70-talet och i Candemirs byxor
hittar polisen en Assa-nyckel som
med hjalp av lasbolagets register
sparas till en lagenhet i Malmova-
gen 6.A i Sollentuna som innehas
av en viss Halis Ikincisoy, en av de
kurder som regeringen utpekat
som terrorist. (Halis ar samma
person som i december 1986 skju-
ter Yilt mot poliser i Gamla Stan
efter ett krogbrAk och blir dessut-
om i samma veva avslojad som en
narkotikabrottsling vilket rende-
rar honom ett flerArigt fangelses-
traff) Denne Halis grips av polisen
och haktas som misstankt for med-
hjalp till mordet. Candemir pastAr
att han haft nyckeln med sig fran
Holland och Halis sager att han
absolut inte vet hur nyckeln
hamnat hos Candemir.

Trots den uppenbara kopplingen
mellan Candemir och Halis slapps
Halis efter en manad ur haktet.
Den 27 februari 1986, dagen fore
mordet pA Olof Palme, faller
domen mot Nuri Candemir vid
Stockholms Tingsratt. Han doms
tilllivstids fangelse.

Hur gick dA egentligen mordet i
Medborgarhuset till? Var Cande-
mir utan medhjalpare vid mordtill-
falIet? Naturligtvis inte.

Sanningen ar istallet denna:
Candemir kom till Sverige redan
under sommaren 1985. Lordagen
den 27 juli, tisdagen den 30 juli,
onsdagen den 31 juli, sondagen
den 4 augusti och torsdagen den
15 augusti ser polisens span are
honom pA Stockholms gator till-
sammans med PKK advokaten
Huseyin Yilderim och Mustafa
Ezturk. De gar pa olika kafeer och
vistas i lagenteher pA Fridhems-

gatan och Fyrverkarbacken i tid-
ningskvarteren i Marieberg. Den
27 juli lyckas spanarna ta ett foto
av Candemir och Yilderim nar de
star och pratar pa trottoaren utan-
for Tempo pa Fridhemsplan.

Dagama fore mordet far polisen
aterigen tag i Candemir. Hans ras-
piga och latt igenkannbara rost
fastnar pA nAgra av de telefonlin-
jer som polisen avlyssnar. Det eger
ocksa rum ett mote den 27 oktober
pA en pizzeria i det mAngkulturel-
la "paradiset" Rinkeby mellan
Candemir och Huseyin Yilderim,
Mustafa Ezturk, Yusef Press och
nAgra andra "kulturberikare".

Mustafa Ezturk, som lever ihop
med en extremintemationalist vid
namn Inga Edgren och ar god van
med den forutnamnde proffstycka-
ren Jan GuilIou, vill gama fram-
stA som en sofistikerad tolk, med
en ideell syn pA kurdemas sak.
Han viII inte garna bli pamind om
att han ar involver ad i ett mord
och att han har vAldtagit en
kvinna, med en forskarare pA hu-
vudkudden. Kvinnans sammanbo-
~.nde lar dock inte glomma
Ozturks "kulturberikande gar-
ning" i forsta taget. Mannen som
ar handikappad och ruIIstolsbun-
den tvingades namligen att bevitt-
na Ozturks "karleksfulla hand-
ling." ..
Yilderim och Mustafa Ozturk bla-

nekar trots bildbevis till att de
kanner Candemir. De pastAr, att
de overhuvudtaget inte ens har
traffat honom! Nar Candemir skall
hamtas fran fangelset for att kon-
fronteras med sina vanner kastar
han sig pa golvet i cellen och far
baras till polisbilen. Han oppnar
inte ogonen under hela tiden. Han
fors efter ett tag tillbaka till an-
stalten.

Om man som PKK-advokaten
Huseyin Gilderim bevisligen har
umgatts med en mordare ar det
idiotiskt att neka till detta. AlIa
intel1igenta manniskor inser att
om en PKK-Iedare som Yilderim
fore ett mord umgas med morda-
ren och bagge sedan fornekar att
de kanner varandra sa har um-
ganget inte gallt nagot banalt ge-
mensamt intresse.

Det forstAr alla intelligenta man-
niskor; men inte - skulle det
senare visa sig - domaren Mikael
af Geijerstam vid Stockholms
Tingsratt som inte ens tyckte att
misstankama rackte for att hakta
Yilderim och Mustafa Ozturk!

Den pistol Canderim haft

kommer inte fran Frankfurt och
utlandet. Den ar - som tidigare
namnts - stulen i en sportstuga i
Handen.

Fern dagar efter mordet pa Olof
Palme sager den for mordet i Upp-
sala domde Kilinc till polisen att
han fatt vapnet av Halis Ikincisoy.
Det ar ocksa till Halis lagenhet
som den nyckel gar som Canderim
har pa sig. Minutema efter mordet
i Medborgarhuset satt Halis i en
bil pa parkeringen utanfor. En
inte alltfor vagad gissning - for att
uttrycka sig milt - ar att Halis
vantade pa mordaren Candemir.

Trots alIa indicier som pekar pA
ledande PKK-ares aktiva del i
mord och narkotika-affarer sAfort-
satter Guillou med sina "forsvars-
sartiklar" for PKK. Nar det gaIIer
PKK - och aven andra terroristor-
ganisationer - sa ar GuiIIou uppen-
barligen bAde blind och dov. Vad
Guillou standigt forsvarar och he-
roiserar ar inga missforstadda "fri-
hetskampar" med demokratiskt
sinnelag. PKK-ama ar gangsters
och banditer som skjuter, stryper
och skar ihjal manniskor som inte
delar deras marxist-Ieninistiska
grundsyn. De saljer narkotika for
att finansiera sin smutsiga verk-
samhet och fegheten ar deras
adelsmarke. De skjuter och dodar
ur bakhAll och i lOnndom och
vAgar inte sta for sin a dad utan
ljuger och skyller pa andra.

Listan av brott som har gjorts
och gors av PKK-are i Sverige blir
langre och langre. Forutom de tva
"politiska" morden som jag har re-
dovisat i denna artikel finns flera
sk."vanliga mord" som PKK-are ar
involverade i. Ett av de mer gro-
teska morden agde rum i en lagen-
het i BoIImora - soder om Stock-
holm - 21 januari 1978. TvA PKK-
are vid namn Bekir och Mahmut
slog en man sa brutalt vid ett ran-
forsok att denne miste synen pA
bagge ogonen. Efter flera timmar
strop Bekir och Mahmud sitt for-
svarslosa offer med ett blAtt klad-
streck. De lamnade darefter lagen-
heten i Bollmora, men atervande
efter ett dygn och torkade hjalpligt
upp blodet fran golv och vaggar.
De sveper in den doda kroppen i
en matta och spanner fast den pA
takracket pa en personbil. Under
nAgra timmar Aker de sedan runt i
Stockholm och letar efter en plats
dar de kan gora sig av med liket. I
Vagnharad soder om Sodertalje
sanker de ned kroppen i en dag-
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Helomvandning?
"Invandrare begar flest valdtakter" och "Etnisk bakgrund mildra-
de valdsdom" kan vi nu lasa i tidningarna. Liknande artiklar publi-
ceras i ovriga tidningar, samtidigt som TV och radio oversvammas
av magasinsprogram om invandrarproblem. Vad har hant?

Att den stora invandringen till
Sverige har inneburit, och inne-
bar, stora problem och uppoffring-
ar for oss svenskar ar sedan lange
ett kant faktum. Massmedia har
gjort allt for att tona ned proble-
men och har systematiskt ljugit
folket rakt upp i ansiktet.
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vattenbrunn. Den aterfinns 14 ma-
nader efter mordet sedan en pro-
stituerad kvinna som "umgicks"
med en av mordarna- haktats i ett
narkotikamal och av samvetskval
avslOjat hela den makabra histo-
rien.

Den 13 september 1978, dvs.
innan "det stora avslojandet lycka-
des" dock Bekir och Mahmut med
att brannskada tre personer svart
genom att kasta in en brandbomb
pa bottenvaningen till fastigheten
Wallingatan 30 i Stockholm.

For de svara valdsbrotten och
grovt narkotikabrott doms
Mahmut till livstids fangelse och
Bekir till fangelse i tio ar. Ingen
av dem utvisades dock omedelbart
ur Sverige vilket givetvis borde ha
gjorts.

En annan "kulturberikande"
PKK-are vid namn Ahmet Ozha-
mamcilan far bli mitt sista namn
for den har gangen vad galler
PKK-s brott i Sverige. (Berattelsen
skulle kunna goras betydligt
langre). Denne PKK-are som i po-
lishusets korridorer kallas for
"Oset" ar en notorisk valdtaktsfor-
brytare. Han har suttit av ett fler-
tal ar i svenska fangelser for sina
standigt aterkommande valdtak-
ter. Den forsta av dessa valdtakter
forovade han tre dagar efter sin
forsta ankomst till Sverige. Denne
primitive och lagt staende sexual-
forbrytare har anda inte utvisats
ur Sverige. Prata om dalt med
''kulturberikande'' brottslingar.

