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ÅSIKTSFASCISMEN
JAN GILLBERG

Mediasamhället har utvecklat sin egen fascism. Åsiktsfascismen. En fascism uppbyggd genom en institution-
alisering av vissa åsikter och åsiktsmönster samtidigt som andra åsikter och åsiktsmönster blivit överröstade 
och undanträngda. Å ena sidan dominans. Å den andra marginalisering.
 På detta sätt har det byggts upp en hierarki av ett med tiden alltmer auktoritärt slag, där den dominerande 
åsiktsbildningen strävar mot monopol, att bli allenarådande.
 I Sverige har utvecklingen mot åsiktsfascism kommit längre än i något annat land med demokratiska 
traditioner. Och som all fascism har också åsiktsfascismen sina medlöpare och nyttiga idioter.

Grunden till den svenska åsiktsfascismen 
lades under det röda 60-talet. Ingen poli-
tisk rörelse har haft en större insikt om 
mediernas strategiska roll i spelet om den 
politiska makten än 60-talets nyvänster-
rörelse - en rörelse som också snart kom 
att benämnas ”mediavänstern”.

”The Media is the Message”, förklarade 
Marshall McLuhan. Den som har makten 
över medierna har också makten över 
”budskapet” - de åsikter som förmedlas 
genom medierna. Insikten om detta fick 
sin alldeles särskilt stora betydelse och 
genomslagskraft, då den integrerades med 
de strategier för den nya tidens revolution 
som bär Antonio Gramscis signum. Det jag 
först kallade ”Mediavänstern” övergick jag 
därför till att kalla ”Gramscivänstern”.

Ingen har uttryckt vad som var denna 
vänsters revolutionära idé mer pregnant 
och koncentrerat än sociologiprofessorn 
Joachim Israel. Detta i en artikel publicerad 
i det nummer av Stockholms-Tidningen, 
som blev tidningens sista och som utkom 
den 27 februari 1966. Så här skrev Israel:

”Vi måste bygga vår strategi på en sociologisk 
analys av samhällets maktcentra och gå in 
för att använda den politiska makten till att 
systematiskt skaffa oss inflytande över alla 
samhällets institutioner.”

I artikeln skriver Israel också om att det 
som eftersträvades var ”det obegränsade 
socialistiska inflytandet”. Här görs inget 
försök att dölja att målet var att ersätta den 
borgerligt anfäktade demokratin med ett 
totalitärt styre med socialistiska förtecken 
eller - kan man också uttrycka det - ”röd 
fascism”.

Gramscivänsterns
nätverk

 
För att uppnå detta mål förordade varken 
Gramsci eller Israel ett övertagande av 
makten genom våld utan genom att med 
”eget folk” tränga in i och besätta samhäl-
lets olika institutioner. Ockupation enligt 
trojansk modell. 

Det är sedan också vad som skedde. 
Särskilt viktigt var det att skaffa sig kontroll 
över de stora ”mediahusen” - radion, televi-
sionen och de stora tidningarna. Hur väl 
detta lyckades framgår över den lista kallad 
”Gramscivänsterns svenska nätverk”, som 
DSM publicerade 1995 (DSM 2/95). Ändå 
är det en lista, som inte gör anspråk på att 
vara fullständig. Den omfattar heller inte 
alla de som utgjorde ”fotfolket” - kadrerna 
av rödgardister med journalisthögskolorna 

som främsta rekryteringsbas.
Allteftersom har dessa 60- och 70-

talens gramsciiter i varje fall till det yttre 
förborgerligats. En ”sociologisk konsekvens” 
av strategins framgångar resulterande i 
erövrandet av allt högre befattningar med 
allt högre löner. Inte alldeles så få har blivit 
miljonärer. De fäktar heller inte som förr 
med röda standar och smälter lätt in i det 
mondäna livet. Men den inbördes lojalite-
ten lever vidare och ”fienden” är densamma 
som förr - opinions- och åsiktsbildare med 
en icke-socialistisk samhällssyn.

 

Blockering av
nytänkande

Gramscivänsterns framgångar är en viktig 
- rentav avgörande - förklaring till den 
konformism med tillkommande brist på 
nytänkande, som utmärker den svenska 
samhällsdebatten. Men på samma sätt 
som ”revolutioner äter upp sina egna barn” 
har gramsciiterna inrättat sig till en av sin 
egna framgångar skapad situation:

•  Gramsciiterna har vant sig vid det goda 
livet och har som följd av detta blivit 
alltmer bekväma. Engagemanget från 
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förr har falnat och därmed förmågan att 
tänka nytt och djärvt med avseende på 
vad som i dag gäller som samhällets stora 
frågor och problem. Inom det socialistiska 
lägret talas allt oftare om en tärande brist 
på visioner.

•  Samtidigt kan gramsciiterna genom 
vunna och inbördes konsoliderade posi-
tioner utgöra effektiva hinder, när det 
gäller att släppa fram nytänkande utan 
socialistiska förtecken.

•  Till detta kommer de nu successivt åld-
rade gramsciiternas möjligheter att utifrån 
sina positioner styra och ställa, när det 
gäller nyrekryteringen, där förkärleken är 
stor för rekryter som påminner om den 
egna ungdomstiden.

•  Härtill kommer att den nya generationen 
mediakarriärister vet - alternativt att de 
den pavlovska vägen får lära sig - inom 
vilka ideologiska ramar det gäller att hålla 
sig. ”Anpassning” - dessutom anpassning till 
det uppnådda - är det inte särskilt heroiska 
fältropet.

Lennart Geijers
kulturrevolution

Joachim Israel talade emellertid om ”alla 
samhällets institutioner”. Det är en risk att 
debatten - i den mån den överhuvudtaget 
förekommit - alltför ensidigt varit inriktad 
på de mest synliga uttrycken för den gram-
sciitiska ockupationen. Den som gäller 
medierna. Inte minst DSM har bidragit till 
denna ensidighet.

Värt att notera är att Olof Palme 
under sin tid som statsminister lät sin 
justitieminister Lennart Geijer genom-
föra en föga uppmärksammad men som 
till sina effekter skulle kunna liknas vid 
en kulturrevolution inom det svenska 
rättsväsendet. Med ett enda penndrag 
sades alla domare och åklagare upp från 
sina förordnanden och tvingades att 
genomgå en återanställningsprocedur! 
De flesta återanställdes men de som inte 
återanställdes - nära nog genomgående av 
icke redovisade ideologiska skäl - kom att 
utgöra varnande exempel. Det är svårt att 
tänka sig en tydligare markering m/Rätt-
ning i ledet.

Detta skedde vid en tid då Geijer 
befann sig i konflikt med ett stort antal 
domare och åklagare, som slog vakt kring 
en rätts- och moraltradition på tvärs med 
Geijers av Herbert Marcuse inspirerade 

värderingar - värderingar som inte bara 
kom till uttryck i justitieministerns lag-
stiftningsarbete utan som ministern också 
tillämpade i sitt privata leverne.

Brita Sundberg-Weitman skrev en 
tänkvärd och i långa stycken skrämmande 
bok om det rättsliga förfall, som inleddes 
under Palme- och Geijer-epoken - ”Rätts-
staten åter” (Norstedts, 1986). Boken fick 
initialt stor uppmärksamhet men sedan 
framförallt genom ett radioprogram kallat 
”Boken som försvann”.

Även polisväsendet har genom rekry-
teringen till olika nyckelposter fått en 
politiskt-ideologiskt välanpassad led-
ningsstruktur. IB-chefen Birger Elmér 
och sedan Hans Holmér och nu SÄPO-
chefen Klas Bergenstrand men också Sten 
Heckscher och regeringens egen flygande 
och farande sheriff Ebbe Carlsson är 
bara de mest namnkunniga exemplen 
på detta. Samtidigt har politiskt-ideolo-
giskt ej pålitliga men aldrig så dugliga 
befattningshavare förpassats ut i kylan. 
Ett exempel på detta är SÄPO-chefen PG 
Vinge - av Olof Palme misstänkt för att 
vara moderat.

Kampanjen mot
Fredrik Reinfeldt

Åsiktsfascismen har på senare tid vädrats 
offentligt på ett sätt som aldrig förr. Detta 
i samband med avslöjandena om hur det 
från Partihögkvarteret på Sveavägen 68 
bedrivits en mejlkampanj med syfte att 
genom lögner och förtal misskreditera 
moderatledaren Fredrik Reinfeldt. Den 
som satt och skrev ihop mejlen var en av 
statsminsterns mest betrodda kampanj-
makare.

Det kunde sedan kort senare avslöjas 
att en SSU-ombudsman på nätet insinue-
rat, att Reinfeldt utnyttjat minderåriga 
- dvs att moderatledaren är en straffbar 
pedofil. Särskilt värt att notera är, att 
ombudsmannen ifråga inte trodde att 
SSU-ledningen skulle reagera på hans 
sätt att bedriva politiskt kampanjarbete. 
Han såg det som något som väl rymdes 
i den kampanjkultur, som ingen mindre 
än Göran Persson gav sin sanktion, när 
han bannbullade utlandssvenskar som 
kritiserade den svenska Socialstaten. 
De skall BRÄNNMÄRKAS, förklarade 
Persson.  Ja ,  BRÄNNMÄRKAS var 
ordet.     

Det har också visat sig att Partiet 
inhandlat och kolporterat nidteckningar 
av sin inför höstens val huvudmotstån-

dare - teckningar som vad gäller stilgrepp 
påminner om de av Muhammed, som Jyl-
lands-Posten lät publicera och som sedan 
fick hela den islamiska världen att koka.

Åsiktsfascismens
”logik”

I stället för att engagera sig i en debatt om 
hur lögn och förtal har kommit att breda 
ut sig på bekostnad av en på reella åsikts-
skillnader byggd debatt, ställde kadern 
med makten lojala journalister upp för att 
urskulda, förklara och i största allmänhet 
bagatellisera. Många drog sig till minnes 
hur den kanoniserade Olof Palme utsatts 
för grovheter av liknande slag. Det ena 
skulle ursäkta det andra. Andra menade 
att valår så rinner adrenalinet till. Det är 
fullt normalt.

Detta ”normala” står dessutom i god 
överensstämmelse med hur det offentliga 
samtalet men också samtalet människor 
emellan via medierna undergått inte bara 
en allmän förgrovning utan också kommit 
att ge ett allt mindre utrymme för respekt 
för andra uppfattningar än de egna = de 
man genom medierna får lära sig att man 
skall ha. 

Täppas Fogelberg - programvärd i 
radions Ring P1 - är det kanske bästa 
exemplet på hur en av åsiktsfascismen 
odlad intolerans lyckats göra sig bred i 
ett program med stort opinionsbildande 
genomslag. Regelbundet avhånas män-
niskor med kristna värderingar eller som 
förhåller sig ”gammaldags” till sådant 
som ”kärnfamiljen” eller som tycker att 
det ibland blir lite för mycket av militant 
feminism. Man får osökt i tankarna Sta-
lins favoritåklagare Andrej Vysjinskij med 
specialitet att förolämpa och förlöjliga dis-
sidenter. Nyligen utbrast Fogelberg fylld 
av hån, när någon i ett inlägg åberopade 
en tidning med kristna värderingar: ”Bah. 
Den har vi här bara för att låta katten kissa 
på den.”

Fenomenet att på detta sätt pariaför-
klara människor med avvikande uppfatt-
ning är inte något nytt. Det praktiserades 
flitigt av Olof Palme, som ägnade mycket 
tid och mycken kraft åt att sätta olika 
meningsmotståndare i - som uttrycket var 
- ”högerburen”. Med all den demagogiska 
kraft han var mäktig lyckades han också 
att göra ”höger” i alla tänkbara kombina-
tioner till ett ”fulord”, med vilket ingen 
till slut ville bli associerad. Högerpartiet 
såg sig också föranlåtet att byta namn till 
Moderaterna.
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Då får det bli
”pedofil”

Allteftersom Göran Reinfeldt funnit för 
gott - ”taktiskt det enda möjliga” - att intill 
utplåning anpassa den moderata politi-
ken till den socialdemokratiska, har det 
- vilket är den taktiska avsikten - blivit 
svårare att gentemot moderaterna använda 
högerstämpeln, som ”avskräckningsvapen”. 
Persson och hans kampanjmakare gör 
visserligen tappra försök att framställa det 
som att ”den gamla högern” döljer sig bakom 
den nya moderata masken. 

När det politiska spelet mer och mer 
kommit att uppfattas som en konkurrens 
mellan sinsemellan till förvirring lika 
”bidragsmenyer”, har denna avskräckning 
dock förlorat i all rimlig trovärdighet. Då 
får det bli ”pedofil”, tycks en och annan 
frustrerad kampanjmakare mena.

Åsiktsfascismens
okända ordningsman

Samtidigt som oppositionspolitiken - en 
till den på bidragsberoende och under-
kastelse uppbyggda Socialstaten alternativ 
politik - raderat ut sig, har ”den svenska 
modellen” övergått till en partierna emel-
lan ”samförståndsmodell”. Det är detta som 
menas med vad DSM sedan nu några år 
kallat ”ENPARTISTATEN”.

Därmed har Sverige närmat sig ett 
system likt det sovjetiska, då Valdagen 
var den Stora dagen för POLITISK 
ENDRÄKT, om vilket Vera Efron skriver 
dramatiskt och engagerande i sin bok 
”Aktiebolaget Rysk Roulett” (Bokförlaget 
Efron & Dotter, 2003). Där berättas om 
hur Vera och hennes tvillingsyster Lena 
undkommit till Sverige efter att borta i 
Sibirien ha jagats av KGB men bara för 
att i Sverige som hårt arbetande egenfö-
retagare hamna i klorna på den svenska 
skattebyråkratin. Ur askan i elden, skulle 
det också kunna tryckas.

Som om inte denna likhet mellan de 
båda byråkratiskt uppbyggda systemen  
skulle vara illa nog, har boken genom 
sin kritik mot det svenska systemet blivit 
omnämnd som en del av ”hotbilden mot 
Sverige” och detta i en rapport utarbetad 
av Rikskriminalpolisens underrättelse-
tjänst!

Har Sverige och den svenska Åsikts-
fascismen - utöver den i medierna odlade 
självcensuren - också en för DSM tidigare 
okänd polisiär ordningsman?

Nedan följer en programförklaring jag skrev för nu många år sedan. Det 
var då jag gav ut tidskriften ORIGO. Vad jag där skriver har sedan under 
årens lopp lite underliggande kommit att tjäna som ledstjärna för mitt 
engagemang i en samhällsdebatt jag dock aldrig på allvar tillåtits att 
delta i - dvs inte efter den där vackra vårdagen för nu ett kvarts sekel, 
då det på simplast tänkbara sätt lyckades att passivisera mig och för en 
tid få mig att tappa greppet om tillvaron. 

Sedan kom jag aldrig tillbaka. Det är bara att konstatera. Om detta 
skriver jag nu i det jag kallar ”Min berättelse”.
       JG

ORIGO
Sällskapet ORIGO vill stimulera till debatt i frågor rörande samhälle och 
kultur. Sällskapet är partipolitiskt helt fristående och kan därför göra detta 
utan taktiska sidoblickar. Tack vare vår obundenhet kan vi främja en i 
ordets bästa mening fri debatt. I tider, då partier och organisationer liksom 
monopolstyrd radio och TV i hög grad kommit att begränsa utrymmet 
för en sådan debatt, har varje sådan strävan fått ökad betydelse. På samma 
sätt som fri forskning visat sig befordra utvecklingen inom vetenskap och 
teknik och liksom konkurrens inom det ekonomiska livet visat sig mäktig 
att bära upp ett ständigt stigande materiellt välstånd, är den fria debatten 
att betrakta som en av det andliga livets främsta drivkrafter. Det fria ordet 
får inte blott vara en i våra lagar inskriven bokstav. Det måste vara en i 
meningsutbytet människor emellan levande realitet. Endast därigenom kan 
det tjäna som ett värn för den enskilda människans frihet och integritet.

Vad Sverige är i större behov av än något 
annat är en myndighet jag vill kalla 
MedborgarRättsSkyddet (MRS). 

Du som fått detta nummer av DSM som
GRATIS PROVNUMMER

uppmanas att bli prenumerant.
Gå in på hemsidan och beställ:  www.dsm.nu
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STASI
verktyget för

DDR-konformismen
JAN GILLBERG

Med TV-journalisten och STASI-forskaren Anne Worst som ciceron besökte jag julen 2005 Berlin för att när-
mare bekanta mig med den kultur, som byggdes upp kring den monstruösa STASI-apparaten. En apparat för 
att övervaka och domptera ett helt folk på 17 miljoner människor. Och där det vid sammanbrottet fanns en 
övervakare/angivare per 63 invånare. I Nazi-Tyskland hade det funnits en Gestapoman på 2 000 invånare.

I dag finns unika möjligheter att studera 
och försöka komma underfund med 
denna kultur, i vilken människorna skulle 
formas till ”enhetsmänniskor” eller om 
man så vill ”nummermänniskor” och där 
”avvikelse”  (= åsiktsmässig avvikelse] 
var ett brott, som i svårare fall straffades 
med döden. I mindre allvarliga fall med 
”Ausbürgerung” - en motsvarighet till vad 
som i Sverige kallas ”marginalisering”. En 
kultur med ”den totala konformismen”  
som både mål och medel.

Dessa möjligheter erbjuds var och en 
som uppsöker ”Forschungs- und Gedänk-
stätte in der Normannenstrasse” i Berlin. 
Jag vet inte om någon journalist från 
svenska ”mains-stream-media” gjort det.

Normannenstrasse

Normannenstrasse är inte bara namnet 
på en gata i Berlin. För tyskar är det ett 
begrepp på samma sätt som GULAG och 
Lublanka är för ryssar. Och begreppet 
står för en hel liten stadsdel, i vilken 15 
000 STASI-byråkrater hade sitt dagliga 
arbete. 

I foajén till detta Forschungs- och Ged-
änkstätte finns en modell (se bilden ovan), 
med vars hjälp man får en uppfattning om 
den centrala byråkratins uppbyggnad. Från 
denna central leddes kontrollen - ända in 
i det mest privata - av ”folket” i den tyska 
socialistiska republiken via 211 lokalavdel-

ningar. Totalt mönstrade denna kontrollap-
parat en hel armé på 97 000 anställda och 
173 000 ”informatörer” (= angivare).

I anslutning till foajén finns också en 
bokhandel. Det enda ställe - uppgavs det - 
där man kan köpa de forskningsrapporter, 
som ges ut i en strid ström. Bokhandeln 
tillhandahåller även övrig ”STASI-littera-
tur” men det tycks förutsätta ett besök.

 Museum med
autentiska miljöer

”Forschungs- und Gedänkstätte in der 
Normannenstrasse”  är inrymt i den gamla 
huvudbyggnaden och utgörs till dels av ett 
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museum innefattande autentiska miljöer. 
Således har man bevarat STASI-generalen 
Erich Mielkes kontor och privata avdel-
ning (sovrum, kök mm). 

Även den officersmäss eller snarare 
”generalsmäss”, som bara det högsta befälet 
kunde tillgå, finns bevarad. Där kan man 
nu sitta och titta på olika videofilmer, som 
dokumentärt beskriver verksamheten.

Och i olika montrar förevisas de 
hjälpmedel typ avlyssningsutrustning, 
som användes i STASI:s kontroll- och 
övervakningsarbete av det egna folket. 
Man förundras över den uppfinningsrike-
dom, som här kommer till uttryck. Några 
av dessa ”hjälpmedel” finns avbildade på 
följande sida.

I krisläge skulle 85 949 
oppositionella arresteras

I detta museum finns ett av STASI:s hämt-
ningsfordon uppställt.

För hämtning av avvikare/statsfiender 
fanns en hel armada skåpbilar, byggda som 
mobila fängelser. Varje bil - inte större än 
en bil typ mindre skåpbil - inrymde utöver 
förarplatserna en bänk för bevakningsper-
sonal och fem med plåt- eller ståldörrar 
försedda celler. Cellerna var inte större än 
att en fullvuxen människa måste pressas 
in i den. 

Det fanns flera tusen sådana här ”fång- 
och hämtningsfordon”. Enligt dokument 
som påträffades efter sammanbrottet fanns 
det planer för att i ett krisläge arrestera och 
hämta 85 949 ”oppositionella”. Listor över 
vilka som skulle hämtas hade upprättats 
och fanns i förseglade kuvert ute på de 211 
lokala STASI-avdelningarna. 

Mielke gav den 8 oktober 1989 - dagen 
efter att DDR med pompa och ståt hade 
firat sitt 40-årsjubileum - cheferna för 
de lokala avdelningarna order att öppna 
de förseglade kuverten och sätta igång 
den i ett krisläge noga planerade mas-
sarresteringen. Men då var det för sent. 
Folkresningen hade vuxit sig alltför stark. 
Som Anna Fulder skriver i sin bok ”STA-
SILAND” (Forum): ”I stället för att fängsla 
människor gömde sig stasimännen i sina 
byggnader och låste om sig. Rädslan för 
lynchningar var stor.”

Infiltrationen
av kyrkan

Liksom i Polen och andra öststater - även 
gamla Sovjetunionen - kom kyrkan att 

Jan Gillberg i en av STASI:s hämtningsfordon. Den övre bilden visar JG i en av 
fordonets fem celler. Den nedre visar JG på bänken för bevakningsmannen

spela en viktig roll för att möjliggöra 
utveckling av enklaver, där oppositionella 
kunde mötas. Det gällde även DDR. Anna 
Fulder skriver:

”Kyrkan - präster och församling - var den 
enda plats i DDR, där oppositionella tankar 
kunde finna en struktur, som tillät dem att 
växa till något substantiellt. Följaktligen drog 
sig intelligenta och självständigt tänkande 
studenter till de teologiska fakulteterna.”

Detta bemöttes av STASI med ett omfat-
tande spionage riktad mot kyrkofolk men 
också en vitt förgrenad infiltration. Många 
av kyrkans ledare som biskopar var sam-
arbetsmän med STASI. Och värvandet 
av angivare bland präster följde klassiska 
mönster. Som en f d Stasiman berättar i 
Fulders bok:

”Om vi exempelvis ville ha en präst kunde vi 
ta reda på att han hade haft ett utomäkten-
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skapligt förhållande (anm något man också 
kunde hjälpa till med att ordna) eller alko-
holproblem. Det var information som kunde 
användas som påtryckningsmedel. Men för 
det mesta gick folk med på det direkt.”

Rekryteringen av angivare bland kyrkans 
ledare var så framgångsrik, att 65 procent 
(!) av dessa samarbetade med dessa. Och 
dessa 65 procent hjälpte till att övervaka 
de återstående 35 procenten!

Detta säger också något om den 
öststatsinfiltration som skett inom den 
Svenska Kyrkan! Det är inte för inte att 
ordföranden i vänföreningen DDR-Sve-
rige i många år var biskopen i Stockholms 
stift Lars Carlzon. Och hur många resor 
söderut gjorde K.G. Hammar under sin 
mörkröda tid under studentåren i Lund?

Men det var inte bara Svenska Kyrkan 
som hade ett nära samarbete med DDR-
staten. Det gällde stora delar ett Sverige 
som tveklöst - så länge det begav sig - var 
mer DDR-orienterat än något annat land 
i Västeuropa. 

Vilka långsiktiga effekter har 
denna orientering sedan fått? Om 
vi hade en politisk opposition 
värd namnet, skulle det ha varit 
en högt prioriterad fråga att kräva 
kartläggning och analys av dessa 
effekter. 

Jan Gillberg bakom det skrivbord bakom 
vilket STASI-general Erich Mielke ledde 
kontrollen av ett helt folk på 17 miljoner 
människor. Mielkes kontor och privata 
våning har bevarats som autentisk miljö 
i ”Forschungs- und Gedänkstätte in der 
Normannenstrasse”  i Berlin.

Övre bilden till vänster: En psalmbok där man skurit ut ett utrymme för att i detta 
kunna montera in en avlyssningsapparat. Användes i spionaget på kyrkobesökare. Övre 
bilden till höger: En portfölj med omfattande elektronisk avlyssningsutrustning. Nedre 
bilden till vänster: En spionkamera som tog bilder genom knapphålen. Nedre bilden till 
höger: En med spetsvapen av järn försedd sko, som användes för att i folkmassor eller 
genom överraskning sparka ner och skada ”oppositionella”.
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DSM-samtal
STASI-forskaren

Gösta A Eriksson

Detta samtal ägde rum den 25 mars 2000 i professor Gösta A Erikssons bostad i Uppsala i anledning av 
den bok - ”Stasi och Sverige” - som GAE just hade utkommit med. Boken finns numera också utgiven i 
tysk översättning. Där redogör han för delar av resultatet av den forskning han hade bedrivit i STASI:s 
arkiv vid Normannenstraße i Berlin under perioden våren 1997 till senhösten 1999. Samtalet bandades. 
Se vidare den EFTERKOMMENTAR som avslutar redovisningen av samtalet.

JAN GILLBERG: Hur kom det sig att du 
kom att forska om STASI och STASI:s kon-
takter med svenskar och svenska företag 
och svenska institutioner? Vad är det som 
är upptakten till allt detta arbete, som du 
sedan lagt ner under flera år?

GÖSTA A ERIKSSON: Det är en bra fråga, 
brukar man svara på sådana där frågor. Jag 
kan meddela hur det har gått till. Jag har ju 
rest omkring i världen och hållit föredrag i 
ett trettiotal länder och flera gånger också 
besökt DDR, när det fanns. Det till och 
med när dom byggde Berlinmuren. 

Och jag har nu sedan jag lämnat min 
tjänst i Åbo akademi fått en längtan att 
resa runt i världen på nytt och uppleva alla 
mina minnen från alla de universitet och 
högskolor som jag hållit föreläsningar vid. 
Då var det ganska naturligt att också åka 
till Berlin. Så sommaren 1993 bestämde jag 
mig att ta en vanlig turistresa till Berlin. 
Och då brukar det bli så att arrangörerna 
ordnar sightseeingturer och sådana där 
grejer. Och jag tänkte att jag följer med så 
får jag återse sådant som jag hade sett för 
många år sedan. Så bland annat gjorde vi 
en utflykt till STASI:s högkvarter vid Nor-
mannenstraße 1. Där var en bibliotekarie 
som fungerade som guide och hon visade 
oss runt och där dom har ett museum, där 
dom visar alla fruktansvärda saker som 
hände under den där tiden. Till slut sam-
lades vi i sessionssalen, där minister Mielke 
brukade hålla sina stora sammanträden. 

Jag är nu så där lite framfusig. När jag 
exempelvis 1968 var i Indien sprang jag 
fram och tog Indira Gandhi i hand. Det är 

inte vem som helst som gör det. Nåja, jag 
var framfusig så jag tänkte nu sätter jag 
mig i STASI-minister Mielkes stol vid hans 
skrivbord och så inledde jag ett improvi-
serat seminarium. Det är ju sånt jag hållit 
på med hela mitt liv. Och vi diskuterade 
lite frågor med den där guiden vi hade. 
Och jag slutade det där seminariet med att 
fråga: Hur står det till med möjligheterna 
för oss som forskare att få till stånd att gå 
igenom hemliga dokument? 

Hon svarade att det är bara att komma 
in med en ansökan men ni får inget eko-
nomiskt bidrag. Ja, jag tyckte det lät spän-
nande och så tänkte jag: Varför inte? Nu har 
jag lämnat min aktiva tjänst och någonting 
måste jag göra. Jag är tyvärr en sådan där 
besvärlig person som inte kan vara stilla 
utan måste alltid arbeta. Jag är en sådan 
där arbetsnarkoman. Så på hösten skickade 
jag in en ansökan på god tyska och efter 
några veckor, en månad kom det ett svar 
att dom hade mottagit min ansökan men 
eftersom det finns 1 800 tidigare inkomna 
ansökningar så får ni nog vänta åtminstone 
två, tre år innan ni får något besked. Och 
jag väntade. Sysselsatte mig med att skriva 
lite recensioner till olika tidningar. Och så 
skrev jag naturligtvis dit. Och de svarade att 
jag fick lugna mig till det blev min tur. 

Jag fick vänta till våren 1997 - alltså tre 
och ett halvt år. I svaret fick jag veta att dom 
tilldelat mig en assistent som fått i uppdrag 
att samla ihop och beställa  dokument, som 
kunde belysa den frågeställning som jag 
hade angivit i min ansökan hösten 1993.

JG:  Hur angav du frågeställningen?

