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VARNING
för de falska

GODHETSMAKARNA
JAN  GILLBERG

Dag efter dag i nu mer än 4 200 dagar har 
Aftonbladet och Expressen informerat sina 
läsare om att Jan Helins och Thomas Matts-
sons journalistkollega Dawit Isaak ännu 
inte frigivits. Trots Helins och Mattssons 
heroiska insatser. Insatser där Helin och 
Mattsson inte sparat på det verbala krutet.

Vilka briseringseffekterna varit borta 
i Eritrea – det land där Dawit hålls fängs-
lad – är dock oklart. Oklart är också 
varför – som det heter - ”den svenske 
journalisten Dawit Isaak” hålls fängslad 
liksom vad som varit hans journalistiska 
gärning. Vilka medier har varit hans 
uppdragsgivare? Aftonbladet? Expressen? 
Och vad har uppdragen gällt?

En för Dawit Isaak och hans familj 
avgörande fråga är dock:

Har Helins och Mattssons agiterande 
tjänat Dawits sak? Eller har agiterandet 
och smädandet av regimen i Eritrea varit 
kontraproduktivt? Är hot och smädelser 
rätta sättet att få Dawit frigiven? 

Som de nu mer än 4 200 resultatlösa 
dagarna visar handlar det om ett för 
Helin och Mattsson totalt misslyckande. 
Dessutom något som Dawit med stor san-
nolikhet fått betala i form av bestraffning 
av olika slag.

Man måste också fråga sig: Vad ger 
Helin och Mattsson rätten att på det 
sätt som skett vara talesmän för Dawit? 
Talesmän i en komplicerad konflikt med 
en regim som Eritrea – en diktatur av det 
stränga slaget - med helt andra rättsnormer 
än våra. Vilken kompetens besitter Helin 
och Mattsson som gör dem lämpliga för 
detta deras självpåtagna uppdrag?  

Och när de nu så skändligen misslyck-
ats, hur pliktar Helin och Mattsson för 
sitt misslyckande? Hur gottgör de Dawits 
anhöriga? Eller tänker de bara fortsätta att 
för läsekretsen i något slags journalistiskt 
egenintresse ange antalet dagar som Dawit 
suttit fängslad? 

Vad kan läsekretsen vänta sig, när antalet 
dagar som ”den svenske journalisten Dawit 
Isaak suttit fängslad i Eritrea” uppgår till 
5 000. Blir det särskilda Dawit-Bilagor – en 
i Aftonbladet och en i Expressen med de 
båda chefredaktörerna stort avbildade på 
omslaget? Detta oavsett om Dawit då lever 
eller inte, vilket ingen ens i dag är helt säker 
på att han gör.

Ibland och hos en del människor finns det 
inga gränser för cynismen. Detta blir sär-
skilt bekymmersamt, när de vars cynism 

det är särskilt angeläget att blottlägga 
kontrollerar de medier, som ligger bäst 
till att avslöja cynismen: de masspridda 
tabloiderna Aftonbladet och Expressen. 

Företrädarna:
Viktiga 

samhällsupplösare
När Jan Helin och Thomas Mattson till-
trädde som chefredaktörer efterträdde de 
Anders Gerdin respektive Otto Sjöberg. 
Gerdin utsågs 2004 av DSM till Sveriges 
Viktigaste Samhällsupplösare nr 1 och 
Sjöberg 2005 till Sveriges Viktigaste Sam-
hällsupplösare nr 2. Läs artiklarna där 
valen av de båda motiveras i DSM 6-7/2004 
respektive DSM 1-2/2005.

Gerdins namn är främst förknippat 
med de under hans ledning riggade nazist-
hoten mot journalisten Alexandra Pasca-
lidou och polistalesmannen Claes Cassel. 
De skulle mördas.  För detta hade Gerdin 
bevis. Nazisterna hade tagit hotfulla bilder 
utanför Pascalidous och Cassels bostäder. 
På löpdsedlar och i braskande artiklar 
kunde Aftonbladet berätta om ett Sverige, 
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där nazistiska mordkommandon opere-
rade. I ett par månader tvingades Pascali-
dou och Cassel att leva under polisbeskydd 
och i känslan av akut fara för sina liv. 