Balder.

For inte sa lange sedan stod det
att lasa i samtliga rikstackande
dagstidningar, att en tredjedel av
de uppklarade valdtaktema hade
begatts av utlandska medborgare.
Nu lagger man plotsligt fram
fakta pa bordet: tva av tre uppkla-
rade - och enligt signalement tre
av fyra ouppklarade valdakter ar
utlanningars verk. Manga ar
ocksa de valdtakter som begas av
invandrare med svenskt medbor-
g~rskap.
Ar detta tecken pa nagon sorts is-

lossning fran massmedias sida?
Perestrojka? Ja, forhoppningsvis
delvis. Huvudorsaken ar dock att
det inte gar att ljuga lika friskt
langre. AUt farre svaljer okritiskt
mediemas uppgifter. Darfor har

man tvingats byta taktik. Nu skri-
ver man, kor ut sa mycket det
bara gar. AUt for att skapa bilden
av en oberoende press, radio och
TV, som ventilerar vilka fragor,
asikter och fakta som heIst -
smart?

Nej da, inte smart. Joumalister-
na har redan brant sina broar.
Enligt en nyligen forsynt publice-
rad undersokning var de, jouma-
listema, den yrkeskar som atnjot
det lagsta fortroendet hos allman-
heten (t.o.m. lagre an politikerna).

"Man kan Lura en del au folket
hela tiden och hela folket en uiss
tid, men aldrig hela folket hela
tiden." (Lincoln)

••
- Oppna Era hem!
Friherinnan Ramel i Skane: sla
upp portarna till slottet och lat
fly"ktingstrommen valla in!

Arkebiskop' Werkstrom m.fl. kyr-
kans man: Oppna arkebiskopsbos-
tad och prastbostader pa vid gavel
och tag emot strommen!

Bengt Westerberg, Maria Leiss-
ner, Anna Lindh, Bertil Torekull,
Mats Svegfors m.fl.: Tag emot flyk-
tingar i Era vaningar!

Och till Er alIa: Naturligtvis pa
Er egen bekostnad utan att belas-

ta oss ovriga skattebetalare, Ni
som pratar sa vitt och brett om ge-
nerositet!

En bild i Svenska Dagbladet 14/1
1990 gjorde mig mycket upprord.
Bilden, tagen i Hogalidskyrkan i
Stockholm, vittnar om hur flyk-
tingarna respekterar var religion
och kyrka. En pappa, som belatet
aser hur dottern har placerat sina
fotter pa kyrkorgeln.

D.H. N. Stockholm.

Gosta Bohman (m)
(i Pockettidningen R)

"Ett regeringspartis uppgift ar att sitta kvar vid makten sa lange som
mojligt. Ett oppositonspartis uppgift ar att komma till makten sa fort som
mojligt. Nar man har okunniga valjare, vilket vi har i Sverige, sa tvingas
man forenkla sitt budskap sa till den milda grad. Detta gor att vi tvingas
fora ett resonemang som ibland overskrider sanningens grans.
... Hade vi kunniga valjare, som visste vad det var fragan om, skulle vi
aldrig kunna halla pa som vi gor... "
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Ja, jag skriver kamrat eftersom vi alla ar folkkamrater, vi skandinaver
och nordeuropeer. Norden och sarskilt Sverige star infor en odestimme
av storre dimensioner an manga kan ana.

Flumliberaler och den gamla 68-vanstern med socialdemokraterna i
spetsen, har kort det har landet i botten moraliskt och ekonomiskt. An
sa Uinge ar fargen pa kulissen inte full av flagor, men det ar bara en
tidsfraga.

Man undrar hur det svenska
folket ar skapt nar det inte reage-
rar mer efter allt mygel med pAlol-
jande skandaler i politiken. Sven-
sken fortsatter att rosta pa, och ha
fortroende for vara s k folkvalda.
Sverige verkar ha blivit ett land
dar 100 sma Honecker gor klipp,
dvs politiker och statliga tjanste-
man skor sig pa folket, sarskilt ar-
betarna som far bara tyngsta
lasset. Anda har vi haft en s k ar-
betarregering i over 40 ar!

En av de sWrsta katastroferna
for Sverige ar invandringen. Sar-
skilt den utomeuropeiska.

Vi har rad sager de "upphojda
och upplysta" alltsa vara politiker
och intellektuella dar de sitter i
sina flotta hus eller paradvaningar
i innerstan. Dom har rad ja, an sa
lange Men har folket rad?

De gamla som byggt detta land
ligger utslitna som kollin i sjuk-
huskorridorer eftersom det inte
finns vardplatser i tillrackligt
antal. Det ar tacken for utslitna
leder och ryggar! Ar man inte pro-
duktiv langre i detta samhalle som
"dom" sager bygger pa solidaritet,
sa slangs man pa sophogen som

tack! Skolmiljon skall man bara
inte tala om!!! Bostad och arbete
ar tva andra viktiga punkter. Som
svensk verkar det som om man
ska be om ursakt hela tiden just
for att man rakar vara svensk.
Och bo kvar hemma hos sina foral-
drar sa lange som mojligt for att
vara solidarisk med invandrarna
som ocksa behover lagenheter. Det
hade var forre invandrarminister
G. Andersson mage att vraka ur
sig. Samtidigt ifragasatts svensk-
heten och dess historia dagligen i
vart likriktade media. Vad ar en
svensk, vad ar svenskt egentligen?
far man ideligen hora. Ak ner till
Grekland, Spanien t.ex. och stall
samma fragor sa far du garanterat
pa kaften! Sverige har alltid varit
ett invandrarland sager vara "folk-
hemshjaltar" och "intellektuella".
Ska man resonera sa, sa ar hela
varlden ett invandrarland.

De invandrare som sokte sig till
Sverige i tidigare arhundraden var
vasteuropeer med ungefar samma
varderingar som oss svenskar.
Tyskar, valloner, belgare, finlan-
dare ja, duktigt utbildat folk som
inte drog sig for hart arbete, och

som snabbt assimilerades in i det
svenska samhallet.

De kravde inte fri religionsuWv-
ning med t.ex. en moske pa svensk
mark! Eller hemspraksundervis-
ning, fri lagenhet, mobelbidrag
etc. Listan kan goras lang pa hur
det svenska kulturarvet har luck-
rats upp sedan socialdemokrater
grep sina klor om detta land. Sam-
tidigt talar man om hur fint det ar
med nationalism i de Baltiska och
Mrikanska ~terna! Men om man
som svensk visar sin karlek till
sitt land, da krossar dom en
genast med sin asiktsklack!

Detta land har vi byggt upp,
under artusenden har vara forfa-
der brukat denna jord, forsvarat
dess granser, slitit i fabriker och
gruvor. En svensk mentalitet har
vaxt fram, en mentalitet som
vunnit respekt och beundran ute i
varlden. En svensk haIler ord, en
svensk ar rakryggad, en svensk ar
en god arbetare. Lat oss se till att
vi med ett homogent folk och en
sund Nationalism behaller dessa
honnorsord!

FATTARDU, SVENSKI
Nu fjiittrar man den frie gudason,
likt barnet stavar han systemets laxa.

Esaias Tegner

Sag, fattar du, svensk, att du inte ar fri,
att fogden ser in genom rutan?
Anar du ens, att det ej ar vi,
som fOrabefalet pa skutan?

Sag, fattar du svensk, att nu vranges vArratt
oeh sanning blir fridlyst ilandet?
Anar du ens, att ordet du gett
at svartaste lognmakarbandet?

Oeh anar du, svensk, det erbarmliga slut,
som vantar ett folk utan ara,
fattar du ens ett rattframt: Vet hut,
vand Mer till fademas laral

Ty Sverige ar diU oeh det landet dig kart,
oeh Riket - vart hemland i varlden -
blev skapat av man, som funno det vart
att modigt det varja moo svardenl

C E Carlberg
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ti-terrorism
Vad gor Sveriges regering egentligen?

Det ar verkligen en bra fraga. For att saga sanningen sa ar det lite svllrt att fa fram
tilli6rlitlig information pa detta omrade.
Vad vi vet idag har Sverige sant poliser pa utbildning hos GSG-9i Tyskland. GSG-

9 betyder ordagrant oversatt Grans-Skydds-Grupp-9 och ar en specialutbildad av-
delning inom den tyska POlisenfor terroristbekampning och gransovervakning.

utrustas med en Kevlar hjalm
samt med en Tactical Dress
anvand av SWAT i USA

Tyskarna ar kanda for sin effekti-
vitet och de sviker ej detta rykte
pa denna punkt, undantaget vissa
militara elitforband i USA, Eng-
land och Sovjet ar GSG-9 varldens
basta terroristpoliser. Forbanden i
de andra landerna heter Delta
Force (USA), S.A.S. (Special Air
Service) och S.B.S. (Special Boat.
Service) (England) samt en grupp
ur KGB och en ur GRU i Sovjet.
Av dessa ar det Delta Force som
haIler hogst klass. Medlemmama
dar har en gedigen utbildning som
gor att de har en mycket stor ka-
pacitet aven vid operationer pa
frammande mark och i enskilda
styrkor.