GAE:  Jag angav att jag ville göra en beskri-
vande analys av relationerna mellan DDR 
och STASI och Sverige. Och så skrev jag 
att jag också var intresserad av DDR:s och 
STASI:s relationer med Finland åbero-
pande att jag varit professor där i 23 år.

JG:  Det du skrev var således ganska all-
mänt hållet.

GAE:  Jag vågade inte precisera det så 
riktigt mycket. Jag visste ju inte vad det 
fanns för någonting. Till en början skrev 
min assistent, att nu hade han fått ihop 
sex dokument. Jag tänkte att då är det väl 
bara att åka ner en dag och sedan åka hem 
igen. Jag åkte ner och satte mig i den där 
forskarsalen. Jag hälsades välkommen och 
satt sedan och väntade på dom där sex 
dokumenten. Sedan kom han in med en hel 
vagn med pärmar. Det kom sedan mer och 
mer pärmar vid varje besök jag gjorde. Det 
blev till slut tiotusentals dokument.

JG:  Men han började med att upplysa dig 
om att det bara var sex...?

GAE:  Han skrev att det bara var sex och 
då tänkte jag att då är det kört.

JG:  Vad hette assistenten?

GAE:  Schreiber. Typiskt tyskt namn. En 
mycket formell man. Så var det naturligtvis en 
väldigt ingående kontroll. Jag fick passera tre 
olika kontroller, innan jag fick komma fram 
till forskarsalen. Och varje kontroll var förenad 
med en blankett och visning av mitt pass.
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JG:  Hur många forskare satt det i salen?

GAE:  Det var rätt många men bara tyskar. 
Jag var den enda utlänningen. Som mest 
satt det en tio, tolv stycken. Och jag fick 
sitta längst bak. Jag har en sådan där konstig 
känsla att kunna bli angripen bakifrån.

JG:  Hur många veckor, månader har du 
tillbringat i Berlin?

GAE: Två och ett halvt år. (1)

JG:  Så du har bott i Berlin.

GAE: Jag bodde på ett av spionhotellen. Hotell 
Unter den Linden. Det låg ganska bra till. Inte 
så långt ifrån arkiven. Det finns tre spionhotell 
i Berlin, som har byggts av svenska företag. 
Det är Unter den Linden. Det är Palace Hotell, 
som är det dyraste och som jag inte hade råd 
att bo på. Och det är Hotel Metropol, där 
Disa Håstad jämt bodde på rum nr 8, som 
var avlyssnat med alla tekniska grejer. Hotel 
Metropol är numera teater.

JG: Vilket svenskt företag har byggt dom 
här spionhotellen?

GAE: SIAB. IKEA har stått för möbler 
och Electrolux för köksinredning och 
sådant där.

JG:  Var man på SIAB medveten om att det 
var ”spionhotell” man byggde?

GAE:  Nja, det tror jag inte. Det skedde väl 
efter anbud.

JG:  Men ”spionhotell” måste ju ha lite 
speciell utrustning i väggar och annat.

GAE:  Nja, det var väl STASI som ord-
nade med den saken. STASI berättar i 
dokumenten om hur dom satt in olika 
avlyssningsapparater och hur dom hade 
vissa rum, som hölls reserverade för gäster 
som skulle avlyssnas. I receptionen fanns 
alltid en STASI-person.

JG:  Att bo på hotell så lång tid måste ha 
varit dyrt?

GAE:  Ja, det kostar pengar. Hotellet var 
dock ganska billigt. Första tiden var det 
190 mark per dygn inklusive frukost. Sedan 
höjde dom till 239 och sista veckorna var 
det ännu mer.

JG: Och det var västmark...

GAE: Ja, det blev mycket pengar.

 JG:  Din bok ”STASI och Sverige” fokuserar 
mycket på företag.

GAE:  Ja, jag är ekonom. Jag skall satsa på 
det, därför det kan jag. Så resonerade jag.

JG:  Ett företag som du framhåller alldeles 
särskilt, när det gäller intensiteten i kontak-
terna med STASI är Electrolux. Där har du 
hittat väldigt mycket dokument.

GAE:  Ja, där har jag många dokument.

JG:  Mer än 200, skriver du...

GAE:  Mer än 200 hemliga dokument har 
jag samlat gällande Electrolux. I boken 
finns en sammanfattning.

JG:  Dokumenten har som jag ser (under 
samtalet förevisades ett stort antal doku-
ment - dels avskrifter, dels kopior) klassi-
ficeringar, som anger graden av hemlighet. 
Finns det några av dokumenten gällande 
Electrolux som är STRENG HEIMLICH?

GAE:  Ja, men det har jag inte (skratt) 
brytt mig om. Det finns sådana dokument 
i nästan alla mina samlingar. ”STRENG 
HEIMLICH” betyder att man egentligen 
inte får redovisa dem. Men jag har tyckt... 
jag skriver ungefär vad dom innehåller 
men det kan hända att jag i slutskedet inte 
tagit med dem. Sedan har jag varit rädd att 
dom kan störa landet.

JG:  Vad var det som var så STRENG 
HEIMLICH i kontakterna mellan DDR-
STASI och Electrolux? 

GAE:  Det var deras sammanträden. Vilka 
problem dom diskuterade. Av dokumen-
ten, dom vanliga dokumenten framgår 
dom affärsmässiga handlingarna. Men vid 
sidan om diskuterade dom också politik. 
Och det var STRENG HEIMLICH. Dom 
[således företrädare för Electroluxkoncer-

nen] rapporterade om svenska politiska 
förhållanden. Eftersom Electrolux var ett 
stort företag med kontakter över stora 
delar av Sverige och sedan hade dom flera 
internationella anläggningar... Så det var 
ett företag som kunde ge information till 
STASI-DDR om politiska frågor, stäm-
ningar och så vidare. Och STASI var ju 
väldigt intresserade av att få veta, hur stäm-
ningarna var gentemot DDR i exempelvis 
Sverige eller andra länder där Electrolux 
hade sina anläggningar. När man hade fått 
dom uppgifterna då koncentrerade man 
sig på (2) de personer eller de grupper av 
personer i Sverige eller andra länder, som 
hade en negativ inställning till det kom-
munistiska Östtyskland.

JG:  Vid sådana här sammanträden så 
rapporterade man om politiska förhål-
landen...

GAE:  Ja...

JG: ... i Sverige...

GAE:  Ja, det gjorde man.

JG:  Och man talade om vilka svenskar som 
hade en starkt negativ inställning till DDR 
och kommunismen...?

GAE:  Ja, om jag går lite längre så har jag 
om inte i boken så har jag åtminstone i 
mina anteckningar konstaterat att på det 
där sättet fick STASI och DDR tag i 225  
grupper i Sverige, som misstänktes ha 
negativa inställningar till DDR. 

JG: Exempelvis...?

GAE:  Svenska Freds. Och Svenska Freds 
har ringt mig och varit väldigt ilskna (3). 
Men dom står i dokumentena som ett 
exempel på dom där 225 grupperna. Men 
dom blev lite arga därför att jag just nämnt 
dom. Men detta är något jag kontrollerat.

Gösta A Eriksson berättade sedan om hur han under tiden i Berlin arbetade mycket flitigt 
från 8-tiden på morgonen till att arkivet stängde kl 16. Ofta kunde han sitta kvar en 
halvtimme. Under denna tid gick han igenom och skrev av ”tusentals” dokument. Han 
förstår nu efteråt inte, att han orkade arbeta så mycket. Under sin Berlintid - uppdelad i 
tre perioder om sammanlagt tio veckor - gjorde han också en resa till Rostock, där han 
imponerades av den enorma och av svenska företag anlagda nya hamnen. 

Han berättar också om hur Rostock denna tid var centrum för påkostade gigan-
tiska ungdomsfestivaler, till vilka tusentals ungdomar - inte minst från Sverige 
- inbjöds och ”samtrimmades” i ungkommunistisk anda.

Vi kom sedan in på upplägget av hans bok ”STASI och Sverige”, som i sin tryckta 
form omfattar bara 192 sidor. Detta efter att han strukit ner från 260 sidor.
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JG:  Electrolux har således varit jämförel-
sevis aktiv när det gäller att lämna den här 
typen av information?

 GAE:  Ja, det hörde liksom till. Man träf-
fades ju ofta och hade samtal. Man träffades 
varje år på mässorna höst och vår. Också 
vid andra tillfällen. Det gick till så att man 
inte bara pratade om affärer utan om hur 
stämningarna var. Även Electrolux fick 
information om hur DDR reagerade. Elec-
trolux hade också mycket goda kontakter 
med flera DDR-företag. Och där utbyttes 
också åsikter.

JG:  Detta att man ”bipackar” det man 
säljer i form av varor och tjänster även 
information om svenska politiska förhål-
landen, vilka personer som är emot DDR 
och kommunism... Det är ju att agera 
angivare av dom svenska medborgare, som 
man på detta sätt rapporterar om...

GAE:  Ja.

JG:  Du kan alltså efter att ha studerat dom 
här dokumenten säga, att du har uppfatt-
ningen att det här informationslämnandet 
hade karaktären av angiveri?

GAE:  Jag har flera namn redan i den för-
teckning jag håller på med. Jag har 1 500 

namn [nu gäller det namn på personer]. Av 
dessa är det många som blivit omnämnda 
vid den här typen av affärskontakter. Jag är 
dock inte klar med genomgången. Jag har 
bara hunnit gå igen 200-300 namn. Det är 
ett arbete som pågår nu.

JG: Du skulle alltså om du fick fullfölja det 
här arbetet kunna säga: Electrolux angav 
dom här människorna.

Samtalet glider nu in på detaljer i 
dessa affärskontakter och om hur 
DDR-företagen genom DDR:s dåliga 
ekonomi var hänvisade till så kall-
lade motköpsaffärer och hur detta 
utvecklade en särskilt affärskultur, där 
personliga kontakter och lämnande 
av politisk information kom att spela 
en allt viktigare roll allteftersom 
affärsrelationerna utvecklades. GAE 
berättar om hur ”Gunnar Ericsson 
(4) och dom här fräsarna” på Elec-
trolux till en början var alldeles för 
blygsamma och bara inriktade sig 
på affärer på några miljoner men 
att ”dom höjde upp det” så att det 
sedan blev 13, 15 och 20 miljoner 
per år under 80-talet. För att komma i 
sitsen att kunna genomföra allt större 
affärer ställde Gunnar Ericsson och 
Electroluxfolket upp med att förse 
DDR/STASI-folket med att förmedla 
”politiska stämningar” men också 
att lämna information om enskilda 
svenska medborgares liksom olika 
gruppers inställning till DDR och 
kommunismen i stort.

Foto: Jan Gillberg

GAE:  Ja. Men jag skulle uttrycka mig mer 
försiktigt...

JG:  Men uttryck det då som ”rapporterade 
om”...?

GAE:  Jag skulle uttrycka mig mycket 
försiktigt... att dom vid sidan om sina 
affärer diskuterade om vissa personer och 
vissa grupper, som dom hade hört sägas 
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vara ganska negativa till kommunismen i 
DDR och kommunismen överhuvudtaget. 
På det sättet fick man fram en massa stoff, 
som STASI ville ha. STASI arbetade på 
det sättet. När det gäller dom här affärs-
förhandlingarna fanns det alltid minst en 
STASI-medlem med - minst - och som såg 
till att man fick dom här uppgifterna. Det 
gick till på ett väldigt infernaliskt sätt. Jag 
skulle kunna bli (skratt) spionstjärna. Jag 
har lärt mig hur man skall göra. Jag skulle 
kunna försöka få en personlig kontakt med 
dig och sedan jag fått den försiktigt ställa 
frågor om än det ena, än det andra gällande 

sådant som du kan tänkas känna till.
(Mera skratt).

JG:  Vilka personer inom Electroluxkon-
cernen var särskilt aktiv, när det gäller 
resonemang som innefattade rapportering 
om politiska förhållanden i Sverige.

GAE:  Det är lite svårt att svara på. Jag har 
ju följt Electrolux under alla dom här åren  
och personer har ju växlat.

JG:  Men du har tidigare nämnt Gunnar 
Ericsson.

GAE: Ja, Gunnar Ericsson och Harald Sjö-
blom som jag skriver om här i dokument 
16 och 17 (GAE visade fram dokumenten 
med sina anteckningar)...

JG: Dom två var under den tid det här 
gällde ganska aktiva...?

GAE: Ja, dom var två av dom ledande 
personerna under slutet av 70-talet och 
början av 80-talet. Sedan kom dom andra 
fräsarna, Werthén och dom andra.

JG:  Med din speciella inriktning som 
kulturgeograf har du ägnat stort intresse 
åt den speciella kultur som utvecklades 
kring DDR:s i fler meningar än en ”han-
delspolitik”. I våra samtal har jag förstått att 
det givit dig fler och utifrån ett säkerhets-
politiskt perspektiv intressanta inblickar 
- mer än vad som kommer till uttryck i 
boken. Vilken kompletterande information 
kan du ge av STASI:s intresse av att bland 
journalister och politiker skaffa informa-
tionsgivare?

GAE:  Jag har ägnat mycket utrymme även 
i boken om STASI och dess struktur, dess 
metoder och hur dom här olika STASI-
medlemmarna indelades i olika grupper. 
Det fanns trettio olika avdelningar. Och 
hur man dessutom hade ett stort antal 
”Mitarbeiter” hämtade från olika verksam-
hetsområden och som utifrån sina olika 
professioner hade sina speciella uppgifter. 
På det sättet har jag visat hur STASI är 
uppbyggt.

JG:  Ja, det är alldeles klart. Men låt mig 
flytta perspektivet och se det utifrån ett 
svenskt perspektiv. Då blir frågan mer 
explicit denna: Man har på känn att det 
inom våra svenska massmedier finns dom 
som arbetat på uppdrag av STASI. 

GAE:  Dom finns inte med i dom doku-
ment som jag gått igenom.

JG:  Kanske naturligt eftersom du ju har 
haft fokus på Sveriges handelsrelationer 
med DDR och inte med sådant som kanske 
skulle framkommit om du hade vidgat 
ditt forskande till att även gälla vad man 
kanske skulle rubricerat som ”kulturella 
relationer”.

GAE: Lite fast bara lite av detta har jag 
dock med. När det var möten, mässor och 
fester inbjöds vissa personer. Ta exempelvis 
”Östersjöveckorna”. Då inbjöds från Sverige 

GAE presenterar nu ett tiotal dokument, varav flera med stämpeln STRENG GEHEIM, 
och sätter fingret på ytterligare ett antal namn. Ett av dessa är Anders Scharp, som 
enligt de dokument GAE visar deltagit i möten med STASI-folk (STASI-folket anges 
med koder) 1983.

Av andra dokument framgår att Electrolux agerat bulvan för ASEA gällande indu-
strirobotar med amerikanska komponenter, som USA:s handelsdepartement förbjudit 
vidareexport av. Via DDR såldes robotarna vidare till Sovjet. Ett särskilt viktigt möte i 
denna affär ägde rum i Berlin den 6 maj 1981. I detta möte deltog Gunnar Ericsson.

Fram träder en bild av att Electrolux var ett nyckelföretag i den svenska storfö-
retagsamhetens (Wallenbergs) kontakter med kommunistblocket och att dessa 
kontakter i betydande utsträckning gick via DDR (under uppsikt av STASI).   

Efter att ha förevisat mig olika dokument gjorde vi en kaffepaus. GAE berättade 
då i lite allmänna ordalag om sitt liv och sin akademiska karriär. Till en början var 
hans intresse inriktat på ekonomisk geografi. Efter att ha tagit en handelshögskole-
exmanen och även studerat nationalekonomi kom GAE att successivt specialisera 
sig på frågor gällande direktinvesteringar och deras skilda förutsättningar i olika 
länder och olika kulturer.

Både i sin bok och våra samtal - vi hade ett flertal samtal varav det här återgivna 
och bandade samtalet var det mest organiserade - kommer denna GAE:s intresse-
inriktning till uttryck. Mycket handlar om hur det statssocialistiska DDR väver ihop 
sin handel - i detta fall med Sverige - med en offensiv underrättelseverksamhet 
intimt sammanflätad med den kommunistiska expansions- och erövrarpolitiken. 
Man kan också utgå ifrån att DDR utifrån ett övergripande sovjetkommunistiskt 
perspektiv bedömdes ha särskilt goda ”kulturella förutsättningar” för en sådan gen-
temot Sverige och svenska intressen riktad ”penetration”. Det var också en bedöm-
ning som GAE som kultur- och ekonomgeograf gjorde.

Efter denna paus återgick vi till det för publicering i DSM bandade samtalet.
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ett par tre hundra personer. Samma gällde 
Danmark och Finland. För att ta hand 
om alla dessa entusiastiska ungdomar, 
behövde man särskilda gruppledare och 
dessa gruppledare var svenskar, finnar och 
danskar och dom hade i sin tur kontakt 
med STASI.

JG:  Dom fungerade alltså som ett slags 
STASI-rapportörer men det står det ing-
enting om i boken.

GAE: Nej, det har jag bestämt inte med där. 
Men jag hade besök av en journalist från 
Hufvudstadsbladet och då visade jag dom 
här listorna. Det var bara kändisar. Och har 
du varit med lite i svensk politik skulle du 
känna igen namnen på varenda en av dom 
svenska gruppledarna.

Gösta A Eriksson
letar fram dokument om

Östersjöveckorna
Vi gjorde nu ett avbrott i det bandade 
samtalet, då Gösta A Eriksson letade 
fram en del av sitt material gällande vilka 
som deltog i de av STASI organiserade 
Östersjöveckorna. Det visar sig att antalet 

svenska deltagare var betydligt större än 
”två tre hundra”. Ett år - 1974 - uppgick 
antalet svenska deltagare till 782. Detta 
kan jämföras med bara 137 deltagare från 
Sovjetunionen och 168 från Polen. Finland 
skickade detta år 237, Norge 720 och Dan-
mark 850. Från Västtyskland kom 93.

GAE betonar vid genomgången av 
materialet, att Östersjöveckorna ”helt och 
hållet var STASI:s verk” och att ”kontrol-
len var 100 procentig, ingenting gick dom 
förbi”. Allt material om Östersjöveckorna 
hade han ju också hittat i STASI:s arkiv 
vid Normannenstraße i Berlin. Där fanns 
också detaljerade instruktioner om hur 
”allt skulle rapporteras”.

Jag får också se namn på mer eller 
mindre kända svenska politiker, som fått 
STASI:s förtroende att vara gruppledare. 
Av dokumenten framgår att gruppledarna 
var klassificerade som ”Mitarbeiter” - den 
beteckning som användes för ”fotfolket” 
inom den väldiga STASI-organisationen. 
En av dessa var Bertil Fiskesjö - enligt 
GAE ett ”återkommande namn”. Även flera 
andra hyggligt kända politiker återfanns 
som gruppledare - dock (vad jag kunde 
se) inga vänsterpartister/kommunister. 
Däremot noterade jag namnet på en av de 
personer som ett antal år senare hamnade 

i Ny Demokratis riksdagsgrupp och där 
sedan medverkade till det kaos som längre 
fram drabbade partiet.

Vid denna dokumentletning dök det 
också upp ett dokument stämplat STRENG 
GEHEIM och som gällde ett möte, som 
Ingvar Carlsson hade haft med Erich Hoe-
necker i anledning av mordet på Palme. 
Det var inte meningen att jag skulle få se 
detta dokument och GAE sänkte rösten, 
när han anförtrodde mig att någon från 
DDR skulle ha varit inblandad i mordet. 
Mötet ifråga skall enligt GAE inte finnas 
officiellt registrerat. Efter att ha anförtrott 
mig denna - som GAE menade - känsliga 
uppgift, förklarade han: ”Glöm det.” 

GAE berättade sedan om hur man i 
programmet för Östersjöveckorna blan-
dade politik och underhållning. I under-
hållningsdetaljen ingick att förse delta-
garna med flickor - ”gratis”, som GAE beto-
nade. Flickorna rekryterades - framgick 
av dokument GAE hittat i STASI:s arkiv 
- bland STASI-medlemmarnas fruar och 
en särskild grupp ”Mitarbeiter”. I denna 
del av organisationen fanns också ett antal 
- som GAE uttryckte det - ”sexiga män”. 
Vilka som önskade vad skall STASI, enligt 
GAE, haft god kunskap om.

EFTERKOMMENTAR

Det bandade och här ord för ord (i varje fall praktiskt taget och frånsett ett antal utelämnade passager respektive sammandrag) återgivna samtalet 
med Gösta A Eriksson ägde rum den 25 mars 2000. Samtalet ägde rum i GAE:s bostad i Uppsala. Vi hade ytterligare två samtalsmöten - båda 
i GAE:s bostad i Uppsala - samt ett antal telefonsamtal, av vilket ett fick karaktären av en bandad telefonintervju. Detta samtal utgick från ett 
antal av mig preciserade frågor gällande bland annat två av de svenska storbankernas östkontakter. Bandet från detta samtal har emellertid inte 
kunnat hittas. Samtalet ägde rum från en telefon som sedermera visade sig vara - i varje fall från tid till annan - avlyssnad.

Alltifrån första mötet fick vi en mycket god och vänskaplig kontakt. Vi diskuterade också möjligheten av att DSM skulle finansiera en 
kompletterande forskningsresa till Berlin. GAE skulle då - som ju var ackrediterad som ”STASI-forskare” - söka uppgifter enligt en av mig 
upprättad frågelista. Innan vi hade möjlighet att realisera detta projekt inträffade en för mig oförklarlig brytning i kontakten. Plötsligt blev jag, 
då jag ringde upp GAE, uppmanad att inte kontakta honom mera. När jag efter en tid ändå gjorde detta lade han bara på luren. Därefter har vi 
inte haft någon kontakt förrän jag ringde upp honom inför publiceringen av detta DSM-samtal. Han var då i mycket dåligt skick och mindes 
mig först, när jag efter fem-sex minuters samtal påminde honom om att jag vid mina besök hos honom hade haft med mig min hund Jaspar. 
Jo, min vackra vita greyhound Jaspar kom han ihåg.

(1)  Här måste Gösta A Eriksson ha missuppfattat 
min fråga. Jag ville få en uppfattning om hur mycket 
forskartid GAE hade lagt ner på att gå igenom 
dokument. Vad han svarar på är under hur lång 
tid forskandet pågick. Från att han första gången 
besökte arkiven i Berlin i och för att leta fram 
intressanta dokument fram till att han avslutade sitt 
grävande i STASI-arkiven hann det förflyta två och 
ett halvt år. För själva grävandet i arkiven ägnade 
GAE tio veckor fördelade på tre perioder.

(2)  Vad som menades med ”koncentrerade sig på” 
blev aldrig riktigt klarlagt. Det var en av de frågor 
jag hade önskat gå vidare med. Frågan berördes 
dock i ett av de uppföljande telefonsamtalen, 
innan kontakten med Gösta A Eriksson bröts (se 
EFTERKOMMENTAR). De svar jag fick var allmänt 
hållna i stil med ”det kunde gälla allt”. På min fråga 
på om STASI:s verksamhet i Sverige även kunde 
innefatta politiska mord, fick jag fortsatt svar i stil 
med att ”det kunde gälla allt”. En för mig intressant 
fråga var, huruvida något av de dokument GAE 
”hämtat hem” (skrivit av eller kopierat) hade 
någon formulering, som kunde tolkas som att 
någon av de av exempelvis av Gunnar Ericsson 

på Electrolux som svenska antikommunister hade 
mördats eller på annat sätt utsatts för skada. På 
den och liknande frågor fick jag inget preciserat 
svar. Detta var något GAE - efter att ha förstått mitt 
intresse - skulle titta närmare på just utifrån den 
aspekten. Det är dock inte sannolikt att det slags 
dokument GAE primärt intresserat sig för innehöll 
den typen av uppgifter. Det var emellertid något 
vi skulle göra efterforskningar kring i samband 
med den ”kompletterande forskningsresa”, som 
vi hade planerat att gemensamt göra. Se vidare 
EFTERKOMMENTAR. 

(3)  En fråga jag måste ställa mig: Varför skulle 
Svenska Freds bli ”ilskna” över detta? Det hade 
legat närmare till hands, att Svenska Freds hade 
bett att få ta del av de dokument som Gösta A 
Eriksson här åberopade sig på. Dessutom är Svensk 
Freds inte en organisation man skulle vänta sig 
återfinna på en lista som denna. Även det framstår 
som lite egendomligt. Möjligen att förklaringen 
till detta är att STASI hade uppfattningen att 
Svenska Freds rymde både sådana som verkade 
för en nedrustningspolitik i linje med de sovjetiska 
intressena om atomvapen fri zon etc och sådana 
som inte var riktigt att ”lita på”.

(4)  Gunnar Ericsson  blev ”honorärt” vice 
koncernchef i Electrolux i samband med att 
Werthén-Electrolux köpte det en gång så 
framgångsrika ericssonska familjeföretaget 
Åtvidaberg-Facit, som under GE:s ledning hamnat 
i kris. GE hade många skilda uppdrag - bl a var 
han under åren 1969-73 ledamot i Kommittén 
för främjande av handeln mellan Sverige och 
Sovjetunionen. Som alltsedan 1965 ledamot i 
Internationella Olympiska Kommittén kom GE att 
spela en mycket aktiv roll, när det gällde att - efter 
Sovjets inmarsch i Afghanistan - dämpa effekterna 
av en lång rad västländers bojkott av Olympiaden 
i Moskva (1980) . Sovjet och DDR kom sedan att 
dominera tävlingarna och Sverige tog 3 guld. Vidare 
var GE ordförande i Sveriges Marknadsförbund 
1981-82 - dvs de år, då förbundet efter ett intrigspel 
av enastående slag med många thrilleraktiga 
förvecklingar förlorade sin roll som aktör i den 
svenska samhällsdebatten. Samtidigt var Gösta 
Bystedt - då koncernchef i Electrolux - ordförande 
i Sveriges Marknadsförbunds Servicebolag. 
Att ett och samma medlemsföretag kom att 
dessa för förbundet kritiska år inneha dessa båda 
nyckelposter är i sig både anmärkningsvärt och 
notabelt.      



Efter att ha läst ”Min berättelse” kommer du kanske att ställa en 
och annan fråga, som du tycker kräver ett kompletterande svar.

Kanske är det också så att du har någon kompletterande kunskap.

Du är välkommen med både dina frågor och den kunskap du kan 
vara i besittning av.

Du är också välkommen med tips om något förlag, som skulle vilja 
satsa på ett memoarprojekt jag kallat ”Bomber och granater”.

Är också intresserad av kontakt med en advokat med sjusärdeles 
stark integritet. Advokaten behöver inte vara svensk - kan rentav 
vara en fördel om han eller hon inte är det. Men han eller hon 
måste behärska både det svenska och det franska språket.

Skriv till: Jan Gillberg, Box 99, 563 22 GRÄNNA.

    Jan Gillberg
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Min berättelse
JAN GILLBERG

Med åren har det blivit mycket ”Jan Gillberg” i DSM. Om detta 
skrev jag för några år sedan (DSM 5/2001). Och jag förklarade 
varför det blivit på det sättet. 

Om ”Jan Gillberg” själv har det dock inte skrivits mycket. 
Därför har det blivit fritt fram - alldeles för mycket fritt fram 
- att i karaktärsmördande syfte teckna en bild ägnad att 
framställa denne ”Jan Gillberg”, som någon man gör klokt i 
att hålla ett behörigt avstånd till och inte bli beblandad med. 
Söker man på nätet får man veta att han är ”högerextremist” 
och ”rättshaverist” och de som förmedlar denna bild är Dan 
Josefsson på tidningen ETC, Susanne Sjöstedt på Tidningen 
Ångermanland och någon som heter Mattias Axelsson bosatt 
på Högsbohöjd i Göteborg. Dan Josefsson har också kryddat 
sitt ”porträtt” med några historier utan minsta sanningshalt 
och vars uppenbara syfte är att framställa denne ”Jan Gillberg” 
som en konstig, närmast sjuk ”kuf ”.

Detta har helt givet fått betydelse - om man så vill ”genom-
slag” - resulterande i att DSM aldrig citeras eller uppmärksam-
mas i andra medier. Vem vill eller vågar att åberopa en ”höger-
extremist” tillika ”rättshaverist” och därtill drabbad av diverse 
sjukliga föreställningar? Vem vill riskera att på McCarthyvis 
bli ”associerad” med en sådan. 