Man kan ju da fraga sig vad det
innebar for den svenska polisen
att de har beretts mojlighet att in-
hamta kunskaper och erfarenhet
fran GSG-9. Jo det har bland
annat inneburit att den svenska
polisen for forsta gangen pa
manga ar har rejala vapen att ta
till vid en eventuell operation, de
ar numera utrustade med mas-
kingevar fran tyska Heckler &
Koch. Narmare bestiimt en modell
som gar under beteckningen
Heckler & Koch MP5A Detta
vapen har mycket stOrre tillforlit-
lighet an vad den Svenska K-
pisten Carl Gustav nagonsin hade.
Dock ar det ett sorgligt kapitel i
svensk brottsbekampning att poli-
sen ar sa daligt forberedd som den
faktisk ar. am det skulle komma
att forhalla sig sa att man i framti-
den skulle bli tvingade att gora ett
stOrre ingrepp mot en bas med va-
lutbildade, hansynslosa terrorister
har man tyvarr inte sarskilt
mycket att satta emot. Faktum ar
att detta ar en orsak till att man
som aktiv forkampe for terroris-
mens krossande blir lite radd. Just

att vi ar sa daligt rustade kan bli
den utlosande faktor som gor att
Sverige kan bli utsatt for framtida
angrepp som vi hittills varit lyckli-
gen forskonade ifran. Och nar den
dagen kommer har vi ingenting
eller i alIa fall en liten och prak-
tiskt taget otranad styrka att
satta emot terroristema.

Nar man vet detta synes det
annu mer a nodvandigt att vi
skickar folk pa utbildning till
andra lander som har haft stor er-
farenhet av amnet for att vi pa sa
vis skall kunna fa erfarenhet och
kunnande av demo Vi maste ge
efter for var neutralitet for att fa
ett aktivt kunskapsflode till och i
viss man fran Sverige om vi skall
ha en chans i den framtida
kampen mot den internationella
terrorismen. Vi foreslar foljande
punkter som vi menar kommer att
innebara en hel del forandringar
av det positiva slaget.

• Sand ivag personal pa utbild-
ning hos Delta Force, GSG-9,
S.AS, SWAT Teams i USA Detta
ar en nodvandighet da det icke gar
att fa praktiska kunskaper pa
annat hall.

• En omedelbar effektivisering av
bevapningen hos den svenska
anti-terror polisen som ar under
bildande. Vi foresIar att de poliser
som aktivt skall deltaga i framtida
operationer pa faltet skall tranas
pa foljande vapen: Berettas model
92 F som numera ar standardvap-
net hos USAs arme, Heckler &
Koch MP5A, M-16 med M-203,
M309 portabla granatkastare,
Barnetts kraftigare armborst
model Cornmande samt pa det av
Svenska Jagarpricks~yttar anvan-
da AK-4 modifierat. Aven skall de

• En effektivisering som mojliggor
omedelbara insatser mot terrorist-
styrkor redan vid ankomsten till
Sverige vid flygplatser, hamnar
etc. Det kan endast bli genom en
okande rorlighet och en okad eld-
kraft som man kan oka denna
inom polisen lilla grupps mojlighe-
ter att stoppa eventuella framtida
terrorister.

Detta ar dock bara nagra av de at-
garder som maste vidtagas for att
vi i framtiden skall ha en chans i
bekampningen av den intematio-
nella terrorismen. Det viktiga ar
dock i huvudsak att man gor na-
gonting sa att detta varldens
avskum kan se till att vi inte bara
sitter passiva och tittar pa medan
utvecklingen gar oss ur handema i
Sverige. Man maste markera ett
stiillningstagande. Jag ar till fullo
overtygad att om man gick ut med
en sadan har sak istallet for att
patvinga det svenska folket
tvangssparande 0 dyl som ingen
vill ha sa skulle de flesta med god
vilja stalla upp och offra nagonting
annat for att vi skall kunna effek-
tivisera polismakten i Sverige. Det
handlar inte om att vi skall ha fler
poliser utan att de som vi har skall
vara battre utbildade och redo att
bemota en sadan har situation.

Man blir upprord nar man drar
sig till minnes att vi faktiskt har
haft en av varldens mest hansyns-
losa och farliga terroristledare
Abu Nidal boende i Sverige under
lang tid med falsk identitet.
Samma sak skulle aldrig kunna
ske exempelvis i Tyskland, dar
hade de tagit honom redan vid••
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griinsen nar han forsokte ta sig in.
Vad ar det egentligen som sager
att hela meningen med Abu Nidals
uppehallande i Sverige inte var for
att rekognosera, kartlagga sven-
ska mojliga framtida mal etc.etc. ?
Det ar faktiskt hogst troligt. Det
har faktiskt forekommit en del in-
dicier tidigare ar bla i samband
med den sk terroristrattegangen
sommaren 1989. Vid tiden for rat-
tegangen okade vi omedelbart var
beredskap vid alIa mobiliserings-
forrad i fruktan for att palestinska
aktivister skulle iscensatta ett
eller flera angrepp mot dessa for
att fa tillgang till vapen och
spriingamnen. Jag har fran sakra
kallor, givetvis fomekade av sveri-
ges regering och polis men iinda
tillforlitliga, fatt information som
bevisar att det verkligen har fore-
kommit skottlossning pa svensk
mark sommaren 1989. Det hiinde i
en mindre ort i sodra Sverige och
det var en ung hemvamsman som
stod pa post tidigt en morgon nar
han horde ett prasslande ljud fran
buskama ett femtiotal meter
liingre bort i skogen. PlOtsligt
small ett skott och det traffade i
vaggen ca fern cm frAn hans
huvud, vapnet har senare kommit
att fasts tall as vara en rysk Ka-
lashnikov 7,62 mm, givetvis blev
han besWrt och ropade sa att de
som befann sig ute i skogen ome-
delbart skulle identifiera sig eller
sa skulle han skjuta skarpt. Detta
fick ingen effekt sa de hemvams-
man som var utposterade vid mo-
biliseringsforradet foljde regle-
mentet och tog posto mot det stalle
dar de hade sett mynningsflam-
man. De siinde upp en lysgranat
for att om mojligt kunna se sina
angripare. Granaten lyste upp
skogen och man kunde se en miin-
niska ala bort fran platsen. En av
miinnen ropade halt pa svenska
och pa engelska men det fick ingen
effekt sa han skot ett vamings-
skott. Ej heller detta stoppade den
flyende mannens framfart sa gub-
barna lydde order och lade an. Da
visade det sig att det hade varit
fler iin en for sa fort som lysgrana-
tens verkan hade upphort horde
man ljud som tydde pa att ytterli-
gare tva man tog sig pa platsen.
Man hittade blodspar pa marken
dar den forste av miinnen hade
blivit traffad men inga spar av
mannen. Vi kan formoda att hans
kamrater tog honom med sig vid
retratten.

Man kan ju tycka att en sAdan

SVEAMAL 1/91

Sossepamp
mordad i Tallin.
For drygt tio ar sedan
avskedade BertH
Whinberg, Byggnads-
arbetareforbundets
ordforande och leda-
mot av den socialde-
mokratiska partisty-
reIsen, den har tid-
ningens redakwr
darfor att han vagade
driva en aktiv kam-
panj mot den forda
massinvandringen till
Sverige. BertH Whin-
berg forklarade att
manniskor som fram-
for sAdana asikter
skall avskedas frAn
sina arbeten. Nar Win-
berg hittades mordad
pa en soptipp i Tallin
den 24 januari, sa be-
skrevs han av sina so-
cialdemokratiska par-
tikolleger som en bra
karl, som arbetat for
rattvisa och frihet.
Gud yare med oss!

Sverige-
demokraterna
skall registreras.
Partiet har samlat in
namnunderskrifter for
att bli registrerade till
riksdagsvalet och nar
dessa rader skrivs har
nastan 3 000 namn
kommit partiet tillhan-
da. En del namn
kommer att sallas bort
eftersom de ar omyndi-
ga eller olasliga, men
de 1 500 namn som
behovs ar nu klara.
AterstAr nu bara att
registreringen god-
kiinns av riksskatte-
verket som handlagger
arendet.

I DOTERST I
SD satsar mer pi
yttre aktiviteter.
Att doma av den plane-
ring som Sverigedemo-
kratema har gjort infor
det kommande verk-
samhetsaret, sa forefal-
ler det vara en mar-
kant okning av antalet
yttre aktivjteter, mani-
festationer, torgmoten
etc. Bland annat har
partiet beslutat att
gora Engelbrektsdagen
till SD's motsvarighet
till forsta maj. En fri-
hetsdag dar man de-
monstrerar och sedan
har fest i nationell
anda. Det hela forefal-
ler mycket intressant
och bor kunna fa god
uppslutning om plane-
ringen fungerar som
den bor.

Sjobo tar emot
balter.
De mycket kiinda ute-
slutna centerpartister-
na i Sjobo sager att
man kan ta emot flyk-
tingar fran Baltikum
eftersom baltema ar
broderfolk. Herrarna i
Sjobo har fomuftet i
behall, men samtidigt
vill man ge en signal
om att vi inte skall
oppna dorrarna sa att
vi underminerar fri-
hetskampen dar.
Kampen kraver att de
stannar och kampar. Vi
bor i staller ge mer swd
och bistAnd till vara
broder sa att de kan
leda sin kamp till
seger.

Allt tler kritise-
rar svenskarna.
Manniskor med insikt
i hur svensken funge-
rar i olika sociala mil-
joer och situationer,
vittnar om att sven-
sken har speciella
egenskaper som har
sin foljd av paverkan
fran ett politiskt
system som satter tvi-
velaktiga och omiin-
skliga teorier i system
i stallet for att anpas-
sa politiken till miin-
niskans natur.
Manga iakttagare har
skrivit bocker och
spaltkilometer artiklar
om hur fega, naiva och
sjalvupptagna sven-
skarna ar. Detta
marks i mAnga olika
sammanhang, tex i var
installning till det poli-
tiska etablissemang
som standigt kor over
oss eller fortrycker oss.
Svenskarna foljer likt
medvetslosa zombies
sina herrar onskemal
utan minsta protest.
Till och med national-
istpartier som Sverige-
demokraterna drabbas
da och da av miinnis-
kor som inte "vagar"
saga vad de tycker
utan hellre framfor
vad de tror att andra
tycker. I frAgan om
dodsstraffets inforan-
de eller ej sa har fler-
talet medlemmar den
uppfattningen att
dodsstraffet behOvs,
men en del av dem
anser att det av "tak-
tiska" skal inte bor
talas hogt om dods-
straff. Ynkedom! 80 %
av amerikanarna ar
for dodsstraff.

ANTI-TERROR, forts

har hiindelse skulle vara nog for
att polisen och militaren skall fa
det de onskar i frAga om utrust-
ning och utbHdning, men eftersom
hela historien tystades ner kan
man val formoda att den ocksa i
framtiden kommer att fornekas av
de styrande i Sverige. Om det
skulle bli sa att vi far fler sadana
har hiindelser runt om i Sverige

kan vi inte lita till hoppet att det
skall ga lika bra andra ganger som
det gjorde denna gang. Jag tror att
jag med bestamdhet kan saga att
tyvarr ar inte alIa hemvarnsman
lika beslutsamma som denna unga
man var sa andra ganger kan det
mycket val ga valdigt illa.
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I augusti/september 1989var det val i Sydafrika.Resultatet av det blev att Nationel-
la Partiet. (NP) beholl sin majoritet och Konserwatiewe Party (KP) beholl sin posi-
tion som det starkaste oppositionspartiet trots massiv propaganda och patryck-
ningar fran den vita viinstern, den marxistiska terrororganisationen ANCoch vas-
tvarlden. KP:s POlitiska program belyses aldrig objektivt av svenska massmedier
vanor det ar pa tiden att DAgontidning i Sverige gor det. Och eftersom vi rorespra-
kar en fri och oppen debatt vill vi har nu lata KP komma till tals utan vinklingar
yare sig at det ena eller andra bAlletoch sedan overlater vi tilllasarna att bedoma
om KP:sPOlitikar vad svensk massmedia pastar.

Vad viII Sydafrikas
konservativa parti?

FoJjande urval av frigor
och svar ar hamtade ur
en liten skrift som heter:
"Ontmoet die KP, dvs.
"mot KP', som publicera-
des 1986, sa den ar ett par
ar gamma!, men POlitiken
ar densamma.

Fraga: Vad iir kruxet med pro-
blemen i Sydafrika?
Svar: Sydafrika har 13 olika folk
med ratt att fortsatta att existera.
Om alla tvingas till ett parlament
utvecklas omedelbart en makt-
kamp. Varje folk kommer att forso-
ka fa den riktiga makten och majo-
riteten kommer att vilja ha mer
majoritet. Nar och om detta
hiinder, fOrsvinner minoriteternas
ratt till overlevnad.

Fraga: Bur anser KP att Sydaf-
rikas problem skalliosas?
Svar: Den enda realistiska lOsning-
en ar att tilldta varje nation, att
styra inom sitt eget territorium.
Det ar det enda sattet att undvika
hotet om styre av de numerart
overlagsna svarta nationerna over
de vita. Denna politik kallas "del-
ning".

Fraga: Kan "Power-Sharing"
och 8kydd av minoriteterna
80mframlagt8 av NP lyckas?
Svar: Den enda garantin som
skyddar en nation ar sjalvstyre.
Power sharing som framlagts av
NP regeringen kommer med Sydaf-
rikas mdngfald aldrig att lyckas,
vilket det inte heller har gjort po..
ndgon annan plats i varlden - Li-
banon , Cypern och Irland, ar tre

exempel av manga som visar att
det inte fungerar. Det sk. skyddet
av minoriteter som fOreslagits av
NP regeringen har aldrig fungerat
i resten av Afrika. Det skulle
diirfOr vara bade dumt och farligt
fOr de vita att dela makten, fOr so..
skulle de fOrloraden. Det har vi er-
farenhet fran Rhodesia, Mocambi-
que ochAngola.

Fraga: Varfor vill inte KP lAta
svarta, fiirgade och indier ha
representanter i det vita parla-
mentet?
Svar: Dar/Oratt varje etnisk grupp
enligt KP:s politik skall ha sitt eget
parlament. Under kampanjer 1983
varnade KP fOr att om man tillat
de fargade och indierna tilltrade
till de vitas parlament skulle det
resultera i att aven de svarta skulle
komma in. NP ar fOr narvarande
ett offer fOr sin egen darskap. De
fargade och indierna har represen-
tanter i det vita parlamentet efter
sin numerar i forhallande till de
vita. Om det samma skulle applice-
ras po..de svarta, skulle de ha 597
platser i det vita parlamentet gen-
temot 178 platser for de vita.

Fraga: KP:s politik lAter bra,
men gar den verkligen att ge-
nomfora?
Svar: "Delning" ar ett recept som
fungerar, dar/Or att det ar en na-
turlig onskan, hos varje folk att
vara ~alvstyrande. Baskernas

kamp i Spanien, sikhernas i
Indien, tamilernas po.. Sri Lanka
och de fransksprakigas i Canada,
vittnar om det. I Sydafrika har vi
redan fyra oberoende svarta stater
som ar sjalvstyrande utan vit in-
blandning. Genom detta har flera
miljoner svartas politiska ambitio-
ner fullbordats utan att ha hotat
de vita.

FrAga:Kommer inte KP:s poli-
tik att leda till att fler sanktio-
ner vidtas mot Sydafrika?
Svar: KP kommer inte att backa
pga hot om sanktioner. Metoden
att anvanda sanktioner fOr att
stOrta en regering har aldrig lyck-
ats. Vastvarldens beroende av Syd-
afrikas strategiska mineral export
ar redan ett effektivt motdrag mot
sanktioner. Nar vapenbojkotten
tradde i kraft mot vart land, star-
tade vi en egen vapenproduktion
och samtidigt skapade vi arbets-
tillfallen fOr flera tusen. Nar Syd-
afrika hotades av oljebojk.qtt ska-
pade vi tva nya oljebolag. Aven om
sanktioner hade en mojlighet att
lyckas, skulle KP aldrig lata sig
styras av utlandska makter. Detta
skulle endast leda till konstant po-
litisk utpressning.

Fotnot: For den som viII komma i
kontakt med KP ar adressen: Kon-
serwatiewe Party, P.O. Box 1842,
Pretoria, Republic of South Mrica.
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s forr och nu.
Att majoriteten av de ledande foretradarna for dagens social-
demokrati ar hopplosa extreminternationalister ar all om val-
bekant for manga av vara lasare; men vilken installning hade
egentligen socialdemokraterna i nationsfragor pa den "gamla
goda tiden."

En av de riksdagsman som ivrigast motionerade om att in-
ratta ett svenskt rasbiologiskt institut var S.A.P:s partiledare
Hjalmar Branting.

Den svenska riksdagen beslOt
ocksa med overvaldigande ma-
joritet att inratta ett sad ant
1921. Branting var overhuvud-
taget under hela sin politiska
karriar djupt intresserad av de
folkliga och nationella fragor-
na. Socialdemokraten Allan
Vought, chefredaktor for Arbe-
tet frAn 1924, ledamot i andra
kammaren, utrikesnamnden,
konstitutionsutskottet, forsvar-
skommisionen och 1940-48
medlem av den socialdemokra-
tiska partistyrelsen ansag att
den utjamning mellan samhall-
sklasserna som socialdemokra-
terna vill astadkomma "hade
alIa utsikter att rasbiologiskt
forbattra rasen."