Det har funnits undantag men dessa har en efter en insett 
- fåtts att inse - att det är något som har sitt pris. Länge - ända 
till för ett drygt år sedan - gällde Världen idag som ett undantag. 
Tidningens chefredaktör Carin Stenström skrev bland annat:

”Jan Gillbergs tidskrift DSM - debatt, sanningssökande, mediakritik 
- börjar bli alltmer oumbärlig. Från den lilla enmansredaktionen i 
Gränna kommer sex-åtta nummer per år med artiklar och inter-
vjuer, granskningar och undersökande journalistik, som man 
knappast kan läsa någon annanstans.

Jan Gillberg utför en journalistisk och opinionsbildande 
bragd, det är ovedersägligt. Till betydande risker och kostnader 

arbetar han vidare med att avslöja falskhet, tystnad och desin-
formation i det svenska samhället.

Det som står att läsa i DSM är oftast sensationellt och häp-
nadsväckande, men alltid väl underbyggt. Men det når nästan 
aldrig ut i andra media, enligt den moderna medialag som säger 
att ju mer sensationell och viktig en nyhet är, desto större blir 
tystnaden.”

Men det var för snart tre år sedan. I dag och sedan mer än ett 
år är DSM även för Världen idag och Carin Stenström ”icke-
existerande”. Inte ens då Världen idag - delvis med resear-
chunderstöd från JG/DSM - uppmärksammade ESTONIA i 
en stor artikelserie ”existerade” DSM, som ju trots sin litenhet 
ägnat ESTONIA och mörkläggningen av denna katastrof 
större uppmärksamhet än något annat media. Dessutom 
flera år tidigare än Världen idag. Nej, lät tidningens ansvarige 
utgivare Ruben Agnarsson genom en av de han intervjuade 
få förklarat: ”Det är bara Världen idag som tar upp dessa frågor 
(mörkläggningen och allehanda omständigheter som tyder på 
sabotage) i Sverige.” 

På DSM:s hemsida finns 29 artiklar under arkivrubriken 
ESTONIA. Redan på våren 2001 publicerade DSM ett speci-
alnummer med ”ESTONIAGATE” som tema. Ingenting om 
DSM:s tidiga och sedan ihärdigt återkommande uppmärksam-
mande av ESTONIA och dess öde blir med så mycket som en 
bokstav nämnt i Världen idags artikelserie. Tvärtom: ”Det är 
bara Världen idag...”

Simpelt av Agnarsson kan någon tycka. Men det är att 
göra saken lite enkelt för sig. Snarare säger tidningens numera 
förtigande av DSM och dess existens något om styrkan - både 
den direkta och den indirekta - i den svenska mediacensuren.  
För en journalist att åberopa eller på annat sätt uppmärksamma 
DSM har blivit förenat med risk att själv marginaliseras. Vem 
vill/vågar ta den risken?

MARGINALISERINGSHOTET
Inte ens då Världen idag - delvis med 
researchunderstöd från JG/DSM - upp-
märksammade ESTONIA i en stor arti-
kelserie ”existerade” DSM, som ju trots sin 
litenhet ägnat ESTONIA och mörklägg-
ningen av denna katastrof större och mer 
penetrerande uppmärksamhet än något 
annat media. Dessutom flera år tidigare än 
Världen idag. Nej, lät tidningens ansvarige 
utgivare Ruben Agnarsson genom en 
av de han intervjuade få förklarat: ”Det 
är bara Världen idag som tar upp dessa 
frågor (mörkläggningen och allehanda 
omständigheter som tyder på sabotage) 
i Sverige.” 

På DSM:s hemsida (www.dsm.nu) 
finns 29 artiklar under arkivrubriken 
ESTONIA. Redan på våren 2001 publi-
cerade DSM ett specialnummer med 
”ESTONIAGATE” som tema. Ingenting 
om DSM:s tidiga och sedan ihärdigt 
återkommande uppmärksammande 
av ESTONIA och dess öde blir med så 
mycket som en bokstav nämnt i Världen 
idags artikelserie. Tvärtom: ”Det är bara 
Världen idag...”

Simpelt av Agnarsson kan någon tycka. 
Men det är att göra saken lite för enkel 
för sig. Snarare säger tidningens numera 
förtigande av DSM och dess existens något 
om styrkan - både den direkta och den 
indirekta - i den svenska mediacensuren 

och dess marginaliseringsmaskineri. För 
en journalist att åberopa eller på annat sätt 
uppmärksamma DSM har blivit förenat 
med risk att själv marginaliseras. Vem 
vill/vågar ta den risken?

VAD ATT GÖRA?
Jag har helt givet haft anledning att fundera 
över hur det har kunnat bli som det nu 
blivit. Naturligtvis har det på ett avgörande 
sätt haft att göra med hur Josefsson-Sjö-
stedt-Axelsson lyckats ”marknadsföra” mig 
som ”högerextremist-rättshaverist”. Detta 
med att framställa mig som ”rättshaverist” 
har en tillkommande lömsk effekt, något 
som skall visa sig i det följande.
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Naturligtvis har detta också tvingat mig 
att fundera över VAD ATT GÖRA? Efter 
att ha tvingats utesluta alla de möjligheter, 
som erbjuds ”vanliga” människor - sådana 
som inte i likhet med mig gäller som 
rättslös - har jag valt att lämna ut mig till 
DSM:s läsare och till dem förmedla MIN 
BERÄTTELSE.

BARNDOMEN
Få är förunnad en av omsorg och kärlek, 
stöd och uppmuntran så harmonisk 
barndom som jag. Visserligen hade jag 
som liten en tarmkatarr, som ansågs i det 

närmaste livshotande men som jag till-
frisknade från. ”Ett under” menade den 
barnläkare - professor Gyllenswärd - som 
hade mitt fall om hand. Har sedan - efter de 
vanliga barnsjukdomarna - varit konstant 
frisk. I mitt vuxna liv har jag inte haft en 
enda hos sjukkassan anmäld sjukdag. 
Peppar, peppar.

Ett annat inslag i min utrustning 
hemifrån var ständiga laddningar med 
humor. Förmågan att skratta även åt jäk-
ligheter men också förmågan att ”vinkla” 
åt det komiska hållet grundlades tidigt. 
Här spelade också in att Robert Högfeldt 
- konstnären med de underfundiga trol-
len - och hans Dagmar i alla år var mina 
föräldrars ”bästisar”. Jag har lyckats bevara 
en teckning Farbror Robert gjorde av mig 
när jag var 1 år.

Jag fick en tidig ”skolning”. Kunde 
läsa, skriva och räkna redan då jag var 4 
år. Hade fått följa med min tre år äldre 
syster Lena till Fröken Sofia Pettersson 
- en silverhårig pensionerad lärarinna 
som var granne till oss på Linnégatan 104 
i Stockholm, där familjen då bodde. Där 
fick jag också lära mig allehanda bibliska 
berättelser. Fröken Petterssons - det var 
så hon tilltalades - högsta önskan var, att 
jag skulle bli missionär borta i Kina. Hon 
var stor beundrare av en av våra svenska 
Kinamissionärer - Hannes Hannertz vill 
jag minnas att han hette. En gång hade hon 
haft en dröm, i vilken Hannertz uppträdde 
som Gud hade skapat honom. Detta gav 
Fröken Pettersson sin egen tolkning och 
gick till NK och köpte en kostym, som hon 
skickade till honom. Min mamma gjorde 
en annan tolkning.

Lite senare blev jag ”ledare” för något 
som kallades TK (Tre Kamrater). De två 
andra ”kamraterna” var Karl-Otto Hirsch 
och Anders Werner. Sedan dess har jag 
alltid varit lite av ”ledarfigur”. Vi hade både 
stadgar och standar. ”Sammanträden” var-
vades med diverse friluftsaktiviteter.

Drabbades också tidigt av en stor 
”förälskelse”. Jag var bara 9 eller 10 år och 
föremålet för mitt svärmeri var den unge-
fär tio år äldre mycket vackra skulptrisen 
Natascha Jusopov - dotter till Rasputins 
mördare. Natascha hade sin ateljé - ställd 
till förfogande av Prins Eugén - på Stor-
gatan nästan framme vid Strandvägen och 
bara två kvarter från mitt hem. Natascha 
var Carl Eldhs favoritelev och fick sedan 
även ärva Eldhs verktyg. 

Nataschas och mitt ”förhållande” tog 
sig uttryck i att jag efter skolan gick ut med 
Nataschas collie Uffe  och sedan drack thé, 
åt kakor och - har jag långt senare blivit 
upplyst om - pratade och pratade, frågade 

och frågade. Det var Natascha som grund-
lade mitt intresse - ibland nästan vurm - för 
det ryska, det gammelryska. Med Natascha 
diskuterade jag ”allt” - mest om sådant som 
hade att göra med gamla Ryssland. Det var 
hon som förde mig i kontakt med Dosto-
jevskij och de andra stora mästarna. 

När jag efter ett sommarlov uppsökte 
Nataschas ateljé var den igenbommad. Och 
Natascha var förvunnen. Jag kände en fruk-
tansvärd tomhet. Vi fick sedan på ett märkligt 
sätt återkontakt ett halvt sekel senare.

UNGDOMSTIDEN
Redan som ännu inte fyllda 15 år (fyllde 
på sommaren och fick några månaders 
”dispens”) engagerade jag mig i ”politiken”. 
Gick med i Högerpartiet på Östermalm 
med lokaler på Artillerigatan 4.  Hoppade 
över ”skolungdomshögern”. Deltog i kurser 
och seminarier med de ”vuxna” ledda av så 
där tio år äldre Gert Lienhart. Kommer 
särskilt ihåg en kurs i kommunalpolitik 
med högerns olika borgarrråd (Agrenius, 
Ossbahr m fl) som föreläsare.       

Blev sedan ordförande i Högerstuden-
terna, som under mina två ordförandeår 
exploderade i aktivitet och ökade med-
lemsantalet från 81 till lite över 800 och 
som året efter att jag lämnat över till Carl 
Swartz (sedermera SvD:s börsskribent) av 
bara farten var uppe i över 1 000 medlem-
mar. En viktig motor i denna utveckling 
var ”Fredagsklubb” i luftskyddsrummet 
under Floras Kulle i Humlegården, där det 
dansades, dracks vin och hölls föredrag. 
Ungefär i den ordningen. Att vi hade de 
snyggaste flickorna - på ”jg-språk” kallade 
”snaror” - var odiskutabelt. Kanske också 
de  mest framåt killarna.

Utöver ”Fredagsklubb” utvecklade vi 
en omfattande konferens- och studiere-
severksamhet. Mitt andra ordförandeår 
uppgick antalet konferensdagar till 57 
innefattande en ett par veckor lång resa i 
Västtyskland med ett synnerligen gediget 
program. Vi färdades i en Scaniabuss, som 
Wallenbergs genom Peder Bonde hade 
ställt till förfogande. Vi togs - till vår stora 
förvåning - emot som nästa generations 
ledare i svensk politik. Det gäller särskilt 
besöket hos Krupps i Essen. Till mötet 
hade koncernens chefsförhandlare i de då 
just pågående förhandlingarna i Moskva 
(gällde en stor order lokomotiv) flugits för 
att kunna besvara våra frågor vid en mot-
tagning i Villa Hügel. Vid andra tillfällen 
fick jag vid olika mottagningar träffa först 
Konrad Adenauer och något år senare 

Det första man i flera år fått 
upp när man på nätet söker på 
”Jan Gillberg” är en artikel av 
Dan Josefsson publicerad 1999 
i Tidningen ETC. Där får man 
veta att ”högerextremisten” och 
”rättshaveristen” Jan Gillberg lever i 
landsflykt någonstans i Katalonien. 
Och där åsätts DSM stämpeln 
”högerextrem”. Där raljeras också om 
att denne Gillberg tror sig veta att 
Ivar Kreuger blev mördad. Josefsson 
förmedlar också ett par historier 
utan varje som helst sanningsgrund 
med det uppenbara syftet att 
framställa Jan Gillberg som allmänt 
besynnerlig - en person man gör 
klokt i att inte beblanda sig med och 
ännu mindre åberopa. Artikeln har 
sedan utgjort ”källan” för ett antal 
variationer på ”högerextremist- och 
rättshaveristtemat”. Den skada 
Josefsson åstadkommit med sin 
perfida artikel har genom dess 
spridning via nätet blivit högst 
betydande. 
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- dagen före dennes avgång - Ludwig 
Erhard.

Som ”studentförbundare” kom jag under 
några år även att spela en roll som redaktör 
för Sveriges Konservativa Studentför-
bunds organ Svensk Linje. Hade då ett 
mycket nära samarbete med förbundets 
ordförande Carl-Henrik Winqwist, som 
dessutom hade varit Svensk Linje-redaktör 
åren före mig.    

Blev också - delvis överlappande med 
andra åtaganden - ordförande i Högerns 
Ungdomsdistrikt i Stockholm, som på 
liknande sätt under mina två år undergick 
en explosiv utveckling. Jag läste då på 
Stockholms Högskola, där jag på knappa 
två år tog en fil kand (nationalekonomi, 
statskunskap, ekonomisk historia, psyko-
logi, praktisk filosofi) samtidigt som jag 
jobbade som utredningssekreterare på 
Industriens Utredningsinstitut (IUI) med 
Jan Wallander som chef. Och som om inte 
detta kunde fylla min dag extraknäckte jag 
på ”RO” (Högerpartiets Riksorganisation) 
som motions- och talskrivare. Det var 
när Jarl Hjalmarson var partiledare och 
Gunnar Svärd partisekreterare och - inte 
att förglömma - Oscar Östman skatteex-
pert. Denna tid var ett av mina viktigaste 
”universitet”.

Ett annat var mina ständigt återkom-
mande diskussioner med min far KE 
Gillberg. Min pappa var tveklöst fram till 
sin pension 1973 en av de mest briljanta 
debattörerna i den svenska näringspo-
litiska debatten. Samtidigt som han var 
både snabb och vass i repliken hade han en 
betvingande humor. Redan vid 28 års ålder 
blev han VD för Sveriges Grossistförbund 
- en då tung näringslivsorganisation, som 
under kriget fullgjorde en viktig funktion 
för den svenska folkförsörjningen. I Gros-
sistförbundet ingick alla de stora import-
företagen. När han gick i pension var han 
VD för Sveriges Köpmannaförbund. 
Hundratals var de diskussioner vi hade - 
inte så sällan i samband med disken efter 
middagen. Pappa diskade, jag torkade och 
sedan fortsatte diskuterandet med en kopp 
kaffe efter maten.

En period då våra diskussioner var 
särskilt intensiva var den sommar i idyllen 
Lerhamn, då Pappa som semesteravkopp-
ling skrev den bok med vilken han deltog 
i en av Natur och Kultur utlyst förfat-
tartävling på temat ”Hur bör statsmakten 
begränsas i ett demokratiskt samhälle?” Jag 
var då 20 år. 

Pappas (eller som jag gärna vill se det: 
”vårt”) bidrag - ”Statlig makt och enskild 
frihet” - fick första pris. Denna skrift kan än 
i dag läsas som en programförklaring, som 

jag förblivit trogen. Bland andra pristagare 
märks min sedermera fram till sin död 
häromåret gode vän Sven Rydenfelt.

AMA och ORIGO
 
Mitt i all aktivitet startade jag också ett 
flygbolag - Aero Marketing AB (AMA) 
- som snart inom sin nisch slog ut sina 
konkurrenter och blev ensam om reklam-
flyget i Sverige och som snart nog adderade 
ett antal ytterligare flygtjänster (tidnings-
flyg till Finland, linjeflyg till Gotland och 
sedermera både till Gävle, Karlstad och 
Anderstorp, ambulans- och fångtranspor-
ter, inspektion från luften av kraftledningar 
mm). Roland Mårtensson (företagets VD 
och flygchef) och jag var huvudägare (45 
% vardera) och Carl Swartz ”tungenpåvå-
genägare” (10 %). Som mest hade vi fyra 
eller fem ”supercubbar” och tre Cessna 
211 turbo.

Förvärvade också utgivningsrätten 
till ORIGO - från början Östra Reals 
gymnasietidning och grundad av Bengt 
Marnfeldt (sedermera stor utgivare 
av datatidningar). Under några år blev 
ORIGO en riktigt ”viktig” tidskrift i den 
svenska kultur- och samhällsdebatten. 

Fortfarande möter jag människor, som 
med ett skimmer i ögonen kommer ihåg 
ORIGO. Det var ORIGO som först och 
tydligast ”frontade” vad som kom att kallas 
”Mediavänstern” - ett begrepp som jag 
myntade, då jag talade vid ett opinions-
möte i Stockholms konserthus anordnat 
av Nya Tisdagsklubben. Ett antal år senare 
övergick jag till att för samma företeelse 
använda begreppet ”Gramscivänstern”. Det 
var detta som ”meriterade” mig att bli och 
- då jag inte är förtigen - förbli denna vän-
sters (numera upphöjd till etablissemang) 
fiende nr 1. 

Pappa - KE Gillberg - som pensionär i Lerhamn, där familjen tillbringat många 
somrar. Diskussionerna med Pappa kom att bli ett av mina ”universitet”. Fick redan i 
tidiga tonåren följa med honom, när han deltog i olika offentliga debatter. Den vägen 
överfördes en del av hans slagfärdighet och förmåga att med glimten i ögat plocka 
debattpoäng. Under en Lerhamnssommar fick jag nära följa hans arbete på den bok 
- ”Statlig makt och enskild frihet” - med vilken han fick första pris i en av Natur och 
Kultur utlyst författartävling på temat ”Hur bör statsmakten begränsas i ett demokratiskt 
samhälle?”
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Det var också då jag blev klar över vilka 
som i vår tid - ibland kallad ”mediaåldern” 
- är de verkliga fascisterna: De som inte 
drar sig för snart sagt något, när det gäller 
att undertrycka ”oliktänkande” - en ”åsikts-
fascism” som sedan i årtionden kommit 
att i ordets dubbla mening inskränka den 
svenska samhällsdebatten. Dessutom en 
fascism som på allehanda märkliga sätt 
ända fram till kommunismens samman-
brott hämtade stöd från olika kommu-
nistregimer. Den som vill identifiera dessa 
fascister kan börja med kontrollfrågorna: 
”Har du varit i Greifswald? Var du med i 
Rostock?” För så där något tusental är det 
riktiga svaret: ”Ja.”

ORIGO engagerade sig också i den av 
Alexandr Ginzburg och Jurij Galanskov 
ledda proteströrelsen i samband med för-
fattarrättegångarna i Moskva mot bland 
andra Vladimir Bukovskij, Julij Daniel, 
och Alexandr Sinjavskij. Vid en hemlig 
mission till Moskva inhämtade vi informa-
tion från Daniels och Sinjavskijs hustrur. 
Detta samtidigt som det svenska av DN:
s chefredaktör Olof Lagercrantz ledda 
kulturetablissemanget teg och förteg.

Men ORIGO var mycket mer. Vid en 
bläddring av gamla nummer av ORIGO 
och en jämförelse med den debatt och 
återspegling av kulturlivet, som de stora 

tidningarnas debatt- och kultursidor idag 
erbjuder, är det svårt att inte slås av den 
kvalitativa nivå ORIGO trots sina begrän-
sade resurser lyckades upprätthålla. Jag 
blir faktiskt lite imponerad av vad vi några 
stycken lyckades åstadkomma.

”HEMLIGA BYRÅN”
Mot slutet av den ungdoms- och stu-
dentpolitiska tiden - delvis sammanfal-
lande med att jag hade en heltidstjänst på 
Industriens Utredningsinstitut - tog jag 
initiativ till bildandet av en utredningsbyrå 
med uppgift att bana väg för ett regimskifte 
genom att stärka samhörigheten mellan de 
borgerliga partierna. 

Inte genom organisatorisk vare sig 
samverkan eller - ännu mindre - sam-
manslagning. Tvärtom var det bra, menade 
jag, att gå fram med olika partier. Ungefär 
som Philipskoncernen vann en större 
marknad genom att gå fram med tre olika 
varumärken - Concerton, Dux och Philips 
- och på det sättet attrahera tre olika smak-
riktningar/segment, vars sammanlagda 
marknad var större än om koncernen hade 
gått fram enbart med ett enda varumärke. 
Men chassit i koncernens TV-mottagare 
var detsamma. På liknande sätt gällde det 
att förse de tre borgerliga partierna med 
samma ”chassi”. Detta i form av en på 
gemensam kunskapsbas byggd hyggligt 
överensstämmande verklighetsuppfatt-
ning. Detta var en sådan kunskapsbas, 
som skulle tillföras de tre partierna genom 
att man försedde dem med ett för dem 
gemensamt fakta- och utredningsmaterial. 
Att framställa detta var byråns idé.

Min idé utvecklade jag i en PM, som 
presenterades vid en middag på Tre Rem-
mare - en restaurang på Regeringsgatan 
som inte längre finns. Huvudperson vid 
denna middag var Marc (”BoyBoy”) Wal-
lenberg. I övrigt deltog från ”banken” 
Staffan Burenstam-Linder och Jacob 
Palmstierna samt från den politiska sidan 
Göran Elgfeldt och Carl-Henrik Winq-
wist. Resultatet av sammankomsten var 
att ”BoyBoy” i princip sade ja till idén, dvs 
att finansiera dess förverkligande. Han ville 
dock få ett ”arbetsprov” och detta skulle 
gälla en samhällsekonomisk och politisk 
argumentering för kredit- och valutareg-
leringarnas avskaffande. 

Jag var ju den ende - frånsett Buren-
stam-Linder och han satt ju på ”bestäl-
larsidan” - som hade de rätta kunskaperna 
och därtill från IUI-åren hyggligt gedigen 
utredningsvana. Även av andra skäl var 

det självfallet, att jag var den som skulle 
svara för arbetsprovets utförande. Det 
gick i rasande fart. Efter två eller möjligen 
tre dagar var jag klar en tidig morgon vid 
fyra- eller femtiden. Tog sedan cykeln och 
lämnade in ”provet” på vaktmästeriet vid 
Wahrendorfsgatan - bankens ”bakficka” 
som var öppet dygnet runt.

Provet fick högsta vitsord av Buren-
stam-Linder, som då var docent vid 
Handelshögskolan. Ja, Staffan var riktigt 
imponerad. Den analys och de resonemang 
som kom till uttryck i denna PM var i flera 
år plattformen för de borgerliga partiernas 
återkommande riksdagsmotioner med krav 
på - och det är viktigt att komma ihåg - att i 
ett första steg avskaffa valutaregleringarna 
innebärande en anpassning till omvärlden 
och detta innan man i ett andra steg tog 
itu med kreditregleringarnas avskaffande. 
Flera av dessa motioner var jag för övrigt 
genom mitt extraknäckande som motions-
skrivare med om att skriva. Framförallt 
hjälpte jag till med högermannen Tage 
Magnussons motioner men också med 
folkpartisten Gustaf Kollbergs. Det var 
säkert ingen slump, att jag påföljande år 
- 1963 - vid sidan om annat fick en tjänst 
som sekreterare i Riksdagens bankout-
skott, vilket gav mig möjlighet att ”samtala” 
med framförallt LO:s ordförande Arne 
Geijer - en av utskottets tyngsta ledamöter, 
med vilken jag fick en mycket trevlig och 
öppen kontakt.   

Kjell-Olof Feldt var sedan den som 
sedermera ledde avreglerandet men han 
avreglerade i fel ordning! På det sättet 
banades väg för den bank- och finanskris, 
som bland annat ledde till att tiotusentals 
företag tvingades i konkurs. Hade man 
avvecklat i rätt ordning - enligt min PM 
- hade mycket av detta elände kunnat 
undvikas. Om detta är ekonomerna 
numera tämligen ense! Det skulle vara 
intressant att göra en kontrafaktisk analys 
utifrån frågeställningen: Vad hade hänt 
om riksdagsmotionerna i början av 1960-
talet med krav på - som formuleringen var 
- ”ökad frihet för kapitalrörelser från och 
till Sverige” hade bifallits och att en sådan 
avreglering hade fått ”sätta sig”, innan man 
i ett steg nummer två hade tagit itu med 
kreditmarknadens avreglering? Ibland 
kan man lära sig mycket av det man inte 
gör och/eller av att det man gör görs vid fel 
tillfälle och i fel ordning.  

Som idégivare av själva idén om en 
byrå för att ta fram förutsättningar för en 
mellan de tre borgerliga partierna hyggligt 
gemensam verklighetsuppfattning och den 
som gjorde ”arbetsprovet” var jag självskri-
ven att starta upp och leda den av Enskilda 

På turné med AMA-flyg valrörelsen 
1964. Över Stockholm flög AMA-
maskinerna med reklamsläp 
som hade texten: ”Rösta på Jan 
Gillberg”. Det fattades sedan 130 
röster. Så nära var det att Jan 
Gillberg blivit Sveriges då yngste 
riksdagsledamot. 
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Banken finansierade byrån. Jag hade emel-
lertid vid den här tiden ett erbjudande 
från IUI om ett studieår i USA, något som 
jag dock sedan blev lurad på. På det sättet 
gick uppdraget vidare till Carl-Henrik 
Winqwist (CHW)..   

CHW hade ingen ekonomisk skolning 
och var heller inte någon tränad utredare 
men han var son till Marcus Wallenberg 
och halvbror till ”BoyBoy”. Byrån vars 
officiella namn var ”Utredningsbyrån” gick 
snart under beteckningen ”Hemliga byrån”. 
CHW hade nämligen en dragning åt det 
”hemlighetsfulla”. 

Genom allt det hemlighetsfulla, som nu 
utvecklades, har jag ingen uppfattning om 
hur pass bra byrån levde upp till det som 
var min idé. Helt klart i varje fall inte i den 
utsträckning som skulle ha blivit fallet om 
idégivaren själv hade tagit kommandot.

Efter ett antal år upplöstes ”Hemliga 
byrån” och gav utrymme för Timbro under 
ledning av Sture Eskilsson. Samtidigt blev 
CHW generalsekreterare för Internatio-
nella Handelskammaren i Paris med 
Marcus Wallenberg som ordförande.

”HESSNERGRUPPEN”
Först senare har jag fått klart för mig att 
Marcus Wallenberg önskade, att jag skulle 
beredas möjligheter till en internationell 
karriär. Man ville helt enkelt ha bort 
mig från ”politiken i Sverige”, där jag inte 
förväntades gå bank- och storfinansens 
ärenden. Redan detta att min Pappa var en 
stridbar företrädare för Sveriges köpmän 
- en då viktig del av den svenska småföre-
tagsamheten - gjorde mig i sammanhanget 
suspekt. Bortsett från detta har jag på olika 
sätt och i skilda sammanhang haft goda 
och personligt nära kontakter med ”wal-
lenbergarna”.

Således fick bankens headhunter Hugo 
Lindgren i uppdrag att leta reda på mig, 
när jag hade en veckas semester i italienska 
Varazze och dessutom råkat bli förälskad 
i en Berlinflicka Elgin. Ett telegram (hur 
man nu hade lyckats spåra mig) beordrade 
mig att infinna mig på OECD:s kontor i 
Paris, där jag bara hade att kliva på en tjänst 
motsvarande byrådirektör. Jag skulle arbeta 
med olika - som det då kallades - u-lands-
projekt. De ekonomiska villkoren var med 
alla ”utlandstjänstförmåner” synnerligen 
goda. I synnerhet för en kille som bara var 
27 eller var det kanske 28 år.

Nu slumpade det sig så att jag på natt-
tåget från Italien till Paris hade - liksom 
alla i min sovvagn - blivit drogad eller 

snarare nedsövd och sedan rånad på pass, 
plånbok etc. Den här tiden opererade ligor 
med denna specialitet. Detta gjorde att den 
entusiasm med vilken jag vanligen möter 
sådant som är nytt eller kan uppfattas 
som lite av en utmaning inte riktigt kunde 
infinna sig. Det var något som i hög grad 
spelade in när jag tackade nej. I en annan 
sinnesstämning hade jag nog tackat ja.

Väl hemma i Stockholm fick jag två 
olika erbjudanden. Jag har faktiskt aldrig 
sökt ett jobb - knappt bett om ett uppdrag. 
Det ena var som PR-chef för Svenska Shell 
(hade tillsammans med Erik Höök skrivit 
en bok ”Oljan i svensk ekonomi”). Det 
andra som något slags lobbyist och (som 
det sedan framkom) politisk påläggskalv 
för vad som hette Hessnergruppen. Jag 
valde det sistnämnda.