Vought framhavde med
skarpa att "socialdemokrati och
rasbiologi sky inte varandra".
Allan Voughts grundinstallning
var att "folkhygienen skulle
stalla som mal att tillvarata

vad som ar det basta inom var
och en av folken och forhindra
uppkomsten av skadliga kombi-
nationer." Socialdemokraten
Vought ansag ocksa att; "Ras-
hygienen asyftar harmoni
mellan rasanlag och miljo, pa-
staendet att den nordiska rasen
ar vardefullare an den negroida
har atskilligt fog for sig - dess
insats for varldskulturen ar
obestridligt storre."

Bengt Lidforss, socialdemo-
kratisk naturvetare och arbe-
tarvan, gjorde under 1900-
talets borjan ett flertal uttalan-
den dar han varnade fOrextre-
minternationalismen och dess
katastrofala foljder. Torsten
Nilsson, regeringsledamot for
socialdemokraterna under
manga ar, skrev 1939 en artikel
i "Tiden" om att socialdemokra-
tin alltid varit redo att varna
om de nationella varderna som
bestod i "spraket, rasen och

Varfor
Bevara Sverige Svenskt?

Las aUt om rorelsens verksamhet
BSS - ett {OrsOk Di.tyackD deba!!
250 sidor dokument over So-talets motstand mot

massinvandringen.
Pris 150kr

Anvand postgiro 625 55 53 . 7

odesgemenskapen." Landsfa-
dern Per Albin Hansson gay
1926 ut en skrift med titeln
"Sverige at svenskarna-
svenskarna at Sverige." Skrif-
ten inleddes med de stolta
orden "Leve fosterlandet" och
var en nationell paroll till Sve-
riges arbetare att sla vakt om
fosterlandet. Rickard Lind-
strom ett annat stort namn i
den svenska socialdemokratin
framholl 1928 nationens karak-
tarsgemenskap. Han talade om
"ett folks gemensamma karak-
tarsdrag, vilka aga en pragel av
enhetlighet genemot andra
samlingar av manniskor, som
ha andra kollektiva karaktars-
drag."

Han forde aven fram begrep-
pet kulturgemenskap och sade:
"I nationallitteraturen, i den
nationellt praglade musiken, i
den nationella konsten, i de ge-
mensamma minnena, i den
langa traditionen, har ett folks
kultur sina ratter. Ett folk kan
i sitt kulturliv icke springa
ifran detta som ar nationellt,
darfor att det ar historiskt
givet just for detta folk. Det
skulle betyda kulturellt sjalv-
mord." Rickard Lindstrom av-
slutande mening var den att:
"Kampen fOr rattvisa ar for ar-
betarklassen i hog grad
kampen om foreningen med na-
tionen, med fosterlandet."

Balder.
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"Sikeiner och tattare"
80m landet tidtals oversvammades av detta sJags losdrivare, maste re-
geringen da och da tillgripa kraftiga medel. Ar 1614 utfiirdade Gustav
Adolf en strang skrivelse tilllandshovdingama i de trakter, diir en hop
tattare "drev sitt skalmeri",och alade vederborande att rada bot pa det
onda genom att sla mannen i jam och halla dem med arbete vid kro-
nans slott eller annorstades samt skaffa deras hustrur och barn syssel-
sattning pa bondgardama.

JI maj 1636 inberattade landshov-
dingen i Ostergotland till regering-
en, "att tattare hava tvenne resor
tant elden pa Norrkoping och opp-
brant forste gangen sju lador,
andre gangen fyra andra hus". Det
foranledde riksmarskalken, riksra-
det Axel Baner att yttra: "Det
matte vara en underlig ting, att
man icke allenast lider tattare
utan ock later dem draga kring
riket och bedriva all ond vilja,
fastan det beslutits, att inga tatta-
re skulle lidas i riket".

Det tog sadana dimensioner, att
landshOvdingarna aret darpa fann
sig foranlatna att inkomma till re-
geringen med forfragan, "huru de
sig forhalla skulle med tattarne i
landet, vilke gore stor skada". I an-
ledning harav resolverade riksra-
det, att tattarne skulle alaggas
"att packa sig ur riket och intet
vistas harefter inom dess granser.
Finnes", heter det vidare, "nagon
efter Larsmasso nastkommande
har i riket, den skola stathallarne
utan nagon foregaende forfragan
opphanga och till livet straffa
lata". En forordning av detta inne-
hall blev ocksa utfardad, men
kunde naturligtvis aldrig efterle-
vas.

Att sa ej skett framgar av att
Kungl. Maj:t fern ar senare i en
"Ordning och stadga om tiggare,
landsstrykare och lattingar"
klagar over att "zigeuner och tat-
tare stryka omkring uti provincier-
ne och jamte allehanda ogudaktig-
het, som av dem begas med deras
spadomar, lOgn och tjuveri, tillfoga
Vare undersatare ett stort besvar".
Kronobetjaningen fick nu befalI-
ning att "lata gripa dem vid huvu-
det", och om nagon bland dem be-
funnes skydig till "tjuveri eller
annan otillborlig akt och missgar-

ning", sa agde landshOvdingen
makt att utan vidare rannsakning
och dom straffa honom till livet.
De andra skulle han "kora utur
sitt Ian och hovdingedome" och
samtidigt meddela sig med lands-
hOvdingen i det lan, dit tattarne
toge sin tillflykt, sa att aven denne
kunde forfara pa samma satt och
vandringsfolket salunda drivas ur
riket. Kom zigenarna sedan igen,
skulle man sla dem i jam och fora
dem till narmaste slott att arbeta
dar vid vatten och brOd.

Ar 1648 blev det aterigen i nidet
tal om tattarne. "Hennes kungl.
Maj:t mente bast vara, att de
sandes till Nya Sverige, och att
darom skrives till landshOvdingar-
ne, att de have dem i forvaring till
oppet vatten".

Riksradet och amiralen Erik
Ryning "hOllt hazardeust (riska-
belt) att sanda dem dit; till aven-
tyrs skulle de gora ett skalmes-
tycke". Men drottningen vidholl
sin asikt.

LandshOvdingen i Uppsala och
Stockholms lan, riksradet Bengt
Skytte yrkade pa att losdrivare
och missgamingsman skulle
domas till tvangsarbete. "Mente
darigenom landet befrias ifran det
onda". Regeringen beslot ocksa, att
sa skulle ske betraffande missda-
dare, vilka inte formadde betala de
boter, som adomts demo De skulle
"levereras landshovdingen herr
Bengt Skytte, att arbeta pa graven
i Talje".

Fjorton ar senare klagade rege-
ringen emellertid ater over att
"tattare och ziguener begynna
hopigt sig lata se uti landet, faran-
des omkring uti provincieme", och
beginge sina gamla skalmstreck. I
anledning darav aterupplivades i
huvudsak ar 1642 ars bestiimmel-
ser.

Men i 1686 ars kyrkolag oppnade
overheten en utvag for vandrings-
folket att fa stanna i Sverige. Dar
stadgades namligen: "Om de
landstrykare, som tattare kallas
hos oss, skulle emot Vart forbud
uti Vart rike sig insmyga och har
foda migre barn eller fora nyligen
fodde med sig, at vilka de begara
dopelsen, da skall sadant tillatas
och foraldrarna troligen formanas
att satta sig neder pa en viss ort,
lata sig undervisas i den kristna
!aran och trada till Guds forsam-
lings gemenskap eller i vidrigt fall
lamna barnen kvar, vilka Yare
ambetsman skola lata forsorja".

En som visade mycken omtanke
om de forfoljda och foraktade zige-
narna var Per Brahe. I forhopp-
ning att kunna utveckla deras
anlag for hantverk till at han "den
vandrande mannen" att sla sig ned
i hans stad Granna. Men detta
forsok att gora dem bofasta miss-
lyckades naturligtvis. De trivdes
battre med att "fara omkring uti
ostadighet". I Finland upplat han
at dem odehemman att bebygga.
Ett hundra trettio "svarta tattare"
med hustrur och barn slogo sig
ned dar och lovade att arbeta samt
"att intet svarta sina barn".

Men ack huru lange varade val
de vackra foresatserna! Van-
dringslusten tog snart overhand.
De bOrjade ater stryka ikring och
tigga sin foda, och myndigheterna
hade mer besvar med dem an ge-
neralguvernorens alIa andra un-
derlydande tillsammans. Zigenar-
ne forklarade ocksa rent ut, att de
aldrig amnade bli bofasta pa sina
Odehemman, savida de inte finge
komma och ga, som de var vana.
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Gransskydd och
livmedelspriser
Sedan nUlallt fler filtt klart for sig att livsmedelspriser-
na i affarerna knappast skulle pilverkas omjordbrukar-
na skanker bort sin produktion - eller iltminstone arbe-
tar utan ersattning - har politiker och andra sjaIvut-
namnda jordbruksexperter blivit yra i mossan, men
man tror sig om att klara biffarna genom att bita sig
fast vid slopat gransskydd.