Gruppen utgjordes av ett tjugotal 
chefer för lika många ledande svenska 
börsföretag. Om man så vill eliten - ”den 
nya eliten” - inom svenskt näringsliv. Att 
den hette ”Hessnergruppen” berodde på 
att den som fullgjorde kombinerad klubb- 
och skattmästaretjänst hette Hans Hessner. 
I övrigt bestod gruppen av företagsledare 
- för att nämna några med vilka jag hade 
särskilt mycket att göra - som Olle Franzén 
på Svenska Philips, Curt Nicolin och Per 
Lindberg VD respektive vice VD på ASEA, 
Gösta Rehnqvist på Huskvarna, Hans 
Stahle på Alfa Laval, Ulf Styren på Bahco, 
Lars Sundblad på Iggesund och Lars 
Wirström på Gullhögen. Flera av dessa 
såg i mig en blivande både högerledare och 
statsminister. När detta förklarades vid ett 
par tillfällen i min närvaro blev jag närmast 
generad. Vad trodde de om mig och min 
kapacitet? Själv såg jag mig inte ens - i varje 
fall inte sedan Yngve Holmberg 1965 blev 
högerledare och jag lämnade partiet - som 
någon framtida politiker. Samtidigt har jag 
nog alltid varit tämligen modest i min egen 
”självskattning”.

Nyligen har jag fått höra att uppdrags-
skrivaren Olof Ehrencrona städslats för 
att skriva ”Hessnergruppens historia”. 
Som initiativtagare till detta projekt är 
Åke Ortmark (med på sin tid intrikata 
östkontakter och även länge räknad som 
mediavänsterman) och förlaget som skall 
ge ut boken är Fischer förlag. Den kom-
binationen är en säker garanti för att även 
i en sådan historieskrivning göra mig till 
en ”non-existent person”. Precis som när 
Sture Eskilsson nyligen - just på Fischer 
förlag - utkom med sin 445 sidor långa 
berättelse om sina opinionsbildarår och 
där han omnämner snart sagt var och en 
som deltog i allehanda konferenser på 
flotta hotell i fjärran länder samtidigt som 

min under 60- och 70-talen med Eskilsson 
och alla hans hundratals SAF-miljoner 
konkurrerande verksamhet inte omnämns 
med ett enda ord. 

Hur Ehrencrona skall lyckas blir intres-
sant att se. Det är ju ändå ovedersägligt, 
att jag under åren 1963-68 var gruppens 
enda operative och som sådan ytterst 
aktiv på ett vitt fält med kontor på ”Plan 
16” - direktionsplanet - i Philipshuset vid 
Tegeluddsvägen i Stockholm och över-
nattningslägenhet i Västerås, där jag till 
och från var ”efter-jobbet-sparring” åt Curt 
Nicolin och hans olika projekt.

RIKSDAGSVALET 1964
Min ”politiska tid” avslutades med att jag 
ställde upp som första namn på Höger-
partiets ungdomslista i Stockholms stad 
vid 1964 års riksdagsval. Beslutet att ställa 
upp och dra igång en personvalskampanj 
kallad ”Rösta på Jan Gillberg” togs i första 
veckan av augusti månad.

Med minsta tänkbara tidsmarginal 
blev det en kampanj som - kan man 
nog påstå - fick relativt insatta resurser 
maximalt genomslag. Hela Stockholm var 
klätt med affischer med mitt ansikte och 
uppmaningen kort och gott: ”Rösta på 
Jan Gillberg”. Och över Stockholm cirku-
lerade AMA:s ”supercubbar” med samma 
budskap.

En särskild patrull ledd av Per Söder-
man (son till legandariske polismannen 
Harry Söderman), Jan Lundgren (enastå-
ende gluntsångare som sedan flyttade till 
Kanada där han gjorde akademisk karriär) 
och Gustaf Åkerblom (blev tror jag profes-
sor i geologi) åkte nattetid runt i en skåpbil 
och satte upp en form av appellaffischer 
med en ny appell för varje dag. Efter att 
åsiktsfascistisk vänsterungdom ägnat sig åt 
att riva ner våra affischer blandades krossat 
glas i klistret.

Snart sagt varje dag gjorde jag ett 
”utspel” - vanligen finurligt ”mediaanpas-
sat” - alltifrån vad bilköerna vid Stock-
holms in- och utfarter kostade i form 
av förlorad arbetstid (en riktigt bra på 
tjugotalet timmar framtagen utredning) 
till attacker mot arbetarnas tvångsvisa och 
kollektiva anslutning till s-partiet. Det var 
också då jag publikt först presenterade 
mitt förslag till ”källsparande” - en idé som 
Stefan Fölster 35 år senare utvecklat och 
propagerat för men då kallat ”välfärdsfon-
der/välfärdskonton”. 

Störst uppmärksamhet fick kampanjen 
då jag i en debatt med Bosse Ringholm i 
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ABF-huset presenterade en enkät, i vilken 
min sekreterare Barbro Jendel vid en snabb 
rundringning ställt fem kunskapsfrågor till 
de 33 riksdagsledamöter, som under den 
gångna mandatperioden inte deltagit i en 
enda debatt, inte lagt fram en enda motion, 
inte gjort en enda interpellation eller ställt 
en enda enkel fråga. Av de 33 var 30 soci-
aldemokrater, vilket gav undersökningen 
- kallad ”Riksdagens 33 nollor” - ett för mig 
stort propagandavärde. 

Till detta kom att ”kunskapstestet” 
(svaren på de fem kunskapsfrågorna var 
bandade och återgavs i ORIGO ord för ord) 
hade utfallit på ett sätt, som avslöjade en 
närmast ofattbar okunskap. En fråga löd: 
”Med hur stort belopp belastar socialhuvud-
titeln innevarande års statsbudget?” Knappt 
någon kunde ge ens ett ungefärligt rätt svar. 
Några av svaren löd:

•  ”Ojoj, måste man kunna det också?”  (Olof 
Andersson, s).
•  ”Jag kan inte säga det på rak arm. Det där 
är en fråga man måste titta lite på.”  (Gillis 
Augustsson, s).
•  ”Summorna kommer jag inte ihåg men det är 
ett stort belopp.”  (Arvid Hellebladh, s).
•  ”Det där har jag kunnat utantill som ett rin-
nande vatten. Men jag kommer just från Italien 
och därför är jag olämplig att svara på den 
frågan.” (Helena Rehnström-Ingenäs, s)

De vanligaste svaret var: ”Det kan jag inte 
svara på.”

Undersökningen fick stort massme-
dialt genomslag. Men den grundlade inte 

några mer vänskapliga relationer med 
sosse-eliten. Thage G. Peterson talade 
på en SSU-kongress om ”ett angrepp mot 
demokratin”.

Stor blev också uppmärksamheten, när 
jag i en stor ORIGO-artikel kallad ”Sjuk 
allmännytta” avslöjade hur talman Fridolf 
Thapper i klar strid med upphandlingsför-
ordningen sittande på bokstavligt alla stolar 
gjorde mångmiljonaffärer med allmänna 
medel: ”Thapper [ordförande i landstinget] 
köper av Thapper [ordförande i Lands-
tingens Inköpscentral] med Thapper som 
kontrollerande instans [riksdagsman och 
talman]. Jag skrev sedan en bok om LIC och 
dess dubiösa affärer. Denna genomlysning 
fick en sanerande effekt med omvittnad 
betydelse för utvecklingen av en inom lands-
tingen mer affärsmässig upphandling. 

”Gillbergslistan” samlade 13 000 röster, 
vilket var 130 röster från att jag hade 
kommit in i riksdagen. De röster jag och 
min kampanj hade samlat kunde dock 
tillgodoräknas partiet, vilket gav partiet 
- kommer nu inte ihåg vem - ett mandat, 
som annars hade gått förlorat. Ett olyckligt 
internt sabotage, som det skulle föra för 
långt att här gå in på, fick en för utgången 
helt avgörande betydelse. 

För finansieringen av kampanjen hade 
Rune Höglund - då VD på Handelsban-
ken - ställt en checkräkningskredit på 75 
000 kronor till förfogande. För krediten 
borgade Nils Westerdahl - ägare av och 
chef för Stille Werner, företaget där 
systersonen Hans Hessner var vice VD. 
Krediten överskreds av min kampanjledare 
Bengt Marnfeldt med ett lika stort belopp 
som själva krediten, något som reglerades 
genom Hessnergruppen. 

ATTACKEN MOT 
ATP-FONDERNA

Hessnergruppen kom också att spela en roll 
vid 1964 års riksdagsval genom att gruppen 
med Curt Nicolin som emissarie förmådde 
högerpartiets ledare Gunnar Heckscher 
att som en för partiet central valfråga kräva 
ATP-fondernas avskaffande.

Frågan hade varit uppe till diskussion 
i gruppen vid ett flertal möten. Vid ett av 
dessa - för övrigt med Hans Stahle som 
värd - presenterade jag för första gången 
idén om vad jag kallade ”premierat källspa-
rande” och som jag sedan återkommit till. 
Jag menade, att det var viktigt att balansera 
en upplösning av ATP-fonderna med ett 
sparande som var så konstruerat, att det 
kunde antas ha förutsättningar att suga 

upp det kapital, som skulle frigöras vid en 
upplösning av ATP-fonderna. Risken var 
annars uppenbar, att man skulle spä på 
inflationen, som på denna tid var ett åter-
kommande allvarligt samhällsekonomiskt 
problem. Resonemanget utvecklade jag i 
den på våren 1964 utgivna skriften ”Infla-
tioon” (alltså inflation med två o).

Konstruktionen av ”källsparandet” var 
sådan, att sparandet via individuella konton 
hade ett visst inslag av tvångssparande. En 
del av lönen skulle omvandlas till sparande 
vid källan. Lät man pengarna stanna kvar 
utgick enligt vissa regler en premie. Uttag 
var möjligt för vissa ändamål utan att pre-
mien gick förlorad. Vid uttag som enligt 
reglerna inte var godtagbara blev det avdrag 
i stället för premie. Idéns genomslagskraft 
testades genom en av gruppen finansierad 
SIFO-undersökning, som på ett överty-
gande sätt visade, att den kunde förväntas 
få eftersträvad ”balanseffekt”.

Mitt förslag om en på detta sätt kon-
struerad balansering fick i gruppen starkt 
positivt gensvar - inte minst av just Stahle 
som fann totalkonstruktionen ”genial”.

Det råder oklarhet om Nicolin presen-
terade ”hela paketet” för Gunnar Heckscher 
eller om han gjorde det men bara lyckades 
”sälja in” den del som gällde upplösandet av 
ATP-fonderna - dvs den del av ”paketidén” 
som var Nicolins (eller någon annans) och 
som han som ASEA-chef upplevde som 
den för företagen-näringslivet viktigaste. 
Här vill jag gärna inskjuta, att Nicolin 
vid den här tiden var lite av ett politiskt 
blåbär utan de kunskaper han sedan inte 
minst under tiden som SAF-ordförande 
skaffade sig. Därför var det - menar jag 
- fel att vid denna tidpunkt välja Nicolin 
som emissarie. Men han bedömdes som 
det ”glassigaste namnet”.

Hur det än förhåller sig med vad Nicolin 
presenterade för Heckscher, blev resultatet 
att Heckscher gick ut med krav på ATP-fon-
dernas avskaffande som en isolerad åtgärd 
samtidigt som jag i min ”ungdomskampanj” 
i denna del helt fokuserade på källsparidén. 
Rätt ordning hade varit att göra källsparidén 
(idén om ett enskilt sparande) till huvud-
numret och låta avskaffandet av ATP-fon-
derna (idén om ett kollektivt sparande) bli 
en följd av att man hade något bättre och 
för den enskilde mer attraktivt att komma 
med. Dessutom hade det med en sådan 
uppläggning varit möjligt för högerpartiet 
att knyta an till Jarlens paroller om ”egen-
domsägande demokrati”. För ett på detta sätt 
sammanhållet resonemang var dock - det är 
min bedömning - Nicolin vid denna tid för 
sin ”politiska utveckling” ej mogen. 

Resultatet av denna Hessnergruppens 



DSM 2-3/2006  -  21

mest påtagliga inblandning i svensk politik 
blev ett fiasko. En allmän bedömning är, att 
Heckschers ”ATP-utspel” verksamt bidrog 
till det nederlag högerpartiet led vid 1964 
års val.

PARTILEDARÄMNET
Under dessa högaktiva år hade jag aldrig 
några tankar om min framtid och vad jag 
”egentligen” ville med mitt liv. Jag var helt 
uppe i nuet och drevs av en glädje i det jag 
gjorde, som gav mig massor med energi. 
Jag eftersträvade heller aldrig några vare 
sig ”ärebetygelser” eller materiella fördelar. 
Tog exempelvis aldrig betalt för mina med 
tiden många hundra föredrag. Resekostna-
der ja men aldrig ens traktamente annat än 
om det tillhörde ”ordningen”.

Upplevde heller inte andra ”coming” 
som konkurrenter, som det skulle ligga i 
mitt intresse att ”stoppa”. Det är sådant som 
aldrig ens för en sekund föresvävat mig. 
Tvärtom har jag hjälpt fram åtskilliga, som 
jag tyckt ha något att ge. Och är det någon 
av ”de egna” som orättfärdigt råkat illa ut, 
har jag varit snar att ställa upp - även om 
det på något sätt skulle ”kosta”.

Därför var det något storögt jag för 
några månader sedan läste ett par pas-
sager i en bok av Mats Bergstrand på 
DN Debatt om Anders Björck. Boken 
- ”Framför lyckta dörrar. En bok om Anders 
Björck” (Jure CLN AB, 2002) - är upplagd 
som en intervjubok. Bergstrand skall ha 
gjort många timmars inspelningar med 
föremålet för boken.

Där berättar Anders Björck om en aktion 
för att stoppa mig i min av för mig okända 
”befarade” politiska karriär. Det var i samband 
med att Högerns Ungdomsförbund vid sin 
förbundsstämma i Göteborg 1965 skulle välja 
ny ordförande efter Birger Hagård. Jag var 
länge den enda och självskrivna kandidaten 
- inte minst efter kampanjen vid riksdagsvalet 
1964. Men så plötsligt ställde den för ett ord-
förandeskap i ungdomsförbundet överårige 
riksdagsmannen Erik Krönmark upp. Plöts-
ligt förvandlades stämman till en kokande 
intrig. Som till födsel och ohejdad vana icke-
intrigmakare var jag slagen till slant. 

I intervjuboken med Björck ges bak-
grunden till detta intrigspel. Krönmark, för-
klaras det, ställde upp enkom för att stoppa 
mig och på det sättet bana väg för nästa 
”coming man”, som vid Göteborgsstämman 
var för ung för att komma ifråga, nämligen 
Anders Björck. Förklaringen till denna 
Krönmarks ”utryckningsinsats” skulle vara, 
att Krönmark skall ha - som Bergstrand 
återger det - ”skarpt ogilla denne Gillberg”. 
Detta senare har jag ingen bra förklaring till. 

Krönmark och jag gick tvärtom mycket bra 
ihop, när vi båda satt i förbundsstyrelsen.

Inte heller stod jag på kant med Anders 
Björck, som tvärtom den här tiden tillhörde 
mina fans. Dessutom hade jag med viss 
sannolikt räddat livet på Anders. Det var 
när jag efter ”nattligt plenum” på ungdoms-
förbundets kursgård på Tofta bestämde mig 
för att ta en simtur. Det där tyckte Anders 
lät tufft och hängde med. Det var en mörk 
och mulen augustikväll. Efter att ha simmat 
rakt ut några hundra meter försvann ljusen 
från landsidan bakom de höga sanddynerna 
längs kusten. Det var sedan som att simma 
i en tunna. Becksvart. Men jag simmade på 
och Anders följde efter.  

När det så var dags att vända och simma 
tillbaka kom den blivande försvarsministern 
i panik. Han grät. Han hade tappat oriente-
ringen. Jag var på den tiden lite av långdis-
tanssimmare, vilket i den uppkomna situa-
tionen gav mig en allmänt större säkerhet. 
Jag lade ut kursen för återsimmandet men 
Anders ville nu inte följa mitt ”ledarskap”. 
Jag tvingade honom emellertid att följa mig. 
Hade Anders fått simma i den riktning han 
ville, hade han simmat längs Gotland - så 
länge han nu hade orkat.

Skall man söka en förklaring till att jag 
skulle stoppas, hittar man nog den lättare i 
det faktum att både Krönmark och Björck 
blev försvarsministrar med inflytande på 
försvarets upphandling. Det har alltid varit 
ett stort Wallenbergsintresse av att ha fått 
”rätt” person på den ministerstolen. Och 
både Krönmark och Björck var i samman-
hanget ”rätt” - hade betydligt lättare att ta 
intryck av Höga Herrar liksom svårare att 
se det ofta ganska begränsade hos dem-
samma. Anders Björck hade också under 
sin ungdomspolitiska tid en ”anställning” 
på Wallenbergsföretaget Swedish Match 
- ”anställning” = lön och ett skrivbord.

SACHAROVS  MANIFEST
Min proryska och samtidigt antisovje-
tiska inställning förde mig i kontakt med 
exil- och oppositionsrörelsen SMOG med 
denna tid högkvarter i Frankfurt.

SMOG är en förkortning som - i svensk 
översättning - står för orden Djärvhet, 
Tanke, Bild och Djup. Det finns också en 
mer skämtsam uttydning, nämligen Unga 
Geniers Union. SMOG bestod av ett 40-
tal studentpoeter men var samtidigt en de 
intellektuellas motståndsrörelse.

En dag då jag just hade blivit VD för 
Sveriges Marknadsförbund - året var 
1969 - blev jag uppsökt av en av SMOG: s 
nyckelpersoner - Alexandr Timofejeff. 
Han hade med sig ett handskrivet manus av 

det manifest av Andrej Sacharov, som en 
tid hade cirkulerat i Sovjet som en samisdat 
(hemlig skrift). Timofejeff undrade om jag 
kunde låta översätta manifestet till svenska 
och sedan ge ut det. 

Jag var inte svår att övertala. Skaffade 
snabbt fram en flicka från Uppsala, som 
kunde åta sig grovöversättning. Jag sva-
rade sedan för finslipningen av svenskan. 
På en eller två veckor var vi klara. På 
detta sätt blev jag först i Västvärlden att 
i översättning komma ut med Sacharovs 
manifest kallat ”Tankar om framsteg, fredlig 
samexistens och intellektuell frihet”. Som 
utgivare stod mitt förlag FAS (För Aktiv 
Samhällsdebatt).

Detta måste ju vara ett riktigt scoop, 
tänkte och trodde jag. Men åter blev jag 
varse, hur stark den svenska åsiktsfascis-
men och dess nätverk redan då hade hunnit 
växa sig. Olof Lagercrantz lät budkavla, 
att skriftens existens skulle förtigas. Och så 
blev det. Min i Västvärlden premiärpubli-
cering av Sacharovs manifest omnämndes 
inte i en enda svensk tidning. Till och med 
ett redan förberett inslag i radions kultur-
magasin OBS stoppades. Inte någonstans 
i hela Massmedia-Sverige blev skriften 
omnämnd! Dock hade Expressen haft en 
stort uppslagen artikel tillkommen efter att 
Timofejeff varit i kontakt med tidningen 
och innan jag hunnit komma ut med 
skriften - en förhandsreklam som mest 
ställde till besvär.

Berättelsen 
fortsätter 

på sidan 35
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SAMHÄLLSUPPLÖSARNA

Mona Sahlin
(”Samhällsbyggnadsminister”)

Mona Sahlin är uppfödd i den stora S-familjen. Sin politiska kar-
riär inledde hon när hon som 17-åring blev ordförande i Nacka 
socialdemokratiska ungdomsklubb (SSU). Gunnar Sträng som 
umgicks i familjen charmades av flickan med de pigga ekorrögo-
nen. De tu skrev långt senare en bok tillsammans med titeln kort 
och gott ”Sträng och Mona” (1992).

Hon gjorde sedan snabba - någon menar lättfotade - kliv på 
den karriärstege, som Partiet inrättat för de särskilt utvalda utan 
att vara tyngd av bokliga kunskaper. Hennes arbetslivserfarenhet 
begränsar sig till att ha varit köksbiträde på Svenska Dagbladet 
och kontorist på Synskadades riksförbund.

Mona Sahlin har garanterat inte läst Marx och knappast heller 
någon annan tänkare inom det samhällsvetenskapliga. Hon är ett 
barn av den inom Partiet basala muntliga traditionen - inte den 
som kan förknippas med tänkare som Ernst Wigforss utan fastmer 
en demagog och folktalare som Olof Palme. Med åren har hon 
själv blivit Partiets nättopp viktigaste medium. I den rollen kan 
bara Göran Persson göra henne stridig.

Det var också mellan Mona Sahlin och Göran Persson stri-
den om vem som skulle efterträda Ingvar Carlsson stod. Medan 
machiavellisten från Vingåker låg och vaktade i vassen strimlades 
Carlssons kronprinsessa i den just-in-time detonerade Toblero-
neaffären. Utan hjälpen med det läckage - ett insiderjobb av en av 
Perssons betrodda - som resulterade i att Monas privata ekonomi 
och olika betalningstransaktioner disekerades inför allt folket, 
hade Sveriges statsminister i dag hetat Mona Sahlin. Närmare 
metaforen att halka på ett bananskal eller att snubbla på upploppet 
kan man knappast komma.

Den som tvivlar på den saken kan läsa Olle Svennings bok 
”Göran Persson och hans värld”. Den enda motståndsficka Mona 
behövde frukta var det av Lillemor Arvidsson ledda kvinnoförbun-
det. Arvidsson hade när hon var mäktig ordförande för Kommunal 
varit i tillfälle att mäta och väga arbetsmarknadsministern Mona 
Sahlin. I boken ”När Lillemor fick makten” får ministern och 
statsministerkandidaten följande vitsord: ”Hon var för grund och 
okunnig. När jag hade med henne att göra fungerade det inte.”

Fler än Lillemor Arvidsson menar, att det var under Sahlins 
år som arbetsmarknadsminister (1990-91), som den svenska 
arbetsmarknadspolitiken havererade för att sedan aldrig ha åter-
fått kontakten med den snabbt förändrade verkligheten. Inte på 
något område framstår det som mer tydligt, att utvecklingen i vår 
omvärld sprungit ifrån den krackelerade svenska modellen med 
allt av utanförskap och social frustration detta fört med sig. 

Time out
Nu var det inte okunnighet och allmän lättviktighet som fick Mona 
Sahlin på fall. När intresserar sig medierna för sådant? Nej, detta 
enkelt påtagliga, att hon betalat inhandlad Toblerone med fel 
betalkort var något långt mer diskvalificerande. Det var också detta 
som tvingade henne till en tre år lång time out från politiken.

Det visade sig nu att Mona Sahlin hade vänner lite varstans 
utanför Partiet. Robert Aschberg gjorde henne till affischnamn 
och programvärdinna i TV3 och ingen mindre än Jan Stenbeck 
ställde som villkor för att lämna sin styrelseplats i TV4, att det 
blev Mona Sahlin som efterträdde honom. Efter att en tid ha 
visats i TV-rutan kunde en nöjesagent hyra ut henne för 36 000 
kronor per framträdande. Och radarparet Ulf Laurin och Göran 
Thunhammar knöt henne till SAF som ”politisk rådgivare”! Detta 
sensationella ”gränsöverskridande” steg väckte förundran lite 
runtom. I Aftonbladet den 16 februari 1997 ger hon följande enkelt 
rättframma förklaring:

”Det är förbaskat viktigt att bryta blocken mellan politiken och 
näringslivet.

Jag vill se mer öppna torg och diskussioner och inte att jag är en 
förrädare som är med och pratar och dricker kaffe. De yngre har en 
öppen inställning. Många som jag träffar hos SAF kommer att bli 
höjdare i framtiden.

Min ambition är att ta död på fördomar.”

Just att prata - det verbala - är tvivelsutan Mona Sahlins starka sida. 
Och då det enkla pratet, som inte kräver tankeskärpa vare sig hos 
den som pratar eller den/de som pratet är riktat till. Vad och om 
något egentligen blir sagt är en helt annan femma.

Efter tre år var Mona Sahlin tillbaka i politiken. Gammalt 
groll var glömt och nu blev hon Kung Perssons prinsessa - en 
av dem.

Invandrings- och
integrationspolitikern

Det grunda och okunniga har också följt Mona Sahlin, när hon 
intagit rollen som den politiker och opinionsbildare, som mer 
än någon annan personifierar den missriktade och misslyckade 
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invandrings- och integrationspolitik, vars effekter allt tydligare 
avtecknar sig som svarta moln indikerande ett framtida oväder 
av aldrig skådat slag.

Överallt där denna politik manifesteras finns hon med som 
ett slags förkroppsligande av den mäktiga av medierna framburna 
strömning som likt en flodvåg drar fram över Det Gamla Sverige. 
Allt skall ryckas upp med rötterna. Historielösheten hyllas som 
Den Nya Upplysningen. Kulturellt arv från fordom begabbas. 
Inte ens det svenska språket erkänns som det för landet Sverige 
officiella språket. Familjen i meningen mamma-pappa-barn som 
samhällets viktigaste och mest grundläggande byggsten ersätts 
med ”kollektiva lösningar” och ”nya samlevnadsformer”. Att 
hävda grundläggande skillnader mellan manligt och kvinnligt 
är visserligen ännu inte i lag förbjudet men i uppenbar strid med 
Den Nya Jämlikhetsbiologin och därför ett säkert sätt att bli mar-
ginaliserad i den politiskt sanktionerade ”fria” debatten. På trohet 
och lojalitet utvecklat samliv ersätts med den nya av medierna 
glamoriserade Big Brother-kulturen med det ideliga partnerbytet 
som mönsterbildande förebild. Hela den värdebas med ofta kristna 
förtecken yxas sönder bit för bit för att bana väg för Det Nya Sve-
rige. Sanning och rätt ersätts med den råa makten uttryckt som 
lagar, förordningar och åtgärder för Total Jämlikhet.

Med medierna
synkroniserad ledstjärna 

I denna framvällande förändringsprocess deltar Mona Sahlin. Inte 
som ideolog eller nytänkare utan som en med de massmediala 
strömningarna synkroniserad ledstjärna. Ständigt i takt med 
det massmedialt erkända och korrekta är hon samtidigt dessa 
strömningars fånge. 

För denna sin roll har hon visat sig vara idealisk. Ett lika starkt 
behov av exponering som Gudrun Schyman. Lika hämningslös att 
”bjuda på sig”. Men därtill helt i avsaknad av den restriktion som 
ligger i boklig bildning eller träning i logisk analys. Det senare 
belyst i texter, som hon inte bara signerat utan även med rimlig 
grad av sannolikhet är upphovet till. Så här inleder hon förordet 
till SOU-betänkandet ”acceptera!”:

”Alla dessa år för och emot olika saker, kan ge ett lite märkligt intryck. 
Som om grundläggande samhällsproblem kunde åtgärdas med ett 
års opinionsbildande arbete.”

Hennes - som Lillemor Arvidsson uttryckte det - grundhet och 
okunnighet gör henne till en ”tabula rasa” öppen för varje ny 
strömning. Någon har menat att Mona Sahlin är den ”sanna anar-
kisten” ständigt redo för nya roller i den destruktionsprocess, som 
det svenska samhället befinner sig i. Denna sin öppenhet ger hon 
uttryck för i nämnda förords slutord med vad som sedan tonar 
fram som den i betänkandet återkommande refrängen:

”Att acceptera! Det är vad det handlar om. Så enkelt 
- men ändå så svårt...”

Och det som skall accepteras är, att Det Gamla Sverige upphör att 
existera. Visserligen svårt men ändå enkelt. Det är bara att låta hela 
arméer av invandrare att ta över. Ju mer godvilligt, desto enklare 
blir det. Processen är redan i full gång. Den som vill bekanta sig 
med Det Nya Sverige kan göra det genom att för en tid bosätta sig 

i Malmö. Men betänk samtidigt att inte ens Malmö är färdigmält 
i den pågående processen. 

Den mångkulturella
logiken

Trots all brist på tankeskärpa 
finns det en logik, som bär upp 
hela processen. Den kommer 
tydligast till uttryck i för-
klaringen till att Det Nya 
Sverige skall ge upp sin 
historia, sin kultur, sina 
traditioner, sin religion 
och sitt språk: 

Ju fler invandrare 
som dessutom mot-
sätter sig att inte-
greras, desto f ler 
människor som inte 
känner gemenskap 
med svensk historia, 
svensk kultur, svenska 
traditioner och svensk 
religion och som heller 
inte behärskar det svenska 
språket. Därför måste den 
gamla gemenskapen ersättas 
med en ny gemenskap, där - precis 
som i det anarkiska samhället - den 
som är starkast och har de mest expan-
sionistiska ambitionerna blir den som inte 
bara präglar den nya gemenskapen utan också 
tar över landet.
  
Historien har många exempel på att stora som små kulturer gått 
under i liknande processer. Men då vanligen efter att ett land och 
ett folk blivit militärt nedkämpat och sedan invaderat. Nu sker det 
genom en invandrarinvasion, som av landets ministrar bemöts 
med den till det egna folket riktade appellen: ”ACCEPTERA!”
 

Om Vilhelm Moberg
levat

Om den för sanning, rätt och vett stridbare Vilhelm Moberg hade 
levat, hade han förfasat sig. Hade han dessutom varit i sin krafts 
dagar, hade han samlat ihop den småländska menigheten och 
marscherat upp till Centralmakten, belägrat den och skallat så att 
de massmediala megafonerna blivit dränkta i folkets muller. Nu 
kan vi bara citera honom:

”I ensamheten i de stora ödsliga skogarna har den småländska folk-
själen danats genom århundraden. Vi bär skogssuset i djupet av vår 
själ sedan många släktled.

Det är motståndet, som utvecklat krafterna, och motstånd har 
vår hembygds folk aldrig saknat. Kampen för själva livets nödtorft 
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DSM:s nisch är

Att säga det som sällan sägs

men som borde sägas...

behöver sägas.

har härdat detta folk, skänkt det tillitens gåva och fostrat stolta och 
frihetskära män och kvinnor. 

Hembygden - den innesluter för mig hela fosterlandet med allt 
vad det rymmer av synliga och osynliga ting av både jord och 

ande.”

Och myllan i vilken denna hembygd slog 
rot och växte sig stark var den fat-

tigdom, som gjorde människorna 
både starka och stridbara:

”Det är en stolt buren fattigdom, 
som hjälper sig själv till livets 

uppehälle, och det är ett 
folk, som har sina orubb-

liga begrepp om rätt och 
heder.

 Detta är roten och 
blodsbandet, detta är 
för mig fosterlandet 
och hembygden, det 
omistliga, som aldrig 
kan utbytas mot något 
annat, det okränkbara 

området, där inget 
främmande får inkräkta.

 Hör vi inte 
maningen från dem, som 

försvunnit under kyrkogår-
darnas gräs - en maning ur 

seklernas djup om vår ovillkor-
liga skyldighet att skydda denna 

arvslott? Den arvslotten skall inte 
släppas så länge fria män och kvinnor 

trampar marken i denna fria bygd.” 

Den gåva nya generationer fått att förvalta är - skriver 
Moberg - ”tryggheten i ett fredligt land, där barnen födas av fria föräld-
rar, ett land där också backstugornas barn äger möjligheter att få pröva 
sina krafter så långt de räcker till, ett land där var och en får växa och 
utvecklas till sin egen art”. Vad skulle Moberg ha sagt om den nya 
ordning, där den tidigare urvalsprocessen att ha  möjligheter att 
”pröva sina krafter så långt de räcker till” ersatts med kvoteringsregler 
innefattande negativ särbehandling av svenskar?

Och vad skulle han ha sagt om ett förhållningssätt, där stats-
ledningen uppbackad av de massmediala megafonerna intar ett 
”accepterande förhållningssätt” till en utveckling, som inom några 
årtionden förvandlat svenskarna till en minoritetsgrupp i det 
som en gång var Sverige och där svensk lag ersatts med islamisk 
sharia? 

Vi är snart där! Det ”accepterande förhållnigssättet” har fått 
utvecklingen att skena iväg. Och det är inte längre vare sig Göran 
Persson eller Mona Sahlin som styr den.

Avsaknaden av
konsekvensanalys

Det är nu inte bara att invandrings- och integrationspolitiken är 
ett enda gigantiskt misslyckande - så gigantiskt att det anses när-
mast ”statsfientligt” att fråga efter dess kostnader och ”rasistiskt” att 

begära papperen på bordet om vilka effekter detta misslyckande 
fått på den ökade brottsligheten och då i synnerhet vad gäller 
antalet våldtäkter. Den är i fullständig avsaknad av långsiktig 
konsekvensanalys. Det enda uns av sådan analys, som kommit till 
uttryck, är ett uttalande av Mona Sahlins nära kollega Jens Orback 
(han med mostern som levde lyckligt ihop med en häst). 

Således har Orback förklarat, att vårt undergivna förhållnings-
sätt till även militanta yttringar av den importerade islamismen är 
något vi kommer att ha fördel av, när islamisterna är i majoritet 
- något som med ”acceptanspolicyn” bara är en tidsfråga, Dessutom 
en tidsfråga, som drastiskt kan påskyndas, om de allt ihärdigare 
lockropen om att  öppna gränserna så att vår åldrande befolkning 
kan ersättas med den i Afrika och Asien övertaliga ungdomen 
vinner appell.
 

Om hörnet väntar
konflikter utom kontroll

Vad vare sig Mona Sahlin eller Jens Orback inser är, att det som nu 
äger rum är en politiskt konstruerad utveckling i strid med - för 
att använda ett bortglömt begrepp - folkviljan. En sådan utveck-
ling möter förr eller senare sitt motstånd - ju senare, desto mer 
eruptivt. Risken är dessutom stor, att förlusten av på gemensamma 
värderingar och gemensam tradition byggd värdebas kommer att 
ge upphov till konflikter utom kontroll.

Vilhelm Moberg kände stolthet och tacksamhet för det Sverige 
han fick växa upp och verka i - tacksamhet gentemot tidigare 
strävsamt arbetande generationer. Vad kommer Mona Sahlins 
barnbarn och barnbarnsbarn att säga och tycka om Det Nya 
Sverige, som hon är en av de främsta arkiteketerna till - inte i 
kraft av kreativitet och geniala problemlösningar utan genom att 
passivt ”acceptera” en utveckling alltmer utom kontroll? Och vad 
kommer hon att som pensionerad minister svara på frågan: ”Hur 
kunde du låta det bara ske?” Och hur skall hon kunna förklara, att 
hon titulerades ”samhällsbyggnadsminister” annat än med att det 
var blodig ironi?

Lättare kommer det att bli för henne att förklara varför hon av 
DSM blev utnämnd till Ledande Samhällsupplösare. 
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Den 5 december 2003 invigdes i Stockholm en utställning till minnet av det polska folkets frihetskamp 
- den kamp som kom att få en avgörande betydelse inte bara för sovjetkommunismens sammanbrott 
utan också för att det kalla kriget kunde få ett fredligt slut. Vid invigningen var Solidaritets ledare 
och senare Polens president Lech Walesa huvudtalare.

Utställningen informerade pedagogiskt om det kommunistiska förtrycket och hur en statlig 
censurapparat ”förljög verkligheten” men också  fungerade som ett instrument för - som det numera 
uttrycks i den polska historien - ”mörda en nationell kultur”. Om detta berättade bland annat ovan-
stående plansch.

Ingen av de stora tidningarna - DN, SvD, Aftonbladet eller Expressen - hade skickat någon 
journalist för att bevaka händelsen! Inte heller något annat medium! Den enda närvarande svenske 
journalisten var DSM:s Jan Gillberg.

Utställningen och Walesas Stockholmsbesök förbigicks i de svenska medierna - frånsett DSM 
- med fullständig tystnad.

I Sverige behövs ingen censurapparat (även om Styrelsen för Psykologiskt Försvar fullgör en sådan 
uppgift). I Sverige räcker det långt med massmediernas (när det verkligen gäller) egen självcensur.
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Media & Politik

Vad håller man på med
på Sveavägen 68?

Att det från Socialdemokraternas Parti-
högkvarter vid Sveavägen 68 i Stockholm 
skickas hatmejl under falska identiteter och 
nidteckningar som ett led i en kampanj 
med uppenbart syfte att karaktärsmörda 
Göran Perssons huvudmotståndare 
Fredrik Reinfeldt är numera avslöjat och 
allmänt bekant.

Vi vet numera också, att den som 
författat och skickat mejlen - Anders 
Lindström - hade en central funktion i 
partiorganisationen och att Lindström 
uppenbarligen både skrivit och skickat de 
ofta långa mejlen som en del i sitt ordinarie 
arbete som partiets och Perssons ”opini-
onsanalytiker”. Han har pekats ut som en 
av Perssons sex viktigaste medarbetare i 
valet. 

Eftersom aktionen nu polisanmälts 
skall det bli intressant att få ta del av vad 
Lindströms närmaste chef - partisekrete-
rare Marita Ulvskog - kommer att säga, då 
hon under vittnesed skall besvara frågan, 

huruvida hon kände till eller ”snackvis” 
hört talas om vad Lindström ägnade sig 
åt. Därför även om polisen och/eller åkla-
garen lägger ner ärendet, får man hoppas 
att Reinfeldt går vidare genom att väcka 
enskilt åtal.

Det har också framkommit,  att SSU-
ombudsmannen  och påläggskalven Tobias 
Gerdås skickat ut en bild av Reinfeldt med 
texten ”Rösta på din pedofil”. Han tycks ha 
blivit förvånad, när han sedan blev varse, 
att detta var något som hans arbetsgivare 
inte ville ställa sig bakom. Direkt efter 
avslöjandet förklarade han för Ingvar Hed-
lund på Expressen: ”SSU tycker nog inte att 
min blogg är så kontroversiell.” Det var först 
efter att ha gjort denna felbedömning han 
fann för gott att be Reinfeldt om ursäkt.

Sedan kunde det också avslöjas att 
SSU beställt nidteckningar av Reinfeldt, 
där moderatledaren framställs som ett 
monstruöst odjur. Tydligen har den av 
Ulvskog ledda organisationen låtit distri-

buera dylika nidteckningar från Partihög-
kvarteret vid Sveavägen.

 

Går det
så går det

 
Redan detta visar att det inom socialdemo-
kratin finns en kultur, som gör det möjligt 
och där det till och med är ”meriterande” 
att använda vilka simpla metoder som 
helst, bara de tjänar det allt övergripande 
målet: ATT VI SOSSAR FÅR BEHÅLLA 
MAKTEN. Nota bene: Att det man ägnar 
sig åt inte avslöjas. Då blir plötsligt samma 
”kommunikationstekniskt effektiva meto-
der” kontraproduktiva och den eller de 
avslöjade förlorar sina ”meritpoäng”.

Antag att Anders Lindström inte 
blivit avslöjad utan kunnat hålla på med 
sitt mejlskickande fram till valdagen och 
att Göran Persson sedan också vunnit 
valet. Det är lätt att föreställa sig, hur en 
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av segerglädje frustande Persson ger sin 
nära medarbetare stora famnen samtidigt 
som Lindström skulle ha skaffat sig en rejäl 
inteckning i en framtida statsrådspost - 
exempelvis som kulturminister med bland 
annat makt och myndighet över stats-TV: n 
och statsradion.

Nu kommer han att för ett tag att för-
svinna i kulisserna. Men någon särskilt 
långvarig karantän lär det inte bli. Göran 
Persson har ju förklarat att Lindström är 
en ”duktig medarbetare”, som han har stort 
förtroende för. Och Persson är känd för att 
måna om ”de sina”.

Som sagt, går det så går det. Och skulle 
det inte gå den ena gången så kan det gå 
en annan gång. Man lär sig av misstagen, 
heter det. Och misstaget var ju nu, att 
Lindströms mejlande avslöjades och att 
detta sedan som löken på laxen drog med 
sig ett antal andra avslöjanden.

DSM avslöjar någonting
långt allvarligare

Av media har framgått att partiets kom-
munikationsavdelning håller till på tredje 
våningen i det imposanta kontorshuset 
med adress Sveavägen 68. DSM kan nu 
berätta om någonting annat minst lika 
eldfängt med koppling till just Sveavägen 
68. Någonting långt allvarligare. Först en 
kort bakgrund.

DSM är en tidskrift som ägnat och 
ägnar sig åt närgången och för Makten 
obekväm kritik och analys. DSM har också 
ägnat sig åt undersökande journalistik 
om och kring sådant som Makten gör sitt 
bästa att mörklägga - alltifrån ESTONIA 
till Palmemordet. Detta har gjort att DSM 
blivit ”påpassat”. Det gäller inte minst 
telefontrafiken till och från DSM:s redak-
tionslokal i Gränna. Detta är konstaterat 
av anlitad Teliaman.

Men ibland fungerar inte avlyssnings-
systemen. Särskilt - har DSM blivit upplyst 
om - när man går över från manuell till 
automatisk avlyssning och bandning. Det 
vi nu skall berätta om ägde rum en lördag 
eftermiddag - närmare bestämt den 21 
maj 2005.

Tillsammans med förre åklagaren och 
riksdagsmannen Jerry Martinger och 
Gösta Söderström - den kriminalpolis 
som den 28 februari 1986 var först på 
mordplatsen - har DSM:s utgivare Jan 
Gillberg bytt information gällande Pal-
memordet. 

•  Martinger sitter inne med mycket känslig 
sådan information efter att som riksdags-

man i januari månad 1989 ha blivit uppsökt 
av Hans Holmérs chaufför polisinspektören 
Rolf Dahlgren och då delgivits uppgifter 
om Holmérs förehavanden mordnatten och 
att han då inte alls befann sig i Borlänge, 
något som också får anses styrkt genom de 
uppgifter, som kunnat inhämtas från det i 
Borlänge uppgivna hotellet.

•  Efter att Dahlgren delgivit Martinger 
dessa sensationella uppgifter, kontaktar 
Martinger polisöveintendenten Roland 
Ståhl vid Rikskriminalpolisen. Ståhl erhål-
ler därvid en kopia av en sida i Dahlgrens 
dagbok beträffande bl a den 28 februari 
1986, vilken Martinger erhållit av Dahl-
gren. Vid ett senare möte under våren 1989 
mellan Martinger och Ståhl överlämnar 
Maringer de minnesanteckningar, som 
han gjort med anledning av Dahlgrens 
berättelse.

•  Martinger träffade också den socialde-
mokratiske Stockholmspolitikern John-
Olle Persson, som visat intresse för Dahl-
grens uppgifter liksom i övrigt intresserat 
sig för olika egendomligheter kring mordet 
och den av Holmér ledda utredningen.

•  Kontakten med John-Olle Persson hade 
Martinger fått genom moderatriksdags-
mannen Anders Andersson.

Av dessa fyra personer som Martinger hade 
kontakt med har samtliga hastigt avlidit. 
John-Olle Persson och Anders Andersson 
omkom vid flygolyckan den 8 maj 1989 
utanför Oskarshamn. Om Dahlgren och 
Ståhl uppges bara att de avlidit ”plötsligt”. 
För egen del utsattes Jerry Martinger för 
en exempellös kampanj med fingerade 
samtal ägnade att framställa riksdagsman-
nen och åklagaren som en sexdåre. Den 
som har tagit del av dokumentationen i 
fallet kan omöjligen hysa tvivel om annat 
än att Martinger blivit utsatt för ett regel-
rätt karaktärsmord med för honom totalt 
omvälvande följder. Han tvingades att såväl 
lämna riksdagen som sin tjänst som en 
erkänt duktig åklagare.

Vad håller man på med
nere i källaren?

Åter till lördagen den 21 maj 2005.
Efter att under flera veckors tid för-

gäves försökt att per telefon komma i 
kontakt med Jerry Martinger gjorde Jan 
Gillberg ett nytt försök denna lördag. Nu 
från redaktionens telefon i Gränna. Inte 
heller nu fick Gillberg någon kontakt. Han 
ringde då Gösta Söderström och uttryckte 
oro för att något kunde ha hänt Martinger. 

Söderström kunde emellertid meddela, 
att han så sent som föregående dag varit i 
telefonkontakt med Martinger.

Eftersom Gillberg tycktes ha svårt att 
få kontakt med Martinger, bad han Söder-
ström att ringa Martinger och be honom 
att sedan ringa Gillberg. Efter att ha bett 
Söderström om detta - det var vid 18-19-
tiden på lördagen - blev Gillberg efter bara 
några minuter uppringd av Söderström, 
som inledde med att fråga om Gillberg 
stod eller satt. Jo, Gillberg satt. Gillberg 
fick sedan veta, att efter att Söderström 
hade ringt Martingers telefonnummer och 
det gått fram ett antal signaler kopplades 
en telefonsvarare på som förklarade att 
Söderström hade kommit till ”Socialdemo-
kraternas Internationella Palmecenter”. När 
Gillberg sedan ringde Martingers nummer 
inträffade två saker:

1)  Vid sitt första försök kom Gillberg 
till Söderström! Gillberg trodde först att 
han slagit fel nummer - dvs numret till 
Söderström - men kunde på sin display 
avläsa Martingers nummer.

2)  När Gillberg sedan ånyo ringde Mar-
tingers nummer blev också han kopplad 
till ”Socialdemokraternas Internationella 
Palmecenter”. Detta vid två varandra 
följande uppringningar. Telefonsvararen 
meddelade centrets öppettider. Med-
delandet lämnades på både svenska och 
engelska. Inför den andra av dessa fel-
kopplingar hade Gillberg förberett band-
upptagning. Meddelandet finns således 
dokumenterat per bandupptagning.

Då Gillberg i telefonkatalogen inte kunde 
hitta något som heter ”Socialdemokrater-
nas Internationella Palmecenter” ringde 
han sedan 118 118 för att få hjälp med 
adressen till centret. Efter visst besvär 
kunde man meddela att adressen är Svea-
vägen 68 i Stockholm.

Nu uppstår frågan: Finns det på denna 
adress en avlyssningscentral, från vilken 
det spioneras på journalister och andra 
som ägnar sig åt sådant som Makten i en 
eller annan mening önskar, att det inte skall 
grävas i? I synnerhet om de som gräver 
befaras att inte vara besjälade av den rätta 
”lojaliteten”. Detta är i så fall något utom-
ordentligt allvarligt och skulle ge upphov 
till stort rabalder i varje land med respekt 
för de principer och rättigheter, som gäller 
för ett ”öppet samhälle”.

När det inträffade - för den goda ord-
ningens skull - polisanmäldes resulterade 
det endast i ett beslut av kammaråklagare  
K G Rångeby vid Åklagarkammaren i 
Örebro att inte inleda förundersökning.
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Hotmejl från Robert Aschbergs
kompis Jörgen Widsell

Gränna är en liten stad. Och det finns 
egentligen bara en gata. Brahegatan.

Att komma till Gränna som utböling 
utan att bli sedd av Grännafolket är inte 
lätt. Särskilt inte under vintermånaderna, 
då det dessutom nästan inte går några 
människor på Brahegatan. Och skulle det 
vara en utböling som dessutom är kändis 
- rentav rikskändis - är det något som hela 
Gränna får veta.

Nu i början av året besöktes Gränna av 
en dylik utböling, som observerades när 
han stod och tittade in i Gamla Sparbankens 
skyltfönster mittemot Braheparken. I den 
solida banklokalen har DSM numera sin 
redaktionslokal och i skyltfönstren skyltas 
det upp med DSM-löpsedlar, uppförstorade 
tidningsklipp och uppförstorade DSM-sidor 
av särskilt intresse. I ett av de tre fönstren 
finns i storformat bildkollaget över Sveriges 
Ledande Samhällsupplösare.

Det var framför detta skyltfönster som 
Grännabon Anders Nilsson en vintrig 
afton såg rikskändisen Robert Aschberg 
tillika Samhällsupplösare nr 5 (se vidare 
DSM 4/2005).

Att ta svängen till Gränna för att 
på detta sätt ”syna in” DSM:s lokaler 
och skyltfönster är onekligen lite spe-
ciellt. Därför det var näppeligen så att 
”Robban” var ute på något mer oskyldigt 
turistiskt. Grännas turistsäsong infaller 
under sommaren. Så nu har Gränna-
borna spaning på AFA och liknande 
grupperingar.

Anders Nilsson har också berättat att 
Robban var inte ensam. Han var i sällskap 
med en ”medelålders man”.

Hotmejl från
kompisen Widsell 

Lite senare kom ett mejl från kompisen 
från den riktigt mörkröda tiden Jörgen 
Widsell - se vidstående. Den tid då 
Aschberg, Widsell & Co - även kallat 
”Gnistangänget” - hade den mentalt sjuke 
massmördaren Mao som idol och poli-
tisk ledstjärna. När de senare började att 
intressera sig för livets goda gick de i Jan 
Stenbecks generösa sold. Numera är de 
alla multimillisar.

Nu hotar Widsell att ”avslöja” att även 
jag skulle ha varit ”till salu”. Tydligen som 
hämnd för att jag i samband med DSM:
s utnämning av kompisen Robban som 
Ledande Samhällsupplösare porträtterat 

kompisen på - som Widsell mennar - djupt 
orättvist sätt. Så här skriver Widsell:

”Jag kanske ska gå ut och berätta hur du 
manipulerat din opinionslista och hur gärna 
du ville sälja din tidning till Gramsci-väns-
terns gudfader Jan Stenbeck [här med rätt 
stavning]?”
FÖRST detta med mitt intresse att sälja 
DSM till Jan Stenbeck. 

Under mina Frankrikeår brukade 
Jörgen i samband med mina Stockholms-
besök bjuda på förstklassig frukost på 
Reisen. Jörgen med bland annat insider-
kontakter med SÄPO hade alltid spän-
nande saker att berätta och jag informerade 
tillbaka mest om sådant jag läst och tagit till 
mig som ”viktigt” men också om de olika 
förvecklingarna inom Sveriges Marknads-
förbund resulterande i att jag tystades som 
”officiell” röst i den svenska debatten - i 
Sverige är man en sådan röst per automa-
tik, om man är VD eller motsvarande i en 
större organisation.

Jörgen var naturligtvis klar över att 
det inte kunde vara helt lätt för mig att få 
ekonomi i DSM-utgivningen. Särskilt inte 
efter att mina annonssäljare - vilket skedde 
hösten 1988 -  blivit mordhotade och att 
detta tvingade mig att avstå från denna för 
alla medier viktiga intäkt. Jörgen som - av 
uppriktigthet eller inte - uttryckte sin stora 

beundran för mig som samhällsanalytiker 
och skribent menade, att Jan Stenbeck 
nog kunde vara intresserad av att på något 
sätt ”gå in”. Jörgen skulle väcka Stenbecks 
intresse för den saken.

Jag hade sedan ett möte - ett mycket 
trevligt möte - med Jan Stenbeck. Det blev 
ett ganska långt - säkert timslångt - möte. 
Vi hade tidigare aldrig träffats och Sten-
beck var helt uppenbart nyfiken på den 
då ännu i näringslivkretsar omtalade före 
detta VD:n i Sveriges Marknadsförbund. 
Jag hade också med mig en PM med förslag 
till upplägg. Det här var den konstruktion 
jag kunde tänka mig:

•   S-koncernen förvärvar utgivningsrätten 
till DSM. Detta för ett ”i min värld” betydande 
belopp.
•   S-koncernen tar över annonsförsäljningen 
och svarar samtidigt för DSM:s alla produk-
tionskostnader. Här skall man komma ihåg 
att DSM då fortfarande gällde som en tidskrift 
som Sveriges marknadsförare höll sig med - 
en för annonsörer intressant målgrupp. Året 
innan ”störningarna” mot själva tidskriften 
satte in hade DSM också sålt annonser för 
över 4 miljoner kronor. 
•   Till detta kommer att jag skulle förbli DSM:s 
ansvarige utgivare och politiske chefredaktör 
och för detta uppbära en lön. Mitt kontrakt 
skulle löpa på 5 år.
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Jag ser inte något skamligt i detta och skulle 
även i dag kunna tänka mig ett liknande 
upplägg med Christina Stenbeck.

SEDAN detta med att jag skulle ha mani-
pulerat DSM:s ”opinionslista”. 

Bullshit! Unset sanning i detta är att 
jag tidigare för ungefär 15  år sedan och 
undantagsvis låtit viss ”kompisröstning” 
passera. Det fanns nämligen en sådan 
några år på sent 1980-tal och tidigt 1990-
tal, som gjorde att Jörgen, som då var 
chefredaktör för tidningen Z, hamnade 
på listan. Jag var en av de som gav Jörgen 
röstpoäng. På liknande sätt ”hjälptes” en 
företrädare för en småföretagareorganisa-
tion - Jan B Westman - fram som ”viktig 
opinionsledare”. Men när hela SvD:s ledar-
redaktion med Mats Svegfors i spetsen 
röstade på varandra diskvalificerade jag 
deras röster, något jag också gav publicitet 
åt i DSM. Jag ville på detta något drastiska 
sätt en gång för alla sätta stopp för kom-
pisröstandet.

Nu när jag läser Jörgen Widsells 
”hotmejl” måste jag undra om han möj-
ligen kan ha bidragit till det rykte, som 
kommit i svang att den årliga listan över 
Sveriges Viktigaste Opinionsledare inte 
skulle äga den höga grad av seriositet 
som den har. 

VAD SEDAN GÄLLER efterslängen om att 
jag inte ”vågade” skriva att Robert Aschberg 
är av ”judisk börd” kan jag inte ta detta som 
annat än ett lömskt försök att insinuera, 
att jag skulle vara antisemit, vilket jag san-
nerligen inte är. Jag sorterar inte mina vare 
sig vänner eller fiender efter det slaget av 
kategorier. Det hindrar inte att jag är klar 
över att det finns åtskilliga både giriga och 
maktsjuka judar, som direkt eller indirekt 
förorsakat världen betydande både lidande 
och elände. En av dessa är ”Lenins bankir” 
Olof Aschberg.

NOTERAR SLUTLIGEN att Jörgen för-
klarar, att han (numera) delar många av 
mina åsikter. Det är möjligt. Men skulle 
du vara beredd att riskera något för att 
dessa mina åsikter skulle få en fair möjlig-
het att komma till uttryck i ”det offentliga 
rummet”? Är det inte istället så att för dig 
och gamla Gnistangänget, att det är de 
gamla banden från den mörkröda tiden 
som först som sist gäller - oavsett att ni 
numera är milliskapitalister?

    JG

PS  Vem var den ”medelålders mannen” som 
jämte Robert Aschberg gjorde sig besvär 
att uppsöka Gränna för att studera DSM:s 
skyltning? Var det månne kompisen Jörgen 
Widsell?

Som ett slags terapi att ta mig ur chock-
tillståndet efter Ulf Laurins diaboliska 
kemiattack, om vilken jag berättar på 
annan plats i detta nummer, satte jag 
mig ner att i rasande fart skriva en spion-
thriller med en del humoristiskt bur-
leska inslag. Skrev 
den på tio dagar. 

Bokens bärande 
idé är, att nyck-
elpersoner i  det 
svenska samhället 
punktades ut som 
ett led i en aktivitet, 
som syftade till att 
genom subversion 
förbereda marken 
för en mot Sverige 
r iktad sovjet isk 
expansionism med 
m i n s t a  m öj l i g a 
vapeninsats. Och 
det handlade om 
”utpunktning” utan 
blod. Boken fick 
titeln ”Vita mord” 
(Sellin, 1991) och 
jag skrev den under 
pseudonymen Veri-
tas Konradsen. Ofta men inte alltid 
handlade det om hur KGB-majornen 
Olga ledde en skvadron vackra kvinnor 
med uppgift att först förföra och sedan 
förgöra efter en strategisk plan utvalda 
offer. 

Detta var nästan 15 år innan Deanne 
Raucher kom ut med sin bok ”Makten, 
Männen, Mörkläggningen” (Vertigo, 
2004) med avslöjanden om ”bordellhär-
van” öch dess mörkläggning - en härva 
där bordellmamman Doris Hopp skaf-
far sig ett högst exklusivt kundklientel 
ända upp i den högsta statsledningen. 
Flera av kvinnorna i Hopps stall hade 
kopplingar till den polske militär-
attachén. Denna verksamhet tycks dock 
ha varit begränsad till att skaffa hållha-
kar. Men vem vet? Vad vet SÄPO?

I Tidningen Z utnämnde Jörgen 
Widsell ”Vita mord” till ”Årets Boksen-
sation”. I sin ledare skriver han om ”kva-
litetsthrillern Vita mord av den mystiske 
pseudonymen Veritas Konradsen”:

”Hjältinnan, yppiga KGB-majoren Olga, har 
ihjäl svenska höjdare med förgiftade ringar. 
Den gastkramande läsningen flankeras 
av rapporter från den svenska vardagen: 
pappan som styckar och ugnsteker sina barn 
samt centrifugerar ihjäl familjens katt.”