Men eftersom man samtidigt
hyllar den s.k. marknadsekono-
min: att till gang oeh efterfra-
gan ska bestamma priserna, ar
man aven har ute pa en vinglig
strat, for vad finns det for bevis
for att de som nu saljer billiga-
re an svenska produeenter inte
hojer sina priser nar den sven-
ska marknaden oppnas for
fullt? Sjalvfallet finns det inga
bevis aIls, bara spekulationer.
Experterna tror att det ska ga
lika bra som nar sossarna efter
maktovertagandet 1982 skrev
ner den svenska kronan med
sexton proeent, vilket verkar i
prineip pa samma satt som nar
ett privat foretag gar i konkurs.
Den kuppen lyekades p.g.a. att
vara storsta exportlander inte
foljde exemplet oeh skrev ner
sina valutor. Ja, vart storsta
exportland, Vasttyskland,
starkte i stallet sin valuta.
Alltsa ar det i hog grad Vast-

tysklands fornuftigare jord-
bruks- oeh annan politik som
raddat den svenska ekonomin
sedan 1982. T.ex. har bade
Vasttysklands oeh EG:s jord-
brukare i ovrigt lagre produk-
tionskostnader an de svenska
bonderna, vilket Sverige nu ska
aka annu mer snalskjuts pa,
enligt Birgitta Swedenborg
m.fl. Dessutom behover de san-
nolikt inte betala nagra ege-
navgifter for patvingade soeial-
forsakringar .

Hur jordbrukarna i dessa
lander har det betraffande moj-
lighet till semester kanner jag
inte till, men att en svensk
bonde maste arbeta minst tolv
timmar per dag 7 dagar i
veekan aret runt, for att kunna
fortsatta med sin produktion,
ar omvittnat i manga fall, sar-
skiIt galler detta betraffande
nystartande unga bonder. En
tid var politikernas malsatt-

ning att en svensk bonde skulle
ha samma inkomst oeh aven
mojlighet till semester som in-
dustiarbetaren, men i dagens
lage ar det tyst om den mal-
sattningen, nu ska den svenska
bonden i stallet stallas helt
sysslolos genom slopat grans-
sydd!

Om den svenska bonden i dag
skulle ha sex veekors betald se-
mester skulle det ga med de
svenska livsmedlen pa samma
satt som med de nybyggda bos-
taderna; ingen skulle ha rad
att kopa dem.

Markligt nog har ingen
kommit pa iden att anklaga LO
oeh de maktiga faekforeningar-
na for de hoga livsmedelspri-
serna, vilket tyder pa en mark-
lig blindhet.

Just i dessa dagar river Sjo-
folks-faektets ordforande upp
himmel oeh jord for att fliipin-
ska sjoman arbetar pa utflag-
gade fartyg for en Ion som ar
den mangdubbla mot i deras
hemland, men en brakdel av
vad en svensk faek-ansluten be-
tingar sig. Vad finns det for
bevis fOr att Sjofolksforbundets
aktioner inte sprider sig till
hela sydostasien oeh dar tving-
ar upp lonerna, oeh da blir det
slut med den billiga svenska
importen darifran!

Nils E. Rydstrom

Bli medlemi
SVERIGEDEMOKRATERNA

Box 20085
104 60 STOCKHOLM

TeI08·64120 11

Postgiro: 23 45 65 . 0
Medlemsavgift 150kr

Prenumerera pa
~W~~ID1~n

Box 20085,
104 60 STOCKHOLM

Postgiro 62555 53 . 7
10 nr/150 kr

Stod utgivningen
med ett extra bidrag!
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Balder den gode,
gudarnas gunstling,
Friggs liksom Freke-
harskarens frojd,
stod i den stolta,
statliga skaran,
mal for de mangas
menlOsa skott.

Oskadd stod guden,
adlast bland asar,
log sasom oskulden
ler at en lek;
ty utav tingen
Frigg hade tagit
ed att ejsara
saktmodig son.

Tor slungar harda
hammaren ur handen,
Kare sitt kalla
kastspjut har lyft,
alla i adel
avlan att visa,
hur mot Hel den
helige star.

Sargade vapen
Surter och sander
mot det gemensamma
trotsande mal.
Vassade pilar
vina mot vite
asen, - men intet
saras han avo

Leken fornojer;
men listige Loke
dOljer i dolska
sinnet ett dad:
avgrundens etter-
sprutande attling
tal icke sanningens
seger att se.

Eviga oskulden,
asars och manniskors
varn uppa livets
villande vag,
ar for den usla
ondskan ett gift, som
vacker den vidrigas
vamjeliga hat.

Hat har sin svurne
sven uti sveket;
redan ses Loke
le at sin list,
minnes att modern
misteln glOmde,
nar hon tog eden
annars av allt.

Vanligt vid handen
hamtar han HOder,
guden den blinde
blygsam och blek;
ber om en bage:
"HOderskall Balders
arafa hoja
har, aven han. "

Bakom star lismande
Loke och ldnar
obedd sitt oga at
famlande as.
Mordande misteln
felar ej malet:
dOdstortar Balder,
den dtiglige da.

Asarnas eviga
ara har fallit,
stOdet som stod sa
rotat och starkt.
Brustet ar broders-
hjartat i brostet,
oskuldens styrka
stortad och stackt.

Da rada morkrets
makter for Midgard -
harskaren heter
okuvligt hat -,
sprida dtir ovan
aven bland asar
uppe i Valhall
vanmakt och ve.

Sa attar sorgen
gudarnas sinnen.
[cke for Balders
bane ges bot.
Grater all varlden
villigt den vane,
Loke allena dock
jublar och ler.

IAv Lars G:son 18761
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Vad betyder ordet kultur? I debatter mellan oss och
vara fiender, invandringsforesprakarna, blossar det
ofta upp en strid kring ordet kultur. Vi sager oss vilja
varna om den svenska kulturen och far da raskt hora
av vara fiender att det inte finns nagon svensk kultur
att varna om!
Antingen sa sager man
att det inte finns nagon
specifik svensk kultur
eller nationalkaraktar,
eller sa poangterar man
att vi har lanat sa mycket
fran andra kulturer, t.ex.
Lucia fran Itallen, julgra-
nen fran Tyskland, jean-
sen och hamburgarna
fran USAo.s.v.

Med deras satt att se pa ordet
kultur, kvarstar egentligen
bara knatofs och surstromming
som rent svenska kulturyt-
tringar. Men det ar fel satt att
definiera kulturer pa.
Jag har last mycket om kultu-

rer, och i en bok namner forfat-
tarna att typiskt svenskt, det
ar just att tro att alIa andra
utom svenskarna har en
kultur, "de klar sig konstigt, vi
klar oss normalt", "de ar gam-
malmodiga, vi ar moderna", "de
har en massa konstiga levnads-
regIer, vi lever som vi vill".
Manga svenskar tycks tro att
kultur ar utmarkande for fatti-
gare folkslag men att det ar
nagot som forsvinner nar ett
folk blir rikt. Detta ar enligt
forfattarna helt fel, och jag
haIler med. Visst finns det en
svensk kultur, men den yttrar
sig pa fier satt an vi kanske i
forstone tanker pa.

Ett satt att definiera kultur
pa ar "den kollektiva mental a
programmering som skiljer en
mansklig grupps medlemmar
fran en annan grupps medlem-

mar". Vad innebar da det? Jo,
man kan dela in manniskors
beteenden i tre nivaer. Den
forsta nivan, det universella, ar
gemensamt for alIa manniskor.
Dit hor t.ex. att skratta, grata,
bli arg, ata, alska, m.m. For
vara fiender till vanster sa ar
det framfor allt den nivan som
spelar roll, man sager att vi ar
alIa manniskor, det ar bara
utanpa som vi skiljer oss at.
Den andra nivan ar det kollek-
tiva, och det ar har vi finner
nationella kulturer eller karak-
tarer, d.v.s. beteenden som ar
typiska for en grupp men inte
for en annan. AlIa manniskor
grater, men det skiljer mellan
grupper eller folk vilka som
"far" grata,"hur" och "nar" man
gor det. AlIa manniskor maste
ata, men vi skiljer oss at hur,
nar och vad vi ater. Naturlig-
tvis kan man ha en annan
gruppstorlek an nation. Man
kan t.ex. ha stockholmare,
norbor, europeer, eller arbeta-
re, o.s.v., men kvar star att
man kan finna beteenden eller
kollektiva handlingsmonster
som skiljer en grupp fran en
annan, mindre skillnader ju
narmare grupperna star varan-
dra. Den sista nivan ar den in-
dividuella, det som ar unikt for
varje individ. For vara fiender
till hoger sa ar det framst det
har man riktar in sin kritik pa.
De sager att alIa individer ar
olika, och att det ar nonsens att
pasta att alIa svenskar ar kalla
men italienare hetlevrade, ef-

tersom det finns manga undan-
tag.