Jörgen Widsell om
”1990 års boksensation” 

Det senare vittnar om hur det som 
DSM nu de senaste åren omskrivit som 
”VÄRSTINGJOURNALISTIKEN” 
frodades redan för 15 år sedan. Vem 
med insikter i psykologi och sociologi  
skriver boken om vad detta ständiga 

hamrande med sjuka 
nyheter kommit att 
betyda för den avhu-
manisering och det 
likgiltighetsgörande, 
som gripit omkring 
sig i det svenska 
samhället?

Vad hände nu 
med det som Wid-
sell utnämnde till 
”Årets Boksensation”? 
Efter ett kort liv i 
bokhandelsfönstren 
och på bokhandels-
diskarna försvann 
boken! Också för-
laget försvann. Det 
gick i konkurs men 
dök snart upp under 
ny ”Sellinbeteckning”. 
Konkursen gjorde 
det dock möjligt att 

låta hela upplagan försvinna! Och kon-
kursförvaltaren meddelade försäljning 
0 exemplar - trots att bara Widsell hade 
köpt ett större antal för utlottning bland 
sina läsare. På detta sätt blev jag blåst på 
en royalty, som under ”normala förhål-
landen” hade kunnat bli högst bety-
dande. Förläggaren - Kjell-Erik Sellin 
- som själv trodde att detta skulle bli 
en storsäljare och med vilken jag i flera 
år hade haft en nära samarbetsrelation 
gjorde sig oåtkomlig. 

Noteras kan också att boken inte 
upphandlades av ett enda bibliotek med 
ett undantag. Undantaget är Polishög-
skolans bibliotek. Där finns den.

När jag nu - den 2 mars 2006 - läser 
SIDAN 4 i Expressen hur den invand-
rade ryskan Vera Efrons bok ”Aktiebo-
laget Rysk Roulette” med svidande kritik 
mot det svenska systemet listats som en 
del av ”hotbilden mot Sverige” (!!!) i en 
rapport utarbetad av Rikskriminalpoli-
sens underrättelsetjänst (!!!), måste jag 
fråga mig: Var det något liknande som 
hände min bok ”Vita mord”? Och vem 
är det då som gottgör mig uppkommen 
ekonomisk skada? Rimligen den svenska 
staten.

JG
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STASI-Land
JAN GILLBERG

Den 7 oktober  1989 firade DDR sitt fyrtio-
årsjubileum med stora militärparader och 
festligheter i Östberlin. Erich Hoenecker 
hälsar Michail Gorbatjov med kyssar och 
stora famnen. De ses sedan sida vid sida 
på hederstribunen.

Kraftsamlingen för att göra detta jubi-
leumsfirande till en ”Maktens Triumf ”  
kom samtidigt att bli DDR-rikets hastigt 
påskyndade fall. Det kan man läsa sig till 
i den australiensiska journalisten Anna 
Funders bok ”Stasiland” (Forum). Där 
berättas om hur det fanns detaljerade 
planer på att i ett krisläge anhålla och 
fängsla 85 939 östtyskar - själva ryggraden 
i det folkliga motståndet. På ”X-dagen” 
- den dag som Hoenecker förklarade som 
”Krisdagen” - skulle stasiofficerare på de 
211 lokala avdelningarna öppna förseg-
lade kuvert, som innehöll listor på de 
människor som skulle gripas i respektive 
område.

Den 8 oktober satte general Erich 
Mielke - högste chefen för det väldiga 
STASI med sina 97 000 anställda och 173 
000 angivare - igång maskineriet. Order 
gick ut till de olika stasiavdelningarna att 
öppna sina kuvert. Men då var det redan 
för sent att återfå kontrollen. Antalet aktivt 
oppositionella hade hunnit passera grän-
sen för ”den kritiska massan”.

”I stället för att fängsla människor gömde sig 
stasimännen i sina byggnader och låste om sig. 
På de lokala avdelningarna fanns över 60 000 
pistoler och mer än 30 000 kulsprutor, handgra-
nater, prickskyttegevär, pansarvärnskanoner 
och tårgas. Rädslan för lynchningar var stor.”

Tio dagar senare - den 18 oktober - tvinga-
des DDR:s stats- och partichef Erich 
Hoenecker att avgå och efterträdas av 
den hårda linjens man politbyråmannen 
Egon Krenz. Men redan den 27 oktober 
tvingas den nya ledningen att utfärda 
allmän amnesti för alla de demonstranter 
som blivit dömda eller befann sig under 
rannsakning. Det folkliga trycket blev för 
stort. Och den 9 november faller den 28 år 
gamla Berlinmuren.

Folket var
FIENDEN

Boken ”Stasiland” är resultatet av tio års 
arbete med källforskning och hundratals 
intervjuer och samtal. Den ger en skräm-
mande och för svensk publik okänd bild 
av gigantomanin i den östtyska polisstaten. 
Detta är några ”hårdfakta”, som ändå bara 
förmedlar in bild av utanpåverket av något 
som aldrig borde ha fått utveckla sig till 
vardaglig verklighet: 

•  I Hitlers Tredje rike fanns det en gesta-
poagent på 2 000 invånare. I DDR fanns 
det en statsiman eller angivare på 63 
invånare.

•  Enbart på Norrmannenstraße - hög-
kvarteret i Östberlin -arbetade 15 000 
stasibyråkrater.

•  Under sina fyrtio år framställde ”Firman” 
- dvs Stasi - en lika stor mängd dokument 
som hela Tyskland hade framställt sedan 
medeltiden. Uppradade med kortsidorna 
mot varandra skulle akterna, som Stasi fört 
över sina landsmän och landsmaninnor, 
sträcka sig arton mil.

•  Stasi hade utvecklat en kvasivetenskaplig 
metod - ”luktprovtagning” - för att spåra 
”statsfiender”. Teorin gick ut på att alla 
människor har en unik lukt, som går att 
identifiera och som fastnar på allt man rör 
vid. I Leipzig hade man samlat luktprover 
från hela den politiska oppositionen. 
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Kirurgisk krigföring
med cancer 
som VAPEN

I DDR fanns det två klasser. De styrande 
och folket. Och när systemet började 
rämna, blev folket ”fienden”. Bevingat är 
Mielkes yttrande: ”Det gäller oss eller dom”, 
dvs ”folket”.

Men vissa inom ”folket” var farligare 
fiender än andra. Dessa attackerades med 
hjälp av olika sofistikerade tekniker genom 
vilka man överförde cancer och andra 
dödliga sjukdomar. Som exempel på offer 
för denna djävulska krigföring, nämner 
Anna Fulder tre av DDR:s mest kända 
dissidentförfattare:

•  Rudolf Bahro (1935-1997). Efter att 1977 
fått sin bok ”Alternative” publicerad i Väst-
tyskland fängslades Bahro. Detta gjorde 
honom till ett världsnamn. Han dömdes 
till åtta års frihetsberövande, något som 
utlöste en internationell protestvåg och 
Bahro fick två år senare amnesti samtidigt 
som han tilläts lämna DDR. Han återvände 
sedan till DDR 1988. Bahro engagerade 
sig politiskt i miljörörelsen och presen-
terade en ”Vision des sozialökologischen 
Umbaus der DDR”. Utkom 1978 med den 

till svenska översatta boken ”Oppositionell 
kommunist i DDR”. Som flera dissidenter 
drabbades Bahro av en ovanlig sorts leu-
kemi och dog 1997.

•  Jürgen Fuchs (1950-1999). Fuchs deltog i 
studentdemonstrationerna i samband med 
”Pragvåren 1968”. Fängslades efter att ha 
deltagit i protesterna i anledning av Wolf 
Biermanns ”Ausbürgerung”. Han engagerade 
sig för tjeckiska Charta 77 och polska Solida-
ritet. Han utmanade DDR-regimen genom 
att ”tematisera realsocialismens tabun”. För-
fattare till bl a ”Gedächtnisprotokolle” (1977) 
”Pappkameraden” (1981), ”Das Ende einer 
Feigheit” (1988), ”Dummgeschult” (1992), 
”Zersetzung de Seele” (1995) och den stora 
romanen ”Magdalena” (1998). I ett av Stasis 
många fängelser utsattes han för strålning 
resulterande i att han fick leukemi och dog.
 
•  Gerulf Pannach (1948-1998). Ledde sång-
gruppen ”Leipzig” och samarbetade med 
Jürgen Fuchs. Deltog i protesterna mot Wolf 
Biermanns ”Ausbürgerung”. Liksom Bahro 
och Fuchs drabbades han av leukemi och 
dog vid 49 års ålder. I en biografisk notering 
ges dödsfallet följande kommentar: ”Sowohl 
im Fall des Todes von Rudolf Bahro, von 
Jürgen Fuchs als auch des Todes von Gerulf 
Pannach fanden sich für den Verdacht, die 

Stasi habe ihre tödlichen Erkrankungen 
absichtlich und gezielt induziert.”

Noteras skall att dessa tre befann sig 
ungefär samtidigt i stasifängelser och att 
man i ett av dessa hittade en strålningsma-
skin. Denna upptäckt - som Anna Fulder 
uttryckte det - ”chockade ett folk som redan 
var vant vid tråkiga besked”. Denna upp-
täckt följdes av flera:

”Stasi hade använt radioaktiv strålning för 
att märka personer. De utvecklade en rad 
olika radioaktiva etiketter inklusive bestrå-
lade nålar, som de i hemlighet kunde fästa 
vid en persons kläder, radioaktiva magneter 
att fästa vid bilar och radioaktivt hagel, som 
kunde skjutas in i däck. De utvecklade sprejer 
som kunde bäras i handen så att stasiagenter 
kunde närma sig personer i en folksamling 
och bespruta dem med radioaktivitet eller 
i hemlighet spreja deras golv hemma så att 
de lämnade radioaktiva spår efter sig vart 
de än gick.”

En särskild projektgrupp arbetar för att få 
fram uppgifter om denna sinistra verksam-
het. Projektet är rubricerat: ”Einsatz von 
Röntgenstrahlen und radioaktiven Stoffen 
durch das MfS (STASI) gegen Oppositionelle 
- Fiktion oder Realität?”

Jan Guillou
och Mischa

Att långa raden svenska journalister - när det ännu begav sig 
- hade nära och amusanta kontakter med DDR och andra 
öststater är en bara nödtorftigt dold hemlighet. Detta är 
också den rimliga förklaringen till att det i svenska medier 
”erinras” så lite om DDR-staten och dess gigantiska polis- och 
agentapparat.

En viktig förmedlare av den svenska bilden av STASI är 
Jan Guillou, som också var den som skrev förordet till den 
svenska utgåvan av Markus Wolfs memoarer ”Mannen utan 
ansikte” (Norstedts).  

Den presentation Guillou där ger generalen och chefen 
för det östtyska utrikesspionaget Wolf är minst sagt anmärk-
ningsvärt. Wolf är, förklarar Guillou, ”i alla intellektuella 
avseenden en förfinad och aristokratisk person”, ”högt 
bildad” och ”humanist ut i fingerspetsarna”. Sug lite extra 
på det där sista! Och boken i sig får Guillous allra högstaste 
lovord: ”Som ren spionhistoria blir Markus Wolfs memoarer 
utan tvekan överlägsen allt annat i branschen, också de mer 
legendomsusade brittiska skandalböckerna”.

Inte mindre märklig är en intervju som Guillou var i till-
fälle att göra med Markus Wolf - av vännerna kallad ”Mischa” 

- och som slogs upp stort i Folket i Bild Kulturfront 6-7/93. 
Hela artikeln är ett med hjälp av Guillous tillrättaläggande 
frågor uppbyggt försvar för den verksamhet inklusive raffi-
nerade politiska mord, som STASI-general Wolf ledde. Vad 
sägs om denna parad:

Guillou: ”Till skillnad från KGB så var ni ingen 
säkerhetstjänst, det vill säga ni arbetade inte 
utomlands?”

Wolf: ”Nej, men bland annat det försöker man 
bevisa i processen mot mej.”

Frågan är nu om Wolf - chefen för det östtyska utrikes-
spionaget - verkligen kan ha svarat på det sättet eller om det 
bara är något Guillou hittat på för att så att säga på sin egen 
hemmaplan sprida föreställningar om att STASI inte hade 
några tentakler i ”utländer” som Sverige.
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Karaktärsmördandet
En annan specialitet var karaktärsmör-
dandet. Om denna verksamhet skriver 
Anna Fulder:

1)  Myndigheterna utfärdade direktiv 
om ”Zersetzungsmassnahmen”. Det tyska 
ordet Zersetzung är ett obehagligt ord som 
betyder ”upplösning” eller ”nedbrytning”. 
Vad det handlade om var åtgärder för att 
”tillintetgöra det inre jaget” hos de män-
niskor som skulle ”tystas”.
2)  En metod för detta var att sprida rykten 
med hjälp av anonyma eller pseudoano-
nyma brev.

3)  En annan att skapa förvirring om 
fakta.

4)  En tredje att ”framkalla hysteriska och 
depressiva beteenden hos måltavlorna”.

Detta för att nämna några av de mest 
använda metoderna. Och detta var före 
”internetåldern”. Vilka ytterligare möj-
ligheter för att bedriva individuell ”Zer-
zetzung” hade inte tillgången till Internet 
erbjudit STASI-folket!?!

DDR-statens
eget brottsregister

eldades upp
Omfattningen och bestialiteten i denna 
av ett antal psykopater ledda verksamhet, 
kommer det aldrig att bli möjlighet att 
ge en fullständig bild av. När det blev 
klart att folket till sist hade segrat, satte 
dokumentförstörarna igång. Och mycket 
eldades upp.

Stasimännen hade fått order om att 
börja med sådant material som var mest 
komprometterande - akter som gällde utri-
kesspionaget med uppgifter på sådana som 
gått i DDR-statens sold och om genom-
förda eller planerade politiska mord. Säkert 
också om sådant som gällde verksamheten 
med att överföra dödliga sjukdomar. Bara 
i hus nummer 8 på Norrmannenstraße 
hittade de instormande medlemmarna i 
medborgarrättsrörelsen mer än ett hundra 
utbrända dokumentförstörare. 

En av de Stasimän som Anna Fulder 
träffade och intervjuade - Herr Bohns-
ack med central ställning inom utrikes-
spionaget (HVA) om hur han lastade en 
hel bil med akter som innehöll namn på 
angivare och spioner, filmer, rapporter 

Tyska TV-journalisten Anne Worst - producent av ett 40-tal TV-doku-
mentärer för tyska ARD och fransk-tyska Arte - var på plats då STASI:
s högkvarter vid Norrmannenstraße stormades av medborgarrättskäm-
par. Därför dessa människor var just kämpar och inte bara pratmakare 
speglande sin självbelåtenhet i sina på kultursidorna högt arvoderade 
”deklarationer”.

Anna Fulder berättar i sin av det svenska kulturetablissemanget 
förtigna bok ”Stasiland” om hur dessa äkta och besjälade systemvältare 
upprättade testamenten och sa saker som de ville att deras barn skulle 
komma ihåg, innan de gick ut för att demonstrera.

Anne Worst skrev sedan boken ”Das Ende eines Geheimdienstes. 
Oder: Wie lebendig ist die Stasi?” (LinksDruck Verlag). Boken är en ini-
tierad - den i bokform kanske mest initierade - redogörelsen för STASI:
s uppbyggnad och medtodarsenal med fokus på hur denna jätteapparat 
visserligen monterades ner men sedan ändå kunde leva vidare genom de 
människor som ”friställdes” och fick nya byråkratjobb.

I boken redogörs också för hur särskilt komprometterade STASI-offi-
cerare genom hot - bl a per brev och telefonsamtal - gjorde vad de kunde 
för att förhindra att alltför mycket av den groteska verkligheten kom i 
dagern. Så här kunde det ett hotelsebrev låta:

”Hier spricht die ’Tote Faust’! Wenn Ihr nicht aufhört in unseren Akten zu 
wühlen, ereilt euch die Rache der ’Roten Faust’! Wir haben die Namen und 
Adressen von euch noch in unserem Gedächtnis gespeichert. Bei der näch-
sten Veröffentlichung in der Presse wird das Schicksal Euren Oberhäuptling 
Matthias Büchner ereilen und die Rache wird grauenvoll sein. 1. Warnung. 
’Die Rote Faust’, Organisation ehemaliger Mitarbeiter, die nie aufgeben 
werden.”

I boken berättas om hur ”obekväma” undersökare utsattes för allehanda 
attentat. Ofta var det deras bilar som saboterades - exempelvis genom att 
lossa bultarna till ett eller ett par av hjulen. På detta sättet mördades ett 
antal undersökande journalister av ett slag, som inte existerar i ett land 
som det statskonforma Sverige.
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etc. Med detta körde han till sitt lantställe 
tio mil utanför Berlin. Där hade familjen 
en gammal bakugn. I den eldade han upp 
alltsammans. I tre dagar hade han stått och 
eldat. Ugnen hade nästan kollapsat.

Vad som passerade de många hundra 
dokumentförstörarna, försöker man dock att 
rekonstruera genom ett gigantiskt ihopklist-
ringsarbete. Det sker emellertid i en takt att det 
med hänsyn till omfattningen av materialet 
skulle ta 375 år innan arbetet är slutfört.

Sverige - DDR

Med detta av psykopater ledda land hade 
Sverige nära och vänskapliga förbindelser 

på alla nivåer. Inget ”västland” skickade 
så många och så frekvent regeringsre-
presentanter till DDR som Sverige. Inte 
med något annat land hade DDR ett så 
utvecklat ”kulturutbyte” som Sverige. Och 
hur många av Sveriges än i dag tongivande 
journalister och opinionsbildare har amu-
santa minnen från gratisresor till DDR 
med Greifswald med sitt öl och sina kvin-
nor, som återkommande höjdpunkt?

Även om åtskilligt av den dokumenta-
tion, som skulle ha kunnat ge svar på frågor 
som dessa, hann förstöras, finns det tillräck-
ligt mycket, som inte hann förstöras, för att 
det skall vara möjligt att ge en hygglig bild av 
både officiellt och icke-officiellt samarbete 
mellan DDR och Sverige.

Efter DDR-statens sammanbrott och 
uppgående i det sammanslagna Tyskland 
fick Sveriges regering också ett erbjudande 
om att motta en omfattande dokumenta-
tion om det spionage DDR bedrivit mot 
och i Sverige innefattande uppgifter om 
med vilka svenskar DDR/STASI hade sam-
arbetat. Till detta erbjudande tackade den 
svenska regeringen emellertid nej. Detta 
väckte i Tyskland stor förvåning. I Sverige 
är det något ”folket” överhuvudtaget inte 
känner till. Statsminister vid detta tillfälle 
var Carl Bildt.
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MARKNADSFÖRBUNDSÅREN
Någon gång hösten 1968 blev jag kontak-
tad av PA Sjögren. Han var ordförande 
i Sveriges Marknadsförbund och hade 
uppdraget att förhöra sig om mitt intresse 
för att bli förbundets VD. Andra som 
deltog i anställningsproceduren var den 
sedan tillträdande ordföranden Per-Axel 
Widler och ordföranden i förbundets mäk-
tiga Finans- och administrationsutskott 
(FIAD) Bertil Waborg. Den VD man hade 
- CO Claesson - upplevdes som lite väl 
”folkpartistisk” (hade tidigare varit FPU-
ordförande) men också som alltför aka-
demiskt utredande. Man behövde någon 
som var bättre rustad att ta matchen med 
den då framvällande 68-rörelsen med krav 
på alltifrån alternativ jul till långtgående 
socialiseringar. Och så blev det. Samtidigt 
blev Claesson huvudsekreterare i den stat-
liga konsumentutredningen.

Precis som när jag valde erbjudandet 
från Hessnergruppen (visserligen sämre 
betalt än erbjudandet från Shell men med 
större frihet att själv styra och ställa) hade 

jag också denna gång ett annat erbjudande, 
nämligen att bli chef för bokförlaget Natur 
och Kultur. Den allenarådande bokför-
läggaren Johan Hansson hade på olika sätt 
blivit varse min mångskiftande verksamhet 
och inte minst imponerats av tidskriften 
ORIGO, som jag var utgivare av. Det som 
låg mig i fatet var möjligen min ungdom 
men - som det uttrycktes - det är ju något 
som ”går över”.  

Men nu blev det ändå Marknads-
förbundet. Som överallt där jag ”gått in” 
skedde omedelbart ett rejält verksamhets-
lyft. Förbundets svaga ekonomi - övertog 
en ”underskottsekonomi” - reparerades i 
ett enda slag i samband med ”min” första 
Idékonferens - förbundets sedan ett antal 
år stora årliga utbildningsaktivitet. Antalet 
deltagare jämfört med tidigare mer än för-
dubblades och passerade 1 000. Break even 
låg kring 400. Den förlagsverksamhet jag 
snabbt byggde upp med bland annat ett 40-
tal läromedelpaket i ämnen alltifrån Indu-
strial Marketing, Personlig försäljning till 
English for professional communication 
och Franska för exportörer gav betydande 

överskott. Enbart kurspaketet ”Personlig 
försäljning” producerat av Peter Kant 
såldes i mer än 1 000 exemplar och gav en 
intäkt på över en miljon kronor. 

Affärsverksamhetens överskott - om 
man så vill ”skapade” av JG - kunde JG 
sedan självständigt (”diktatoriskt” fanns det 
en och annan som menade) disponera för 
opinionsbildande verksamhet.

Vi hade en turnébuss - en Ford Transit 
- med vilken jag och mina ”akademiker-
praktikanter” (en av mig inrättad ”låglöne-
institution”) for land och rike runt. Jag 
hann med att tala inför företagsnämnden 
förstärkt av företagens marknadsfolk på 
över 700 företag. Det hade karaktär av 
en missionsverksamhet på temat ”Säkra 
avsättningen. Trygga sysselsättningen”. På 
det sättet knöt jag ihop det marknads-
ekonomiska budskapet med den fackliga 
sysselsättningspolitiken. Det hände att jag 
blev ombedd att hjälpa till med att skriva 
motioner till LO-kongresser. Vid ett par 
Norrlandsturnéer kom vi flygande med 
AMA-maskiner.

Vilken tid! Och vilka fantastiska med-
arbetare jag lyckades samla kring mig! 
Flera av mina praktikanter fick sedan 
toppbefattningar i det svenska näringsli-
vet - exempelvis Claes du Rietz som jag 
tror knappt 30 år blev chef för IKEA i 
Japan. Bara för att nämna en. Att i hård 
konkurrens ha uttagits som ”praktikant” 
och sedan under sex månader få jobba på 
Marknadsförbundet med ständig träning i 
analys, självständigt tänkande och förmåga 
att uttrycka sig i skrift men inte minst att i 
alla lägen ”ge järnet” var nättopp den bästa 
skolning unga akademiker med marknads-
inriktning kunde få.

Vilket gäng! Med en styrka på 15 
personer drev jag en självfinansierad 
propagandaverksamhet, som hade större 
verkanseffekt än den som då bedrevs av 
Sveriges Industriförbund. Jag kommer 
ihåg en lunch på Teatergrillen i Stockholm 
med Olle Franzén, då Olle förklarade att 
Svenska Philips fick mer ut av den service-
avgift på 15 000 kronor som företaget beta-
lade till Marknadsförbundet än de 450 000 
kronor man var så illa tvunget att betala till 
Industriförbundet. 

Detta var innan Sture Eskilsson under-
stödd av - som det hann bli - hundratals 
SAF-miljoner fått fart på sina aktiviteter - 
idémässigt delvis inspirerade av Marknads-
förbundets verksamhet. Men till skillnad 
från Eskilsson fullgjorde jag två funktioner: 
1) Jag var förmedlare, producent och för-
säljare av marknadsföringskunnande och 
2) jag var ”missionär” i marknadsekono-
misk ideologi och strategi. Och den förra 

Fortsättning på berättelsen från sidan 21

Sveriges Marknadsförbund upplevde på 70-talet en tid av sjudande aktivitet med 
starkt expansiv förlags- och utbildningsaktivitet. De årliga Idé-konferenserna 
var för Sveriges marknadsförare årets stora händelse med kungen alltsomoftast 
på första parkett. Här med förbunds-VD Jan Gillberg. Vid sidan om JG sitter 
förbundets dåvarande ordförande Ulf Laurin. Konferenserna pågick i tre dagar och 
omfattade mer än 100 olika seminarier, kampanjredovisningar mm. Originalbilden 
har gått förlorad. 
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verksamheten finansierade den senare. 
Detta senare insåg jag tidigt som ett 

”måste”. Jag hade inte - och har aldrig haft 
- några högre tankar om svenska företaga-
res idealitet. De finns bara med på vagnen, 
då de själva får synas. Det finns undantag 
men de är ytterst få.

KRYPSKYTTET
Efter några både störningsfria och fram-
gångsrika år följde ett antal fortsatt fram-
gångsrika år men då under återkommande 
krypskytte. Men till slut - efter ett par all-
varliga incidenter - såg jag mig föranlåten 
att lämna VD-skapet i Marknadsförbundet 
samtidigt som jag som ”egen företagare” 
övertog förbundets förlags- och utbild-
ningsverksamhet. Om detta med sina olika 
förvecklingar finns redogjort i en längre 
artikel kallad ”SVART PÅ VITT” i DSM 
1-2/1985 och som kommer att läggas ut på 
DSM:s hemsida:  www.dsm.nu

Krypskyttet hade förgreningar till mot 
Sverige från Sovjet och dess satelliter ema-
nerande subversiv verksamhet men också 
diverse mer ordinär ekonomisk brottslig-
het. Kort sagt: Marknadsförbundet blev 
infiltrerat och nyckelpersoner styrdes upp 
genom hot eller bara genom att de tyckte 
att det blev stökigt och ville lösa uppkomna 
stridigheter på ett för sig själva så bekvämt 
möjliga sätt. En av infiltratörerna var Bo 
Tjärnberg - en av TV:s första nyhetsupp-
läsare och sedan reklamman. Han var 
vice ordförande i Marknadsförbundets 
föreningsfullmäktige, från vilken plattform 
han försökte uppvigla olika marknadsför-
eningar mot JG:s ”centralstyre”. 

I sinom tid dömdes Tjärnberg till 
långa fängelsestraff (3 + 3,5 år). Det 
senare efter att ha kunnat bindas till ett 
utpressningsbrev undertecknat ”Röda 
åttan”. Om inte fyra gånger fyra miljoner 
kronor levererades enligt givna instruk-
tioner skulle fyra bankers huvudkontor 
i Stockholms city (PK-bankens, Han-
delsbankens, Wermlandsbankens och 
Stockholms sparbanks) sprängas i luften. 
Även cheftjänstemännens bostäder skulle 
gå i luften. Polisen lade ut ett bete och 
kunde ta Tjärnberg, när han uppsökte den 
container, i vilket betet efter ett antal mel-
lanstationer - allt enligt instruktionerna 
- hamnat. Dessförinnan hade det hämtats 
av chauffören på en bulgariskregistrerad 
långtradare men sedan av polisen lagts 
tillbaka i containern. Tjärnberg - för övrigt 
på permission från fängelset - dök sedan 
plötsligt upp. Han skulle kontrollera att allt 

fungerat så att paketet med alla miljonerna 
inte skulle gå vidare till sopförbränningen. 
Enligt inhämtad SÄPO-uppgift deltog 
Tjärnberg i en verksamhet som genom 
grova bedrägerier, utpressning mm syf-
tade till att (med avdrag för provisioner) 
finansiera mot Sverige riktat spionage 
- inte minst industrispionage. Hoten mot 
bankerna fick stor massmedial uppmärk-
samhet (konkret och enkelt att rapportera 
om) men ingenting om hur hoten hänger 
ihop med något vida större (svårt och 
komplicerat).

Det lär inte vara en tillfällighet att den 
kvinna, som omsider blev VD i Sveriges 
Marknadsförbund, var gift med en ingen-
jör på Svenska Philips, som avvecklades 
efter att man funnit, att han lämnade vidare 
militärt synnerligen känslig information. 
Svenska Philips var en viktig leverantör till 
och systemutvecklare åt den svenska mari-
nen. Nämnas kan också, att ett av Svenska 
Philips tekniska genier plötsligt avled. Jag 
tror att han inte hann bli mer än 35 år. 

Till de som särskilt frenetiskt arbetade 
för att underminera Sveriges Marknadsför-
bund hörde också Rolf E Eriksson - nära 
vän med Bo Tjärnberg. Efter detronise-
ringen av förbundet lyckades denne Erics-
son bli förbundsordförande, från vilken 
plattform han opererade för att slå sönder 
min nybildade verksamhets ekonomi. Han 
övergick sedan till att ”äta sig in” i Sveri-
ges Aktiesparares Riksförbund samt att 
skaffa sig organisatorisk kontroll över en 
kedja privata vakt- och säkerhetsbolag. 
Sin karriär inledde Eriksson som major i 
kustartilleriet. På senare år har Eriksson 
ägnat sig åt affärsverksamhet med företag 
i f d Sovjetunionen.

 

ANSLAGEN
Artikeln ”SVART PÅ VITT” avslutas 
med:

”Marknadsförbundet blev förgiftat. Entusias-
men försvann. Olust och misstro växer fram. 
Det är bara ett disciplinerat arbete inom för-
bundskansliet som - trots alla påfrestningar 
- håller förbundet flytande. Situationen 
dramatiseras genom två mot förbundets VD 
riktade anslag.” 

Vad var det för anslag? Vad var det som 
hände?

Det handlar om tre ”anslag”. Två mot 
mig och ett mot min då tioårige son.

Jag skall här kort omnämna två av 
dessa:

•   Vid en tre drygt timmar lång lunch på 
restaurang Riche i Stockholm utsattes jag 
jag helt överraskande av en - i brist på bättre 
ord - ”kemiattack”. Den som utsatte mig för 
detta var min under ett antal år styrelseord-
förande och sedermera SAF-ordföranden 
Ulf Laurin. Det var med honom jag åt 
lunch. Vi satt bredvid varandra i en soffalkov 
- en plats som Laurin förbokat. Plötsligt - 
när jag försöker ”äta i kapp” (hade som ofta 
pratat livfullt) - sätter sig Laurin halvt på 
huk på ena kortsidan och har - ser jag över 
glasögonskalmen - något fiffel för sig. Jag 
förstod inte vad som försiggick och kände 
inget. Situationen var fullständigt bisarr. 
Ett par timmar senare kom effekten. Det 
var som att alla batterier tömdes. Vad som 
hände finns i detalj beskrivet i en redogö-
relse, som jag talade in inför två bandspelare 
inför min far, som omedelbart kom resande 
från Skåne där han då befann sig och min 
kamrer Sonja Arnell. 

(Parentetiskt kan nämnas att Sonja Arnell 
någon tid senare märkte att hon när hon 
kom körande i Stockholm märkte, att hon var 
förföljd av en bil. Under en halvtimme eller 
ännu längre tid försökte hon skaka av sig den 
förföljande bilen. Till slut fann hon på att hon 
skulle köra till en polisstation. På det sättet 
blev hon av med den förföljande bilen. Bilen 
visade sig sedan vara en hyrbil. De som hade 
hyrt bilen kunde inte identifieras. Sonja som 
är en kvinna av det lite modiga slaget med 
fötterna på jorden fann det hela ytterst obe-
hagligt. Hon tog det som en ”varning”.) 

•  Anslaget mot min son upplevde jag som 
nättopp det mest omskakande som drab-
bat mig. En fredag då jag träffade honom 
hade han våldsamma huvudskakningar 
och jag kunde se, att han på kinden hade 
märken som efter krutstänk. Jag hade vid 
denna tid en ”direkt-kontakt-förbindelse” 
med intendenten på SÄPO Alf Karlsson. 
Ringde Karlsson till bostaden på fredags-
kvällen och påföljande dag - lördag för-
middag - infann han sig. Jag ville att han 
- utan att för min pojke uppge att han var 
polis - göra sina egna observationer och 
noga notera dessa. Efter en tid klingade 
huvudskakningarna av.    
   
Om dessa händelser - i första hand ansla-
get mot mig - informerades en handfull 
personer i ledande positioner inom 
svenskt näringsliv. En av dessa var SAF:s 
dåvarande VD Olof Ljunggren, som jag 
kände sedan den studentpolitiska tiden och 
som dessutom i flera år suttit i förbundets 
styrelse, då han var VD för Allers Förlag 
och sedan Svenska Dagbladet. Det gällde 
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att välja personer, som kände mig väl och 
som skulle förstå att vad jag delgav dem 
var något som faktiskt inträffat. 

En annan som delgavs var Stig Ramel, 
som också kände mig tillräckligt för att 
förstå att det inte handlade om några 
fantasier. Hans kännedom om nätverken 
inom det svenska näringslivet gjorde, att 
han också kunde bidra med synpunkter 
om möjliga sammanhang. Andra som 
informerades var ordföranden i Mark-
nadsförbundet och Marknadsförbundets 
servicebolag, nämligen Gunnar Ericsson 
respektive Gösta Bystedt. I synnerhet 
Bystedts reaktion var utomordentligt 
anmärkningsvärd, något jag dock inte skall 
gå in på här. Det gäller även i viss mån 
Gunnar Ericssons.

Vidare informerades - under viss 
dramatik - Håkan Mogren liksom min 
tidigare styrelseordförande och chefen 
för Ogilvy i Sverige Bertil Waborg. I ett 
något senare skede informerades Curt 
Nicolin och på uppdrag av Nicolin också 
Bo Berggren samt ytterligare senare den 
förbundsordförande, som en gång hade 
varit med om att anställa mig som förbun-
dets VD, dvs PA Sjögren.

Olof Ljunggren som var först att inom 
”näringslivet” bli informerad mobiliserade 
överste Ingvar Selander - chef för SAF:
s då ännu inte nedlagda Beredskapsbyrå 
med kontor på Hovslagargatan. Selander 
öppnade kanaler till SÄPO, inom vars 
organisation jag fick ett antal kontakter 
- även på högsta nivå.

SÄPO
Alla fann det inträffade skrämmande och 
uttalade sitt deltagande och sina sympatier. 
Men i övrigt stod de för fot gevär med 
egentligen bara ett undantag. Undantaget 
var Bertil Waborg - en i alla avseenden 
hedersman och som under min tid var 
styrelsens ordförande under två perioder.

Under senare år har ytterligare ett antal 
personer - genom mig eller på annat sätt 
- fått kännedom om vad som hände när 
Sveriges Marknadsförbund neutraliserades 
genom anslagen mot dess - kan man väl 
våga påstå - dynamiske VD. Dessa ytterli-
gare personer vill jag dock inte nämna. De 
är valda med viss omsorg. Och naturligtvis 
känner ett antal till mig närstående till vad 
som drabbade mig. 

Problemet för mig har varit, att ”storyn” 
i sig är så fantastisk intill det osannolika, att 
jag varit tvungen att hålla tand för tunga 
med risk att annars uppfattas som ”knäpp”. 
Det gäller särskilt under åren närmast efter 

denna olycksaliga lunch på Riche, som 
sedan kom att bli avgörande för hela mitt 
fortsatta liv. Det var ju ändå så att Ulf Laurin 
under alla mina år i Marknadsförbundets 
tjänst räknades som en av mina ivrigaste 
uppbackare. Han var min vän och talade 
vitt och brett om min outstanding kapaci-
tet. Vid det styrelsemöte då Ulf avtackades 
som avgående ordförande höll han ett tal 
riktat till mig, där han inte bara förklarade 
sin uppskattning av vårt fina samarbete 
utan inför hela styrelsen förklarade, att han 
upplevde mig som - så föll orden - ”Sveriges 
största kreativa begåvning”. Jag kommer ihåg 
hur generad jag blev. Tyckte också att det lät 
rent ut sagt larvigt.

Hur skulle jag kunna göra det troligt, 
att denne Ulf av alla människor gjort - för-
måtts göra - detta hemska mot mig? Han 
var ju - måste alla tycke - dels genom sin 
ställning, dels genom vår vänskapliga rela-
tion den siste som skulle kunna göra vad 
han nu gjorde. Det var mitt stora problem. 
Samtidigt visar det med vilken infam skick-
lighet man gick till väga. Vilka nu ”man” är. 
Därför det är naturligtvis uteslutet att detta 
var något Ulf Laurin gjorde av egen fri vilja. 
Vad kan Laurin idag berätta om detta? 

KVINNORNA
SOM RÄDDADE MIG

Mycket talar för att om det inte varit för två 
kvinnor - empatiska och samtidigt modiga 

och med stor integritet utrustade kvinnor 
- hade jag nog bara låtit mig sjunka ner i 
förtärande förtvivlan. Ja, med en annan 
inställning till vad man får göra och vad 
man inte får göra hade jag tagit mitt liv. 
Långt senare har jag fått veta, att det är vad 
aktioner som denna har som sitt yttersta 
mål att driva sina offer.

Med den ena kvinnan - Vivianne 
Rössner - hade jag tidigare gjort upp om 
att tillbringa det följande veckoslutet (var 
det inte rentav en pingsthelg) på min Got-
landsgård Burge ute på Faludden. Vi var 
singlar och hade var sin son. Programmet 
genomfördes som planerat. Vi åkte iväg 
alla fyra. Men det blev ändå inte som var 
tänkt. Jag var ju fullständigt detroniserad.

Vivianne var aktivt engagerad i Mark-
nadsföreningen i Stockholm och väl orien-
terad om olika förvecklingar inom förbun-
det och visavi de olika föreningarna. Hon 
som alla andra kände väl till hur Laurin 
var en av de som starkast stod bakom mig 
och mitt lite centralistiska ledarskap. När 
jag så tvingades berätta (och förklara), 
tvivlade hon naturligtvis inte på vad jag 
berättade. Men visst blev hon chockad. 
Som hon sedan uttryckt det: ”Det var som 
att hamna i en Kafkavärld.”  

Den andra kvinnan var Anneli Noréus. 
Hon var min assistent och som sådan min 
närmaste medarbetare. Sedan länge var jag 
inplanerad för en föredragsturné i Dalarna. 
Jag skulle tala på ett antal företag samt delta 
i en lunch med landshövdingen - Ingvar 
Gullnäs - och ett antal särskilt inbjudna. 

Kopia av ett av de foton som togs av Jan Gillberg i samband med provtagningen vid 
Falu lasarett. Fotona togs av Anneli Noréus. Originalfotona har gått förlorade.
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Som alltid i samband med våra ”landsdels-
turnéer” ryckte vi ut med turnébussen. Det 
vanliga var att ett par av praktikanterna 
stod för körning och de praktiska arrang-
emangen kring de olika aktiviteterna men 
den här gången var det Anneli.

Efter första dagens program var Anneli 
klar över hur illa det var med mig - trots att 
jag utåt hyggligt kunde hålla masken och 
med järnhård disciplin hålla mina föredrag 
- och hon var den som sedan tog komman-
dot. Hon ringde resolut till Giftcentralen. 
Beskrev vad som hänt och vilka effekter 
detta fått. Giftcentralen ordnade så att jag 
omedelbart skulle tas emot på akuten vid 
Falu lasarett i och för prover.

När jag låg på en sjukhussäng och vän-
tade på provtagningen observerade Anneli 
en rodnad och lätt svullnad på min högra 
kind - den kind jag vid lunchen på Riche 
hade haft vänd mot Ulf Laurin. Anneli som 
hade hand om den kamerautrustning vi 
hade med oss på våra turnéer tog bilder, 
som hyggligt visar svullnaden. Bilderna 
ger också en uppfattning om i vilket all-
mäntillstånd jag befann mig. Medan vi 
ännu var kvar på lasarettet, satte Anneli 
mig också i telefonkontakt med Håkan 
Mogren. Styrelsen borde informeras, 
menade Anneli. Mogren var den ledamot 
i styrelsen som jag vid denna tid tyckte 
att jag hade den bästa ”kompisrelationen” 
med och som dessutom som Marabouchef 
hade lite tyngd.

Turnéprogrammet var på tre dagar. 
Anneli och jag hade då inte någon - som 
det heter - ”relation”. Men som det nu 
var blev det så att vi delade rum. Jag har 
tolkat det så att Anneli ville ha uppsikt 
över mig. Programmets jag tror två sista 
framträdanden fick utgå. Jag var totalt 
utslagen.

Väl tillbaka i Stockholm tvingade 
Anneli mig att göra polisanmälan. Hon 
följde själv med till Polishuset på Kungs-
holmen och såg till att det blev gjort. 
Denna anmälan resulterade i att den rätts-
läkare som då gällde som - om jag minns 
rätt - riksmordkommissionens rättsläkare, 
Jan Lindberg, kopplades in. Sommaren 
närmade sig och jag drog mig tillbaka till 
min Gotlandsgård Burge. Lindberg var 
ivrig på att flyga till Gotland och då berätta 
allt som fanns att berätta. Jag var emeller-
tid i ett tillstånd, att jag inte ville träffa 
någon människa. Mötet med Lindberg fick 
anstå till någon gång i augusti och ägde 
då rum på Rättsläkarstationen i Solna. 
Då hade ett nytt bekymmer uppstått. De 
prover som hade skickats från Falu lasarett 
till Rättsmedicinska i Linköping hade 
kommit bort!

KONTAKTEN MED
JAN LINDBERG

Vid vad som blev ett par timmar långt 
möte med Jan Lindberg, fick jag frågor 
om det var något annat som inträffat och 
som kunde bedömas som mer eller mindre 
anmärkningsvärt. Jag nämnde då att när 
jag efter en jullunch med mina medarbe-
tare på Gyldene Freden hämtade min rock 
låg det en banan i rockfickan. Den hade 
jag sedan lagt i mitt badrumsskåp och där 
hade den blivit liggande. Jag kunde också 
berätta, att när jag i München skulle gå 
iväg för att se en operett låg det en påse 
karameller i nyckelfacket med en hälsning 
från en av mina medarbetare - en numera 
avliden kvinna. Resan till München var en 
”kompensationsresa” för allt övertidsarbete 
i samband med förbundets årliga idékonfe-
rens i vilken hela personalen deltog. Kvin-
nan som emellanåt var lite äventyrlig av sig 
hade träffat en jugoslav och tillbringade 
därför kvällen på annat sätt. Känt är att 
jag gillar sötsaker men ändå... Lite konstigt 
med den där ”karamellhälsningen” tyckte 
jag det var. Också dessa hamnade i sinom 
tid hemma i badrumsskåpet.

Jan Lindberg bad mig att paketera 
bananen och karamellerna och att när så 
kunde ske ta vägen förbi Nyköpings lasa-
rett och lämna in paketet i receptionen. 
Lindberg hade en tjänst på detta lasarett. Så 
skedde. Lindberg skulle sedan ombesörja 
att bananen och karamellerna blev analyse-
rade. Han nämnde att om inte ”Linköping” 
kunde klara av det skulle han låta anlita ett 
laboratorium i London.

Vad hände då med detta? Också bana-
nen och karamellerna kom bort! Över 
detta var Lindberg till en början bestört. 
En tid senare frös min tidigare mycket väl 
fungerande kontakt med Jan Lindberg. 
Han hade i flera månader visat ett stort 
engagemang - ja, deltagande. När jag omsi-
der kontaktade honom för att be honom att 
ge mig en skriftlig redogörelse för vidtagna 
åtgärder liksom för detta märkliga med allt 
som ”kom bort”, var det något jag självfallet 
skulle få. När det inte kom någon sådan 
redogörelse och jag efter visst besvär fick 
tag i honom för att påminna honom om 
saken, var det nästan att han lade på luren. 
Jag kommer fortfarande ihåg hur jag sedan 
bara höll luren i handen. Detta är ju - precis 
som Vivianne hade uttryckt det - Kafka. 
Någon redogörelse fick jag aldrig.

En person som sedan engagerade sig 
i fallet var min sedan många år gode vän 
Nils Bejerot - professor vid Karolinska 
institutet och Stockholms polisläkare. 

Nisse som var en handlingens man satte 
mig i kontakt med några, som - med Nisses 
sätt att uttrycka sig - var ”världsmästare” 
inom sina respektive områden. Till dessa 
skrev han brev och uppmanade dem att 
engagera sig ”med högsta prioritet”. 

En av de jag på detta sätt kom i kontakt 
med var professorn i toxologi Bo Holm-
stedt. Vi träffades och åt en långlunch på 
Stallmästargården. Det hade nu gått mer än 
ett år och det bedömdes som överspelat att 
göra blodanalyser. Lunchen hade för mig 
sitt stora värde i att jag introducerades i 
en för mig främmande värld och som 
- inte minst mot bakgrund av mina egna 
erfarenheter - fortfarande skrämmer mig. 
Holmstedt hade tidigare arbetat på FOA 
och var vid den tid jag träffade honom 
föreläsare på Polishögskolan.

Genom Nisse fick jag också träffa en av 
hans professorskolleger i psykologi men 
vars namn jag nu inte kommer ihåg. Det 
var ett ganska kul möte. Det gick tydligen 
ut på att få fram en bedömning av hur jag 
klarat de olika påfrestningar jag utsatts för. 
Professorn klassade mig sammanfattnings-
vis som ”superstabil”.

Nisse med sin klokskap parad med 
friskhet och snabbhet i handling var denna 
tid för mig ett stort och betydelsefullt stöd. 
Ett antal år senare fick familjen Bejerot sin 
villa vid Sunnerdahlsvägen i Solna ned-
brunnen. Nisse var själv utsatt genom sitt 
formliga krig mot den slappa narkotika-
politiken. Hela Nisses mycket omfattande 
arkiv brann upp och året därefter gick han 
själv bort efter en infektionssjukdom, som 
drabbade både honom och hans kvinnliga 
assistent. Assistenten överlevde. Jag träf-
fade henne för att närmare förhöra mig 
i fallet och fick då bland annat klart för 
mig, att det inte var någon infektion av 
det lättsammare slaget, som hon hade haft 
att genomgå. Återhämtningen hade tagit 
månader. Både hon och Nisse hade - om jag 
minns rätt - lagts in på Epidemisjukhuset 
i Stockholm.

MIN NYA
”FRAMTID”

Successivt hittade jag av egen kraft hygg-
ligt tillbaka. Människans ”självläkeri” är 
en allt annat överlägsen läkeprocess. ”Det 
som inte krossar stärker”, har jag ibland 
intalat mig. Och jag var inte krossad - men 
mycket nära.

Under denna återhämtningstid hade 
jag ett avgörande stöd i Anneli. Vi gjorde 
påföljande sommar en mer än månads-
lång resa kors och tvärs i USA. Jag hade 
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långtgående planer att lämna Sverige och 
etablera mig ”thereover”. Anneli ingick 
också i den grupp människor, som drev 
vidare den verksamhet - kurser, förlag, 
läromedelsproduktion - som jag byggt 
upp under Marknadsförbundsåren och 
nu övertagit för att driva vidare som egen 
företagare.

Efter allt ”krypskytte” hade nämligen 
förbundsledningen - företrädd av Electrolux-
männen Gösta Bystedt och Gunnar Ericsson 
- funnit situationen allmänt jobbig och ville 
”komma ur”. Att på normalt sätt hitta en 
ersättare för mig bedömdes som närmast 
ogörligt. Jag hade alltför mycket blivit ”Mark-
nadsförbundet”. Dessutom hade frågan om 
ett mer regelrätt VD-byte aktualiserat frågan 
om avgångsvederlag. Hela ”kriget” i eller sna-
rare mot Marknadsförbundet gick ju heller 
inte på något annat än att ”tysta” förbundet 
och dess VD i den offentliga debatten. För 
detta krävdes bara att han skildes från uppgif-
ten att som förbunds-VD företräda Sveriges 
marknadsförare.

Ekvationen löstes genom att jag erbjöds 
att för 100 000 kronor förvärva samtliga 
aktier i Sveriges Marknadsförbunds Ser-
vice AB - bland annat innebärande, att jag 
övertog personalansvaret för ett drygt 10-
tal anställda. Att driva verksamheten vidare 
åtskild från ”marknaden” - dvs förbundets 
medlemsföretag och cirka 8 000 personme-
dlemmar - var dock en omöjlighet. Därför 
kompletterades förvärvet av bolaget med 
ett samarbetsavtal innebärande, att jag 
närmast fick monopol på gentemot förbun-
dets medlemmar riktad utbildnings- och 
förlagsverksamhet. När detta väl var ”löst” 
- dvs att jag ”löst ut” förbundsstyrelsen från 
vidare ansvar, försvann Bystedt, Ericsson, 
Mogren m fl. Därmed öppnades fältet för 
Rolf E Ericsson & Co. Och då kommer vi 
in på ren gangsterism inriktad på att - trots 
ingånget samarbetsavtal - slå sönder de 
ekonomiska förutsättningarna för det av 
mig förvärvade bolaget! 

Till historien hör att aktionen, som 
syftade till att rycka undan den plattform 
från vilken jag deltog i samhällsdebatten 
och bedrev min opinionsbildning, i ett 
viktigt avseende blev en flopp. Man - vilka 
nu ytterst ”man” var - trodde att det var 
Sveriges Marknadsförbund som ägde 
utgivningsrätten till förbundets organ Den 
Svenska Marknaden (DSM). Så var det 
inte. Utgivningsrätten innehades av för-
bundets servicebolag - det bolag förbundet 
hade sålt till mig. Det rätta förhållandet 
kom under förhandlingarna aldrig på tal 
och jag såg ingen anledning att informera 
herrarna på andra sidan förhandlingsbor-
det om det rätta förhållandet. Dels var de 

rätt många - inklusive den av Electrolux-
koncernen arvoderade advokaten Fredrik 
Ramberg - som agerade på den andra 
sidan. Dels satt jag både ensam och svårt 
skadeskjuten på den sida som var ”min”.

För de olika förvecklingarna, som 
ledde fram till att jag ”gjorde upp” - dvs 
lämnade en trygg anställning för att som 
egen företagare ta ansvaret för min egen 
och ett tiotal anställdas försörjning, finns 
en redogörelse i tidigare omnämnda artikel 
”SVART PÅ VITT” publicerad i DSM 1-
2/1985 och som nu kommer att läggas ut 
på DSM:s hemsida:  www.dsm.nu

Denna del av min berättelse kan dock 
i dag tillföras åtskilligt sprängstoff i form 
av sådant jag i efterhand och allteftersom 
fått veta. Det får dock bli en annan historia 
- helst utredd av andra än mig.

EFTERSPEL
Efter uppgörelsen med mig fick Sveriges 
Marknadsförbund en helt ny styrelse 
ledd av den diaboliske Rolf E Ericsson, 
som omedelbart satte igång att sabotera 
min verksamhet genom uppenbara brott 
mot det samarbetsavtal som jag hade 
med förbundet och som utgjorde själva 
grundbulten i konstruktionen med mitt 
övertagande av servicebolaget. 

Bland annat skickade Ericsson ut en 
rundskrivelse till förbundets företags-
medlemmar med en uppmaning att inte 
betala den i stadgarna föreskrivna service-
avgiften. Det är svårt att tänka sig ett mer 
uppenbart avtalsbrott. Till detta kom annat 
mer försåtligt med Ericsson som uppenbar 
upphovsman.

Att Ericsson agerade som han gjorde 
kan bara förklaras med att han hade mycket 
starka krafter i ryggen. Det var ju uppen-
bart att han med sitt agerande försatte 
förbundet i en situation att behöva betala 
mångmiljonbelopp i skadestånd. Det var 
också den bedömning, som den advokat - 
Mats Müllern - jag anlitade gjorde. Tvisten 
skulle lösas enligt skiljedom. Nu inträffar 
emellertid detta, att Müllern några dagar 
före huvudförhandling - en förhandling 
han hade försäkrat mig om att han skulle 
vinna - hoppar av uppdraget! För mig ren 
katastrof och motsidan vinner på walk 
over.

Nyligen har jag träffat Müllern för att 
få hans svar på varför han hoppade av eller 
snarare under vilken påverkan han var satt. 
Jag påminde honom om att han under 
våra kontakter i samband med tvisten med 
Ericssons Marknadsförbund plötsligt ställt 
frågan, om jag ”var på kant” med någon av 

storbankerna. Nej, var mitt svar. Inte för-
såvitt jag visste, kunde jag ha tillagt. Sedan 
blev det då inte mer sagt om den saken. 
Müllern kunde dock vid vårt möte nu tjugo 
år senare bekräfta - vilket jag redan visste - 
att han vid den här tiden arbetade näst intill 
heltid med den stora Salénkonkursen och 
då hade Stockholms Enskilda Bank som 
uppdragsgivare. Oavsett vad som ligger 
bakom avhoppet, var det grovt oetiskt. Och 
han inte bara hoppade av. Karln gjorde sig 
oanträffbar. 

För mig innebar det en ekonomisk 
katastrof, som tvingade mig att sätta det 
av mig förvärvade servicebolaget i likvi-
dation och försöka att omstarta med det 
nybildade bolaget Svensk Marknadsföring 
AB. Och var fanns alla mina vänner och 
påhejare från den av aktivitet pulserande 
Marknadsförbundstiden?    

Innan likvidationen av servicebolaget 
hade jag sett till att överföra utgivnings-
rätten till DSM - den tidskrift som jag 
fortfarande ger ut men numera med DSM 
uttytt som: Debatt • Sanningssökande • 
Mediakritik.

ÖVERLEVNAD
Trots allt svek och trots alla ränkor lyckades 
vi några stycken att hålla verksamheten 
hjälpligt flytande. Men vid ett par tillfällen 
tvingades jag att tillskjuta eget kapital. Mitt 
liv hade mest bestått av arbete med mycket 
lite tid för ”konsumtion”. Pengarna jag tjä-
nade investerade jag i boende. Har sedan 
tjugoårsåldern levt efter devisen ”Mitt hem 
är min borg.” Jag hade investerat i mitt 
Burge på Gotland och jag hade två mycket 
attraktiva bostadsrätter invid varandra i en 
fastighet på Östermalm - den ena en treeta-
gelägenhet, den andra en tvåetagelägenhet. 
Och jag hade en del klokt placerade aktier. 
Jag hade praktiskt taget inga lån.

Men efterhand komplicerades bilden. 
Kafkamolnen tornade åter upp sig. Jag skall 
bara ge tre av tiotalet exempel:

EXEMPEL ETT  •  Min sekreterare dessa 
år Kerstin Thunwall och som var med 
redan på den ”gyllene tiden” uppvaktades 
på vägen till jobbet två eller tre månda-
gar i följd av en man, som överräckte en 
påse färska kokosbollar. Han stod och 
väntade på henne i ett gathörn alldeles 
invid kontoret. Han hade i samband med 
borrningsarbeten i gatan utanför kontoret 
kommit in några gånger och lånat vår 
telefon och ville på detta sätt tacka för 
hjälpen. Jag med mina erfarenheter från 
Richelunchen fann det hela kufiskt samti-
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digt som jag med min omvittnade svaghet 
för sötsaker gärna sätter i mig kokosbollar. 
Jag förklarade att ingen skulle äta kokos-
bollarna. Alla följde min - som det fak-
tiskt var - order utom Kerstin. Hon hade 
kanske fått ett gediget positivt intryck av 
den måhända högst charmerande mannen 
och därför fann det hela riskfritt. Kerstin 
insjuknade och drabbades av psykosker, 
som tog sig uttryck i att hon ville kasta sig 
framför bilar. För att skydda henne mot 
sig själv togs hon en tid in på en psyket 
på Södersjukhuset.

Det här kan låta som fiction eller rentav 
nojigt. Nu har jag dock varit i tillfälle att 
få veta en del om vad som kan göras för 
att på olika sätt bland annat utlösa själv-
mordsdrift, som kan ta sig uttryck i att just 
vilja kasta sig framför en bil eller hoppa 
från ett fönster. Nu tre faktiskt inträffade 
händelser:

• Under några år var Dagens Industris 
marknadsdirektör Ivar Gavelin drivande 
i samband med DI:s etablering av avläg-
gare i ett antal öststater. Dessa kom att 
fungera som verksamma instrument för 
implementering av marknadstänkande i 
de gamla öststatsekonomierna. Plötsligt 
dör Ivar. Jag träffade sedan Hasse Olsson 
- DI:s framgångsrike och skicklige chef-
redaktör och som jag naturligtvis kände 
från Marknadsförbundsåren. Hasse kunde 
berätta att Ivar hade slängt sig framför en 
långtradare på Tranebergsbron och blivit 
krossad. Hasse berättade också att Ivar 
veckan innan detta inträffade inte hade 
varit att ”känna igen”. När Hasse nämnde 
detta för mig var det som ett enda stort 
”déjà-vu”. Hur var det inte jag hade känt 
mig efter lunchen på Riche? Vad hade 
jag inte med en annan - låt mig kalla det 
- ”förankring” kunnat gjort?

•  Plötsligt dör John Edward Johnson. Han 
var ordförande i Sveriges Aktiesparares 
Riksförbund och bedrev advokatrörelse. 
Han kastar sig från sitt kontor högt upp i en 
fastighet vid Stureplan i Stockholm. Bara 
dagen innan hade han ätit lunch med Olle 
Wästberg och allt var då - har Olle berät-
tat för mig - helt normalt. I det här fallet 
kan man dock inte veta om John Edward 
kastade sig eller kastades. 