For att exemplifiera vad de
har tre nivaerna betyder prak-
tiskt, kan vi ta just tempera-
ment som exempel. Om vi har
en skala fran 0 till 100, dar 0
betyder att man heIt saknar
temperament och salunda ar
lugn som en filbunke oavsett
vad som hander, och 100 bety-
der att man ar eldfangd och
brusar upp for minsta smasak,
sa kan man placera alIa indivi-
der i varlden pa den skalan.
Om skalan konstruerats pa
ratt satt sa bor genomsnittet
ligga omkring 50, med allt
farre individer ju langre ut at
kanterna man kommer. Teore-
tiskt sett kan alIa svenskar
hamna vaIdigt utspritt, utan
nagra storre ihopklumpningar,
men jag ar ganska overtygad
om att de fiesta skulle hamna
runt t.ex. 15-20 pa skalan. Ju
mindre grupp vi vaIjer att stu-
dera, desto mer homogen bor
den vara, och desto mer samlad
bor den ligga pa skalan. Om 90
% av alIa svenskar hamnar i in-
tervallet 15-20, kanske 90 % av
alIa danskar hamnar inom in-
tervallet 20-25 och 90 % av alIa
italienare inom intervallet 60-
70. Sedan kan det vara nog sa
riktigt, som vans tern sager, att
alIa manniskor har tempera-
ment, eller som hogern sager,
att en del svenskar kan vara
mer hetlevrade an en del italie-
nare, men det kollektiva ge-
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nomsnittet, d.v.s. det gemen-
samma for en viss grupp, skil-
jer sig fran en annan.

Enligt en av varldens framsta
forskare pA omrAdet, G. Hoof-
stede, existerar det skillnader
mellan olika kulturer, och han
anger aven enligt vilka dimen-
sioner de skillnaderna existe-
rar. Det skulle ta for mycket
plats i ansprAk att forsoka for-
klara vad dessa dimensioner
star for, och hur de forskats
fram, men i korthet kan man
placera in varldens alIa natio-
nalkaraktarer pA dimensioner-
na:

1) Maskulinitet (Sverige och
Holland lagst i varlden)

2) Individualitet
3) Undvikande av osakerhet
4) Makt-Distans (ungefar det

samma som hierarki)

Enligt Hoofstede kan man
aven placera de olika nationella
karaktarerna i olika storre kul-
turomniden. Foga overraskan-
de placeras t.ex. Sverige och
ovriga nordiska lander i en
grupp, ett stadium h~gre ingar
aven Tyskland och Osterrike,
annu ett steg hogre ingar Eng-
land, USA m.fl. tills man nar
det sista stadiet, det universel-
la. Av det har forskningsmate-
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rialet kan man sarskilt dra tva
slutsatser.

Den ena slutsatsen ar att
kultur innehaller sa mycket
mer an bara om man ater ham-
burgare och har jeans pa sig.
Den innehaIler t.ex. hur man
visar kanslor, hur man begra-
ver sina doda, hur man gifter
sig, vilket avstand man hAiler
till sina medmanniskor nar
man samtalar, vilken status
olika aIdersgrupper har, hur
man lOser konflikter, synen pa
naturen, djuren, kvinnans roll
och mycket, mycket mer. Den
andra slutsatsen blir da att
grupper, som star langt ifran
varandra, inte bor tvingas till
samexistens . .A.venom araber
ar manniskor liksom vi (det
universella) och aven om det
finns araber som beter sig
precis som de flesta svenskar
(det individuella), sa ar det kol-
lektiva arabiska monstret all-
deles for olikt det svenska kol-
lektiva monstret for att samex-
istens ska vara att rekommen-
dera. Det ar ju ocksa ett val-
kant fenomen fran Libanon,
USA, Schweiz m.fl. lander, att
manniskor solidariserar sig
med de grupper vars kollektiva
handlings monster motsvarar
deras egna, och att forekom-
sten av flera, alltfor olika, kol-

lektiva gruppbeteenden inom
ett begransat omrade leder till
spanningar och sa smamngom
till vald. Relativt narbeslakta-
de grupper, t.ex. svenskar och
norrman, kan dock leva till-
sammans utan storre friktio-
nero

Min forhoppning med denna
artikel ar att vi nationalister
hadanefter battre ska kunna
bemota de okunniga angrepp
som riktas mot oss fran saval
hoger som vanster. Fall inte in
i vara fienders argumentation
och borja forsvara varfor du
ater pizza eller kebab, varfor
du dricker coca-cola, eller vad
du nu kan beskyllas for. For-
klara i stallet det vidare be-
greppet av ordet kultur. Slutor-
den blir darfor att nastan alIa,
oavsett om vi vill det eller inte,
ar forankrade i nagon grupp
och delar dess kollektiva hand-
lingsmonster med oviga grupp-
medlemmar. Det finns inga
varldsmanniskor, som smalter
in overall t, men tyvarr finns
det rotlosa individer, t.ex. i
Tensta, som fatt de kulturella
begreppen forstorda genom
blandningen av utlandska for-
aldrar och svenskt samhalle,
och hur de blir, ar vi nog alIa
smartsamt medvetna om.

WOLFF
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'Ty det folket skall icke lange leva pa jorden, som
glommer att varda sina minnen."

Pi Odins hog vid
studentmotet 1875.

AFHolmgren

Skandinaviska broder! Nar jor-
dens maktiga monarker mottager
besok av sina jamlikar, visar de
dem en del av sin krigsmakt till
lands och till sjoss. Vi fattiga stu-
denter viII i dag visa er, vara kara
gaster, nagra punkter av vart
land, som framfor manga andra re-
presenterar de krafter, med vilka
vart folk vill i fred erovra och
varna om sin framtid.

Detta ar den forsta stationer! pa
var vag i dag. Jag behover inte
saga till er dess namn. Har, dar vi
nu star, grodde en gang froet till
vart historia. Har gommer sig rot-
terna till det stolta frihetstrad,
som under sin valdiga krona i
sekler overskuggat vart land.
Darfor ar detta stalle dyrbart och
det skall sa forbli, sa lange foster-
landskanslan har ett uttryck i vart
sprak. Ty det folket skall icke
lange leva pa jorden, som glommer
att varda sina minnen.

Ingen skall undra pa, om en
skara unga studenter viII se och
betrada dessa vidberomda kullar
och dricka mjod ur horn. Manga
skall icke kunna se nagot mer i
vart besok pa detta stalle, inte
forsta att nagon annan dragnings-
kraft ledde oss hit an stundens
flyktiga lust. Men for oss har
saken ocksa en annan sida.

Pa kullen star dryckeshornet och
mjodet, men djupt harunder slum-
rar vara faders ben i tusenarig roo
Skall man forbjuda graset att
vaxa pa gravarna for att det ar
gront och tycker om regn och sol-
sken? Nej, och icke skall heller var
festliga munterhet sWra de dodas
frid och skymma bort det allvar,
som ror sig pa djupet av vart sinne
vid vart besok pa fademas gravar.

Och denna leende morgonstund
saknar i sanning icke amnen for
allvarliga tankar. Har, dar jag nu
star, har jag en vidstrackt och
storartad utsikt over den av en
stralande sommarsol belysta

nejden. Darute ligger det gamla
FyrisvaII, dar vart folk lekt som
barn sina blodiga lekar med svar-
det. Dar borta vid synranden
ligger vart aldsta universitet, som
snart i fyra sekler spridit upplys-
ningens ljus i vart land och fran
vilket aven en och annan strale
letat sig fram over jorden intill ci-
vilisationens yttersta grans. Men
synkretsen vidgar sig an mer. Jag
ser over en tidrymd av mer an
tusen ar. Har under mina fotter
sover den gravlagda fomtiden, och
dar framfor mig och omkring mig
star livslevande och vaken Skandi-
naviens framtid. Ni ar ju denna
framtid, ni unga, som skall bara
den nordiska anden over till ett
kommande slakte.

Dar nedanfor ser jag en av dessa
den modem a civilisationens pulsa-
dror, som minskar avstanden pa
jordytan och som i dag for forsta
gangen fatt bara det unga Skandi-
navien hit. Vilken sallsam kon-
trast bildar icke anblicken darav
mot de minnen, som detta stalle
framkallar for var sjal! Vilket
langt avstlind ligger ej da mellan
hOgen och jamvagen! Hur manga
generationer, hur mycket blod,
hur mycket svett och modal Vi
maste med rorelse och tacksamhet
tanka pa de manga som arbetat
och stravat fore oss och som med
sitt livs idrott sokt fylIa detta
langa mellanrum. Darfor, nar vi
frojda oss over var tids hoga andli-
ga kultur och njuter av den nuva-
rande civilisationens valdsingnel-
ser nuvarande civilisationens val,
ma vi aldrig glomma, att den
grund, pa vilken vi sta, ar en atte-
hOg, som gommer forgangna gene-
rationers mOdor.

Ma vi ocksa lara oss harav, att
den manskliga upplysningen,
liksom naturen, standigt spirar
uppat i allt hogre och adlare
former, och att ingen kraft, hur
ringa den an ma vara, arbetar for-

gaves, nar den staller sig i det
godas tjanst. Denna tanke skall
starka var tro pa framtiden och
sarskilt skall den trosta oss, nar
de valvise ler at de unga studen-
tern as forsok att med svaga
hander knyta ihop det Skandina-
vien, som starkare hander en gang
forsokte hugga sonder med svar-
det.