•  Denna händelse tätnar ytterligare 
om man tillägger att i tiden nära dör 
också Aktiespararförbundets VD Gunnar 
Grundström - nyligen småbarnspappa 
och bara kring 30 år. Han skall ha gått ett 
stycke från bostaden på Lidingö och skjutit 
sig - eller?

EXEMPEL TVÅ • Efter några års ekono-
misk snålblåst får DSM fart på sin annons-
försäljning. Under 1987 säljs annonser 
för över 4 miljoner kronor. För denna 
prestation svarar en av Olle Wästberg 
rekommenderad annonssäljare vid namn 
Håkan Lewin, som samtidigt hjälper Lars 
Leijonborg att få ekonomi i tidningspro-
jektet Nu. Efter ett och ett halvt år hoppar 
Lewin plötsligt av uppdraget. Det sker från 
den ena dagen till den andra. Håkan har 
sedan berättat att han hade blivit varnad 
eller om man så vill hotad av advokaten 
Ingmar Drogell, som hade förklarat: ”En 
dag kommer Jan att bli skjuten och om du 
inte slutar att jobba för Jan kommer du 
också att bli skjuten.”

Efter att Lewin hade hoppat av över-
togs DSM:s annonsförsäljning av annons-
byrån Andersson & Lembke i Helsingborg, 
som satte in två annonssäljare. Bara efter 
några veckor blev dessa anonymt hotade 
till ”liv och lem” och vågade inte ens rap-
portera vilka annonser, som hade sålts 
för de närmast följande numren. Endast 
i kronor hade den veckovisa insäljningen 
rapporterats. Totalt gällde det  annonser 
för sammanlagt 400 000 kronor - en 
intäkt som nu gick förlustigad. Saken 
polisanmäldes men ledde inte ens till en 
förundersökning. 

Sedan 1988 har DSM inte haft någon 
aktiv annonsförsäljning. Vid ett antagande 
om en försäljning på modesta 1 miljon 
kronor per år (en fjärdedel av försäljnings-

volymen toppåret 1987) kan den genom 
dessa hot uppkomna skadan uppskattas till 
närmare 20 miljoner kronor. Det rimliga är 
att skadan är vida mycket större. 

”FRANKRIKE-EXILEN”
Hade långtgående planer att lämna Sverige 
och nystarta i USA. Dessa planer var hyggligt 
förankrade. Administrationen i delstaten 
New Jersey ville engagera mig som etable-
ringskonsult för att intressera svenska företag 
att starta upp verksamhet i delstaten. Skrev 
också en skrift med den långa titeln ”36 frågor 
och svar om att starta företag i Södra New Jersey”. 
Guvernören Collins, som jag träffade, skrev 
ett starkt lovordande introduktionsbrev. 
Projektet blev förstasidesnyheter i lokala och 
regionala media - bland annat ett halvtim-
meslångt TV-program.

Gav också med hjälp av mina nyvunna 
kontakter ut ett nyhetsbrev kallat NON 
STOP USA, vars produktidé uttrycktes på 
följande sätt:

”Att i korta och väl redigerade meddelanden 
förmedla information med stort nyhetsvärde 
av ’aha-upplevelsetyp’ från USA.”
Hur dessa planer gäckades är en historia 
med kopplingar till mina vedersakare i 
Sverige. Nog så spännande eller - om man 
så vill - skrämmande men som det skulle 
föra för långt att redogöra för. Överallt 
skulle jag stoppas. 

I stället blev det Frankrike. Och det 

Uppställning inför kamera. Min medarbetare Ewa och tillika - som hon tyckte om 
att kalla sig - ”konkubin” och jag. Hon hade en enastående förmåga att ”leva upp” 
trots en sjuklighet för vilken hon uppbar 100 procent invalidpension. För denna sin 
förmåga hade hon min stora beundran.
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valet styrde jag inte själv utan var en följd 
av händelser utanför min kontroll.

En vacker vinterdag infann sig en glad 
och livlig kvinna inte utan utstrålning. Hon 
ville jobba på mitt företag. Hon kunde börja 
omedelbart och lönen var inte det vikti-
gaste. Hon provanställdes till en ersättning 
på 25 kronor i timmen! Visserligen ”rakt i 
handen”. Hon skulle jobba med iplock och 
liknande i samband med reklamskick. När 
hon handledde skolungdomar var ersätt-
ningen 40 kronor i timmen.

Det visade sig att hon både var intelligent, 
energisk och välutbildad. Hade nästan klar 
jur kand, hade arbetat på Polisen och hade 
också genomgått utbildning som sjukvårds-
biträde. Snart nog hade hon avancerat till 
kontorschef med rejäl lön. Och hon gillade 
chefen. Själv var jag länge avvaktande.

Väl etablerad i organisationen som en 
mer och mer oumbärlig allt-i-allo upp-
vaktades hängivet hon av en person, som 
genom hennes förmedling hyrt in sig på vårt 
kontor. Han heter i här förkortad form Per 
B. Han ville inte bara gifta sig med henne 
utan också få henne att lämna sin tjänst som 
kontorschef och allt-i-allo. Om detta hölls 
jag steg för steg och ingående informerad. 
Jag fick då också klart för mig vem i stället 
min medarbetare var ”intresserad” av.

Efter att Per B fått besked om att det inte 
var aktuellt med något giftermål inträffar 
- den 16 december 1987 - det som för-
störde min medarbetares hela liv ungefär 
som lunchen på Riche hade förstört mitt. 
Per B bjuder min medarbetare på tjusiga 
restaurangen S:t Eriks. Dagen därpå är min 
medarbetare och kontorschef - Ewa - totalt 
utslagen. Som hon uttryckte det så sjuk, att 
hon trodde att hon skulle dö.  

Betydande läkarinsatser görs och Ewa 
undergår under månader utomordentligt 
besvärliga undersökningar. En av hennes 
läkare - Kollberg - skall för Ewa ha talat om 
en virus (namnet på denna virus kommer 
jag nu inte ihåg men det börjar på boksta-
ven k), som skulle ha utvecklats av buddis-
tiska munkar i Vietnam och även kommit 
att användas i krigföringen i Vietnamn. Det 
fanns ingenting man adekvat kunde göra. 
Det råd som Ewa fick var att bosätta sig i ett 
subtropiskt klimat typ Södra Kalifornien, 
Portugal eller möjligen Syd-Frankrike. 
Symptomen - värk i hela kroppen och 
hosta som kunde pågå timmavis - skulle 
då klinga av. Men det skulle kunna ta fyra, 
fem år innan hon skulle vara hyggligt frisk. 
I avvaktan på detta avklingande lindrades 
Ewas plågor med stora doser cortison, 
något som sedan i sin tur gav upphov till 
allvarliga systemstörningar. 

Ett hus i Valbonne norr om Cannes 

hyrdes och min medarbetare flyttade dit. 
Själv ambulerade jag mellan Sverige och 
Frankrike. Efter tre år sålde jag mitt äls-
kade Burge på Gotland och köpte ett hus i 
den idylliska fiskestaden Port Vendres vid 
Medelhavet nära spanska gränsen. 

I närmare 10 års tid fullgjorde jag 
tjänst som stand-by-vårdare. Det var inte 
kontinuerlig kris utan kriserna kom och 
gick men när det var kris var det kris så 
att jag knappt visste vad jag skulle ta mig 
till. I botten hade vi en överenskommelse, 
som avtvingats mig, nämligen att icke kalla 
på läkare. ”Tar de in mig, kommer de aldrig 
att släppa ut mig”, var Ewas ångestfyllda 
fruktan. Sedan nu många år har min 
medarbetare 100 procents invalidpension. 
Innan hon blev sjuk hade hon på eget bevåg 
höjt sin lön kraftigt, vilket gör att det inte 
är någon dålig pension.

Vad som hände den där olycksaliga 
16 december 1987 bad jag att få nedteck-
nat i en detaljerad PM. Och den PM jag 
fick är mycket detaljerad. Vad som bland 
annat hade förbryllat Ewa var att Per B 
under middagen hade visat sig vara noga 
informerad om den befattning Ewas far 
hade haft inom den militära säkerhets-
tjänsten - grad, krigsplacering, allt. Kort 
efter det inträffade försvann ”hyresgästen”. 
Jag lyckades dock spåra Per B och allt jag 
fick fram informerade jag SÄPO om. Vad 
sedan SÄPO gjorde vet jag inte. Någon 
gång har jag frågat mig: Per B kan väl inte 
ha opererat under SÄPO:s beskydd?

Från att ha varit Ewas egen S:t Göran är 
det något som inträffar, som förmår henne 
att biträda mina vedersakare - både de 
jag känner vid namn och de som jag bara 
gissar eller rentav inte har den blekaste 
aning om vilka de är.

Detta något inträffade i samband med 
att jag gjorde ett längre Sverigebesök sen-
sommaren 1996. Ewa bodde då i en egen 
lägenhet i byn intill men hade hand om 
blomvattning och tillsyn av mitt hus. När 
jag var på väg tillbaka till Frankrike hade 
det skett ett inbrott i huset. Inga värdesaker 
hade försvunnit men mina arkiv - fem stora 
plåtskåp - var samtliga uppbrutna. Papper 
var kringströdda över hela golvet i den del 
av huset, som var kontor. Bland det som då 
försvann var omkring 200 sidor journaler 
gällande Ewas sjukdom. 

För mig var det en helt omöjlig tanke, 
att Ewa kunde vara inblandad. Jag litade då 
på henne fullt och fast, även om jag fann 
hennes redogörelse för hur hon kommit 
till huset och upptäckt inbrottet lite besyn-
nerlig. Det kunde sedan klart konstateras, 
att den dörr som såg ut som uppbruten 
inte hade brutits upp tillräckligt för att ge 

fri passage. Dörren var för övrigt reglad 
med tre lås. ”Uppbrytningen” måste ha 
kompletterats med nyckel och Ewa hade 
nycklarna till huset. 

Det som under många år var en med 
hänsyn till omständigheterna lycklig 
”Frankrike-Exil” övergick sedan till en serie 
smärre katastrofer, för vars utlösning en 
av mina äldsta vänner - Anne Marie Bratt 
- kommit att spela en avgörande och för 
mig ruinerande roll. Om detta har jag 
skrivit i artikeln ”Också en historia” (DSM 
2-3/2001). Även den kommer att läggas ut 
på DSM:s hemsida: www.dsm.nu    

Denna historia har sedan fått en intri-
kat fortsättning, som det i sinom tid finns 
skäl att återkomma till. Ytterst handlar 
det om ett av skickliga och hänsynslösa 
”hjälpare” möjliggjort bedrägeri med ska-
deeffekter på inte så få miljoner kronor 
samtidigt som Anne Marie Bratt för egen 
del lyckats vinna ekonomisk fördel i stor-
leksordningen 700 000 kronor.

Är det bara en slump att Anne Marie 
Bratt är nära vän med Sven Aschberg sonen 
till Olof Aschberg - även kallad ”Lenins 

Ewa är en av de tappraste människor 
jag haft i min närhet. Ja, den tappraste. 
Efter att den 16 december 1987 ha blivit 
utbjuden av kontorets tillfällige hyresgäst 
Per B har hon varit svårt sjuk och 
uppbär sedan många år hundraprocentig 
invalidpension. Hon blev förgiftad! Hennes 
system slogs successivt ut på flera olika sätt. 
Ändå lyckades hon ständigt mobilisera sitt 
i grunden ”glada jag”. Jag gjorde under 
många år en vård- och stand-by-insats, 
för vilken jag - menade Ewa skämtsamt 
- borde ha ersättning från Landstinget. 
Rader av specialister anlitades. Den här 
bilden togs då Ewa hade en av sina svåra 
perioder. Den skulle jag visa för den sista 
specialisten - Bo Kuritzén - jag var med 
om att engagera. Så skedde också vid ett av 
mina Stockholmsbesök. 



DSM 2-3/2006  -  �2

bankir” - och far till Robert Aschberg med 
ideologiska rötter i avgrundsvänstern? Och 
är det bara en slump att både Anne Marie 
Bratt och Sven Aschberg slagit sig ner i La 
Rochelle på franska Atlantkusten? Och 
oavsett det senare: Vad kan denna närhet 
till varandra ha spelat för roll för den serie 
övergrepp i rättssak utan vilka det inte hade 
varit möjligt att bokstavligt råna mig på allt 
jag hade i Frankrike - huset i Port Vendres 
och allt som fanns i huset, allt: mitt sedan 
tonåren uppbyggda bibliotek, dagböcker 
decennier tillbaka, ett omfattande arkiv, 
tavlor och allt annat som tillhör ett under 
nästan ett helt liv uppbyggt hem. Allt är 
stulet - kunnat bli det genom ett av Anne 
Marie Bratt iscensatt bedrägeri men också 
genom att anlitade advokater svikit på ett 
sätt som bara låter sig förklaras av att de 
utsatts för påtryckningar.

ÅTER I SVERIGE
Återvände till Sverige 1998. Att jag då 
lämnade Port Vendres är en del av för-
klaringen till att attackerna mot mitt hus 
och min egendom kunde mig ovetandes 
genomföras. Hade jag varit på plats, hade 
det inte varit möjligt.

Första tiden bodde jag på Mellanjärva 
gård ett stycke norr om Stockholm. Hyrde in 
mig på övervåningen i ett av gårdens bostads-
hus. Det var en lycklig och störningsfri tid 
fram till dess att ”man” lyckades spåra den 
fristad jag där hade lyckats skaffa mig. Då 
liksom under Frankrikeåren gav jag ut DSM 
men arbetade också som ”spökskrivare”. Jag 
startade också upp ett antal bokprojekt, som 
dock ännu inte - av ekonomiska skäl - kunnat 

fullföljas. Gäller bland annat en biografi över 
konstnären Robert Högfeldt. 

Hösten 1999 dör plötsligt Mamma. 
Jag hade ett par veckor tidigare hälsat på 
henne i den servicelägenhet, dit hon hade 
flyttat tidigare under året. Mamma var en 
mycket social människa med stort intresse 
för människor och utrustad med ett stort 
komihåg. Genom min Pappas arbete hade 
hon i olika sociala sammanhang träffat 
många av den tidens nyckelpersoner inom 
svenskt näringsliv och deras fruar. 

I min planering låg att under den 
stundande jul- och nyårshelgen hyra ett 
litet hus bara några hundra meter från 
där Mamma bodde och då ta igen lite av 
den samvaro som hade gått förlorad under 
Frankrikeåren. Men jag hade också plane-
rat att med bandspelare intervjua Mamma: 
”Vad av intresse kunde ha blivit sagt ’fruarna 

emellanåt’? Vad annat kunde Mamma ha 
fått veta genom Pappa eller fångat upp vid 
olika tillställningar?” Mamma var som sagt 
mycket social men också både ”frågvis” 
och ”nyfiken”. Jag visste exempelvis att 
hon en tid varit god vän med Hugo Sten-
becks hustru Märta född Odelfelt. Vilken 
”muntlig tradition” hade jag inte kunnat 
fånga upp om jag nu bara hade fått den 
där möjligheten...? 

Nu blev det inte så. På morgonen den 
30 november ringde Mamma och beställde 
frukost. En stund senare fick hon sin 
bricka. När brickan hämtades en halv-
timme senare var hon död. Mamma var 94 
år. Javisst. Men för mig var det en frisk 94-
åring, som jag bara två veckor tidigare mött 
i servicehemmet, då hon just varit och lagt 
håret inför en Mårten Gås-middag i vilken 
hon sedan deltog. Jag tog några bilder när 
Mamma var i livligt samspråk med sina 
bordsgrannar. Det finns en omständighet 
som gör att jag inte kan utesluta det jag inte 
ens vill riktigt tänka.

Efter Mammas bortgång fick jag ärva 
en slant - ett par hundra tusen kronor - och 
lite av barndomhemmets möbler. Det gav 
mig möjlighet att bygga upp ett nytt hem 
i Gränna, där Mamma en gång vuxit upp 
- ett nytt hem som ersättning för det jag 
just hade bestulits på.

Bakgrunden till
BEDRÄGERIET

Hösten 1988 mordhotades DSM:s annons-
säljare  - se vidstående informationsannons. 
Genom detta hot förlorade DSM en intäkt på 
cirka 400 000 kronor. Anne Marie Bratt (AMB) 
- då engagerad i bl a Medborgarrättsrörelsen 
(MRR) - tog då kontakt med JG/DSM med 
erbjudande om finansiell hjälp. En sådan läm-
nades sedan med 100 000 kronor, av vilka DSM 
efter en tid betalade tillbaka 25 000, möjligen 
50 000 kronor. AMB hörde sedan inte av sig i 
frågan, vilket tolkades som att de pengar AMB 
”ställt upp med” inte var hennes pengar utan 
sådana som hon kunnat disponera genom 
bidrag hon fått från olika finansiärer. AMB 
hade ett helt nätverk med sådana kontakter 
- bl a Vera och Bror A:son Johnson.

Tio år senare - efter att ha förlorat pengar 
på spekulation i ryska fonder - aktiverar 
AMB plötsligt detta krav men nu som om 
försträckningen inte skulle ha gällt DSM 

och DSM:s utgivning utan JG personligen. 
Visserligen finns ingen revers att åberopa 
och ännu mindre någon förbindelse från JG, 
där JG borgar för återbetalning av det belopp 
DSM mottagit. Aktiveringen sker på ett sådant 
sätt, att JG inte nås av AMB:s krav, varför 
AMB/medhjälpare i JG:s frånvaro kan få igång 
ett exekutivt förfarande mot JG:s egendom i 
Frankrike med ett marknadsvärde på flera 
miljoner FF. Detta åberopande ett krav på 
50 000 eller möjligen 75 000 kronor gällande 
ett vad som med största sannolikhet gäller ett 
förmedlat bidrag för att 1988 i en akut situa-
tion trygga DSM:s fortsatta utgivning.

Åberopande krav på räntor har AMB 
lyckats tillgodogöra sig ett belopp i storleks-
ordningen 700 000 kronor! Till detta kommer 
att AMB/medhjälpare bär ansvar för följd-
effekter i form av skingrad lös egendom till 
betydande värde. 

Se vidare text på tredje omslag. Se också 
artikeln ”Också en historia” (DSM 2/2001). 
Artikeln kommer att läggas ut på DSM:s hem-
sida: www.dsm.nu

Mamma 93 år och jag i Lerhamnsköket. 
Året efter - 1999 - återvände jag till 
Sverige. Mamma hade då flyttat in i 
en trevlig servicelägenhet, som min 
kusin Ulf hade hjälpt till att inreda. 
Plötsligt en morgon dog Mamma - den 
30 november 1999. Hon hade just fått 
frukost. När frukostbrickan hämtades 
var hon död.
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Bakgrunden till

BEDRÄGERIET
(se texten invid)
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Nu hastigt tillbaka till Riche i Stockholm. 
Tillbaka till den där vårdagen då jag åt 
lunch med Ulf Laurin.

Jag var på ett alldeles särskilt gott 
humör. Jag hade - så tog jag mig fram i 
Stockholm - kommit cyklande från Villa 
Ludvigsberg, där Marknadsförbundet 
hade kontor och konferenslokaler. Jag 
studsade visserligen till när jag fann Laurin 
väntande på mig på en bänksoffa i foajén 
inklämd mellan två resliga och muskulösa 
manspersoner av Mellanösternstuk. De var 
varandra lika som bär. Detta och annat 
finns i detalj redogjort i tidigare nämnda 
bandade redogörelse. 

Men väl vid lunchbordet var Ulf och 
jag snart i livligt samspråk, som sedan 
varade i hela tre timmar. 

Jag hade någon dag tidigare varit i 
London och träffat Arianna Stassino-
poulos. Arianna och jag hade denna 
tid en intensiv kontakt, som hade sin 
upprinnelse i att jag läst hennes bok ”The 
Other Revolution” och som jag sedan fick 
i uppdrag att söka en svensk förläggare till. 

Jag vet inte någon med vilken jag varit så 
samstämd, när det gäller allmänna synsätt 
som Arianna.

Vid lunchen berättade jag åtskilligt och 
engagerat om ”The Other Revolution”, om 
vilken det bland annat skrevs:

”The Other Revolution is a profound and 
challenging look at the current malaise of the 
Western world. It is a book that will be fiercely 
defended and equally fiercely attacked, but 
one that cannot be ignored.”

Laurin fick nu sig till livs vad som var 
bokens viktiga av mig delade budskap - 
särskilt analysen och budskapet i avsnittet 
”The Totalitarian Temptation”. Jag minns 
också hur Laurin antecknade Ariannas 
namn. 

Denna vårdag var en dag - när jag 
kom till Riche - då livet lekte. Jag hade 
ett jobb jag älskade. Jag hade mitt älskade 
Burge på Gotland och ett ombonat hem 
i Stockholm och en förälskelse i London 
och en solid ekonomi. När jag lämnade 
Riche hade Laurin bokstavligt punkterat 
mitt liv. Själv blev han några år senare 
ordförande för SAF.

Tillbaka till Riche

Sveriges dåvarande konsul i Perpignan 
- Laurent Cornella - lyckades spåra 
vad man först trodde var JG:s bibliotek 
och arkiv. Det visade sig dock bara 
vara mindre än 10 procent av JG:s 
bibliotek och ingen del av JG:s arkiv. 
Cornella ombesörjde att böckerna 
blev transporterade till en adress i 
Lindesbergs kommun, där JG hos en 
god vän - uppfinnaren och författaren 
Karl Gustafson - kunde disponera 
utrymme för lagring. En tid senare 
utbröt en tidig morgon vid 5-tiden en 
explosiv brand i den ena av Gustafsons 
två byggnader - lyckligtvis där ingen 
bodde. Brandteknisk undersökning visar 
att branden var anlagd.



Lite av vad

BEDRÄGERIET
kostade mig

Min ”franska exil” slutade med att jag efter ett infamt 
genomfört bedrägeri förlorade allt - hus och ett helt 
hem uppbyggt under nästan ett helt liv. Den som hade 
iscensatt bedrägeriet var en människa, som efter 30 års 
bekantskap visade sig vara någon helt annan än jag 
hade trott. Men ändå kvarstår frågan: ”Vad fi ck Anne 
Marie Bratt att göra vad hon gjorde?”  En gång var 
hon ordförande i Medborgarrättsrörelsen (MRR).
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Därför har jag skrivit detta

”Jag skulle ha
skjutit Ulf Laurin”

När jag befann mig i min ”franska exil” och 
satt ute på någon uteservering tillsammans 
med min medarbetare och - som hon själv 
gärna uttryckte det - ”konkubin” och sedan 
förrädare hände det, att vi frågade oss vad 
som skulle hänt om jag skjutit Laurin.

Genom att välja Ulf Laurin - min i flera 
år styrelseordförande och av alla uppfattad 
som en av mina mest uttalade supportrar 
- som min baneman, hade jag hamnat 
i en nästintill omöjlig situation, när det 
gällde att bli trodd om vad som hände den 
där lunchen på Riche. Men om jag skjutit 
Laurin hade det blivit stor utredning och 
åtskilligt jag inte ens i dag känner till men 
väl anar skulle ha kommit fram. Även om 
jag fått 10 års fängelse, hade jag kommit ut i 
början av 1990-talet - med normal ”rabatt” 
ännu tidigare - och då ganska säkert hunnit 
bli eller i varje fall lagt god grund till att bli 
en uppburen bestsellerförfattare.

Nu måste jag i stället oroligt fråga 
mig: Vad har denne Ulf Laurin gjort 
utöver det han gjort mot mig? Laurin har 
i många år - för att låta fantasin komma 
till uttryck - varit ordförande i Svenska 
Golfförbundet? Detta trots att han inte 
lär vara någon riktigt bra golfspelare. Vilka 
möjligheter till attacker liknande den på 
Riche har detta inte givit honom? Vilka 
”targets” möter man inte på en golfbana? 
Vad hade jag kunnat förhindra? Jag vägrar 
nämligen att tro, att attacken på Riche var 
en engångsförbrytelse.

Det som hindrat mig att vara ”ratio-
nell” är den inställning jag bär med mig 
om hur man är skyldig att förhålla sig till 
”livet” - såväl det egna som andras.

Vad jag här nedtecknat är bara en ramberättelse till något som 
skulle kunna fylla en hel bok. Mycket - det mesta - har inte 
kommit med eller ens blivit antytt.

Varför skriver jag detta? Att på det sätt som nu sker ”lämna 
ut” mig (och andra) är egentligen mot min natur. Jag har aldrig 
tyckt om att ”synas” och nu visar jag plötsligt upp mig med alla 
mina sårigheter.

Det finns flera olika svar.
Ett är att jag nyligen blev påmind om att en dag kan allt vara 

slut. Jag skulle ge mig iväg utomlands - lämna Gränna för ett 
par veckor. Hade kvällen innan fulltankat bilen och gjorde före 
avfärden en nostalgisk tur lite runtom - till kyrkogården där 
mina morföräldrar ligger begravda och till hamnen. Hörde ett 
klapperljud baköver - ett ljud som dock försvann när jag ökade 
farten. Körde upp till Bröderna Vadsten verkstad. 

Det visade sig sedan att en bit hårdplast kommit att ligga 
och slå mot hjulet. Det visade sig också att bensintanken läckte 

och det just i anslutning till hjulet med den uppvikta biten 
hårdplast. Vad hade hänt? Friktionen hade vid en stunds snabb 
körning skapat en sådan hetta, att det börjat brinna och det 
i anslutning till den läckande bensintanken. Vad som sedan 
hade hänt är lätt att inse.

Jan som det hade ställts så många förväntningar kring, 
skulle vara borta och då som enda ”avtryck” lämna en bild, som 
skapats av Dan Josefsson et consortes - en bild ihopsnickrad 
av lögner och perfiditeter, den enda bild som finns att tillgå 
på det allsmäktiga ”nätet”.

 Ett annat är att jag nyligen i ett djupt personligt sam-
manhang blev smärtsamt påmind om hur mitt värde som 
människa devalverats, något som i sin tur påminde mig om 
hur allt som såg så bra ut plötsligt och brutalt kraschade vid 
den där lunchen på Riche och hur det ena sedan lagts till det 
andra. Det skapade ett slags överlevnadsbehov - ett behov att 
i varje fall försöka sätta ett ”avtryck”, som är mitt eget. 
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  FOTO: Jean-Raoul de Marcenac

Renaud Mauruc framför mitt hus i Port Vendres, som när Mauruc med sin vän Jean-Raoul 
de Marcenac våren 2005 på mitt uppdrag och min bekostnad besökte Port Vendres stod 
tomt. Mauruc skulle som mitt ombud återvinna hus och försvunnen lös egendom.

Från Port Vendres rapporterade de båda herrarna, att ”allt återfunnits” och att huset 
nu skulle återgå till sin rätte ägare samtidigt som franska staten skulle tvingas att betala 
ut miljonbelopp i skadestånd.  

I oktober 2005 bad Mauruc att bli skild från uppdraget - detta innan något vare sig 
återfunnits eller återställts. När Mauruc skilde sig från uppdraget förklarade han för mig: 
”Som fransman skäms jag för vad du blivit utsatt för.” 

Låt mig kvittera detta med: ”Som svensk skäms jag över att du Renaud Mauruc kunnat 
skrämmas till att lämna mig i sticket.”

     Jan Gillberg



Posttidning B

När senast gav du ett bidrag till 
BROTTSOFFERJOURERNA?

Våldsbrotten 
ökar och skrämmer.

Polisen sparar och gnetar.

Domstolarna hinner inte med.

Brottsoffren blir allt fler.

Att bli brottsoffer är något mycket mer än 
att drabbas av fysisk och/eller materiell skada.

Att bli brottsoffer 
i det krackelerade svenska rättssamhället

är att uppleva känslan
av övergivenhet, av att bli lämnad åsido.

Brottsofferjourerna gör viktiga insatser för att
genom medmänskligt stöd hjälpa de allt fler brottsoffren

att återvinna självtillförsikt, att ”komma tillbaka”,
återfinna känslan av ”fullvärdighet”.

STÖD BROTTSOFFERJOURERNA!
Brottsofferjouren i Stockholms innerstad

Pg 631 73 45-4

Brottsofferjouren i Göteborg
Pg 74 24 11-2

Brottsofferjouren i Malmö
Pg 40 80 84-2

Avs:
DSM
Box 99
563 22 Gränna