Soner av Skandinaviens folk!
Studenter fran Nordens alIa uni-
versitet! Det ar dock i forsta
rummet denna angelagenhet, fol-
kens forbrodring, som samlat oss i
dag till ynglingating pa Odins hOg.
Skulle da detta arbete icke langre
passa for oss? Skulle inte studen-
tema fa ta del i arbetet for folkens
forbrodning, frihet och lycka? Vi ar
dock kallade att strida for ljuset.
Vara fiender finns i morkret, i for-
domar och likgiltighet. Aldrig blev
ett folk lyckligt genom det bdrada
valdet. Nej, det ar seklemas lling-
samma, men oupphorliga arbete i
fredens och kulturens tjanst, som
bygger varaktiga fasten at folkens
frihet.

Det ar inte genom jordbavningar
och vulkaniska utbrott som som-
marens skonhet och rikedom
tvingas fram. Nej, nar drivoma
smalter och solen skiner, gronskar
jorden stilla och tyst och holjer sig
av sig sjalv i blommor och boljan-
de skordar. Latom oss arbeta
sasom de stilla naturkraftema.
Var politik ar dock ingen annan an
den att med kulturens och karle-
kens milda makter aterforena det,
som av naturen var ett.

Och detta arbete ar kanske icke
sa overmattan svart. Nar jag ser
er har omkring mig, representan-
ter av Nordens skilda folk, i brokig
blandning och broderlig endragt
utan annan skillnad for ogat an
huvudbonaden, sa faller det mig in
att hela skillnaden kanske inte ar
mycket sWrre an skiftningama i
den harliga natur, som log kring
varvagga.

Vi ar dock alIa barn av var tid
och vart land och vi bar i vart
vasen en mer eller mindre trogen
spegelbild av den omgivning, i
vilken vi vuxit upp. Latom oss
darav ta anledning att omsesidigt
och ofta besoka vara broders land
och se dem sjalva i deras hem, icke

••
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blott vid dessa moten, utan mer
och fornamligast mellan motena,
se dem i deras vardagslag och var-
dagsliv, ty endast sa. kan vi ratt
lara kanna varandra. Och denna
onskan ar ju i vara dagar inte sa
svar att uppfylla. Tid och rum
lagger inte sa stora hinder i
vagen, och studentmossan, nar
den sitter pa ratt huvud, oppnar
nog grannens dorr.

Harmed vill jag inte ha sagt, att
studentmossans tid ar forbi och
att detta ar sista gangen vi mots
har pa hogarna. Jag vet val om de
lankar, som smidas vid entusias-
mens eld, kunna brista som kall-
brackt stal, nar nodens kyliga
dagar kommer. Men jag vet ocksa,
att yngligasinnets adla metall
bast later forma sig i varme och
att den aven kan bibehalla sin
form och sin pragel, sedan den
forsta hettan ar over. Och dessut-
om behover vi sa val i var kalla
och overmattan praktiska tid att
nagon gang fa varma oss vid den
glod, som strommar ut fran unga,
manskliga hjartan, och leva det
hogstamda liv, som ar ungdomens
privilegium.

Men skulle dessa moten verkli-
gen nu ha uppfyllt sin bestammel-
se, sa har det atminstone ej skett
eller kunnat ske forr an just nu.
Ty forst nu ar ynglingakretsen
fulltalig. Forst vid detta mote har
vi fatt halsa de finska studenterna
sasom ordinarie medlemmar i var
krets. Det var ratt och billigt att
detta skedde just har hos oss. Ty
ingen lag du narmare an oss, du
trofasta son av de tusen sjoars
land, du kott av vart kott, du del
av vart eget hjarta. Nar vi nu
halsar dig tusenfaldt valkommen
pa fadrens hogar och i broderlig
omfamning sluta dig till vart
varma brost, sa lagga vi dig blott
tillbaka pa din gamla plats.

Broder! Innan den flyende stun-
den forgar och innan vi skiljas ha-
rifran - manga kanske for alltid -
ma vi kasta en avskedsblick pa
dessa kullar. Uppkastade av
samma jord i jamnbredd med va-
randra, na de i jamnhojd med sina
toppar. Ingen ar storre an den
andra. De ligga lagom langt fran
varandra for att inte blandas
samman; men ocksa lagom nara
for att utifran slatten synas sasom
ett forenad helhet. De ar icke
langre skilda fran varandra an att
nar en broder ropar fran den ena
hogen till den andra, sa hores
hans rost, och vannens hand kan
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Kuwait - en munsbit for Irak
Irak, med 18 miljoner invanare,
hade inga problem att annektera
lillebror Kuwait med 1.8 miljoner
invanare, varav mindre an halften
var kuwaiter och av dem hade
bara 85 000 rOstratt. Resten var
gastarbetare och andra icke-
kuwaiter. Kuwaiterna var varl-
dens rikaste manniskor med fri
sjukvard, fri undervisning och ga-
rantilon aven om de inte arbetade.
Gastarbetarna saknade alla rat-
tigheter och kunde nar som heIst
utvisas, aven efter en livsgarning i
Kuwait. Ett land med sa fa egna
invanare saknar naturligtvis kraft
att havda sig i ett krislage.
Detta har kuwaiterna nu insett

och darfor planerar man att efter
kriget gora kuwait mera kuwai-
tiskt, mindre beroende av gastar-
betare etc. Iraks annektering for-

anledde USA att genom ett diplo-
matiskt spel med mutor och ut-
pressning skapa stod for ett mili-
tart ingripande.

En amerikansk mellanosternex-
pert sade att om kuwait hade ex-
porterat broccoli i stallet for olja
sa hade USA inte brytt sig. En
annan havdade att USA ville sla
till mot Irak for att forsvaga det
antisionistiska motstandet i regio-
nen och att invasion en av Kuwait
gay dem legitima skal att gora
det.

Oavsett vilka skal USA uppger
sa anser manga sansade politiska
bedomare att den enda rimliga
hade varit att lata sanktionerna
verka, da hade man sluppit krig
med de forodande konsekvenser
det ger for den politiska stabilite-
ten och pa miljon.

Baltikum - broderfolk i knipa
Hur mar egentligen balterna?
Nagon skulle kanske svara "som
de forjanar" ett svar som tanklOst
avges i alla mojIiga sammanhang.
Svaret ar naturligtvis: daligt.
Sedan de ryska och tyska impe-
riernas sammanbrott 1918 har de
baltiska folken i Estland, Lettland
och Litauen hoppats kunna bilda
sjalvstandiga stater. Under andra
varldskriget sveks ge genom
Stalin-Ribbentropp pakten och har
sedan dess forryskats i hOg grad.
Sedan Gorbatjovs perestroja gay
forhoppningar om frihet har den
okade maktkampen i Kreml bidra-
git till att grusa demo
Vi har kunnat lasa och hora talas

om matbrist, risk for militart mak-
tovertagande och masse migration,
problem som ytterst bottnar i den
katastrofala ekonomiska situatio-
nen. Men de forhoppningar som
perestrojkan tan de har inte
kunnat slackas trots militara in-

satser och hot. I stallet borjade
man kombinera teori och praktik
pa ett effektivt satt. Malmedvetet
har man strukturerat upp sina
mal och anvander fredliga metoder
for att na dessa. Man bygger barri-
kader, demonstrerar och ger natio-
nalismen positiva uttryck i folk-
sanger och konst. Fragan ar om
balternas hittills vapenlOsa mot-
stand mot t ex svarta baskrarna
verkligen kan ge effekt. Svaret pa
fragan ar att det hanger samman
med vilket stod de kan fa fran
norden och ovriga Europa. Gorbat-
JOY ar uppenbarligen kanslig for
kritik och trots att han har milita-
ren och de konservativa emot sig
kan omvardens stod nu avgora ut-
veckligen. Men det finns naturIig-
tvis inga garantier for det efter-
som erfarenheten visar att Sovjet
givit blanka tusan i omvardens
kritik. Svenska nationalister kan
gora sin insats varje mandag.

ses fran den ena till den andra,
nar han racker den ut mot
vannen.

Behallen vid avskedet harifran
den synen i ert minne, ty den ar
bilden av det Skandinavien vi
dromde oss. Varda och varm den i
karlek till fosterlandet! Inget i
varlden har storre ratt till var
karlek an det land, som fott oss
och som givit oss till arvedel efter
faderna en harlig skatt av ljus och

frihet. Och hur an vara oden ma
gestalta sig, ur fosterlandskarle-
kens rot skall var framtid spira.
Nar jag nu tommer hornet pa
Odins hOg, sa vet jag darfor inget
battre att tomma det for an for fos-
terlandet. Drick envar for sitt en-
skilda fosterland och hoj samtidigt
ett ur hjartats djup gaende leve for
vart gemensamma stora foster-
land, Skandinavien! •