Alltsammans visade sig emellertid 
vara ett enda stort bedrägeri. Journalisten 
Dan Josefsson kunde efter gediget journa-
listiskt arbete avslöja, att alla hotbilderna 
hade tagits på uppdrag för att publiceras 
i Aftonbladet och på det sättet möjliggöra 
en lösnummerkampanj om mot Sverige 
riktade nazisthot. Filmerna – visade det 
sig – var framkallade och kopierade på 
Aftonbladets fotoavdelning!

Det är svårt att inte associera till ”järn-
rörskampanjen”.

En annan av Gerdins kampanjer, som 
särskilt omnämns i DSM:s motivering att 
välja honom till samhällsupplösare, var 
riktad mot Svenska Kyrkan. I ett flertal 
artiklar uppmanades läsarna att lämna 
Svenska Kyrkan. En av de stort uppslagna 
artiklarna hade rubriken:

Tjäna tusenlappar
Gå ut ur kyrkan

Den som lämnar kyrkan slipper nämligen 
att betala kyrkoskatt.

Artikeln avslutas med en ”utträdes-
kupong” som det bara var att fylla i och 

sedan skicka in.
I motiveringen till valet av Gerdin 

till samhällsupplösare uppmärksammas 
också det reportage tvärs över ett uppslag 
med smaskiga sexbilder i färg, där Afton-
bladet gör reklam för en porrfest speciellt 
anordnad för tonåringar. Aftonbladet kan 
berätta:

”Halvnakna tonåringar hade sex bakom 
gardinerna.

16-åriga flickor kom iklädda endast 
stringtrosor och push-up-behå.”

I reportaget får arrangörerna Cecilia och 
Therése berätta om framgången med sin 
”affärsidé”:

”Alla vill komma. Och nu har vi fått massor av 
erbjudanden från ungdomar från Jönköping, 
Kalmar, ja hela landet.

Alla vill att vi ska åka dit och fixa en porr-
fest.”

Hur mycket av detta av Aftonbladet mark-
nadsförda lättsinne har i förlängningen 
triggat invandrare att våldta ”svenska 
flicka”? Knappast en fråga som Anders 
Gerdin ställer sig – vare sig då eller nu 
då statistiken över våldtäkter på ”svenska 
flicka” gått i höjden. 

Otto Sjöberg
blev nr 2

Otto Sjöberg – Gerdins kollega på Expres-
sen - valdes 2005 som Sveriges ledande 
samhällsupplösare nr 2. 

Valet motiveras med hur Expressen 
under Sjöbergs ledning allvarligt försvårat 
de rättsvårdande myndigheternas arbete 
genom att med hjälp av ”polisläckor” (köpt 
information) och/eller rena fantasiproduk-
ter ha försvårat brottsbekämpningen.

Expressen var också under Sjöbergs 
ledarskap det media som kraftfullast kam-
panjade för att det var Christer Pettersson, 
som mördade Sveriges statsminister och 
på det sättet i hög grad medverkade till 
att skapa en ”opinion” ägnad att ”utesluta” 
andra förklaringsmöjligheter som att 
det kunde vara frågan om ett mord med 
politiska motiv. Detta senare är något som 
först nu på den senaste tiden – 27 år efter 
att skotten föll! - kommit att tas upp som 
den mest rimliga förklaringen till att Palme 
röjdes samtidigt som hyggligt insatta utan 
”invested interests” numera utesluter att Pet-
tersson skulle ha något med saken att göra.

Särskilt stor sensation lyckades Sjö-
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Aftonbladets chefredaktör Jan Helin i ”Führerpose” framför sina hojtande och med handuppräckningar fäktande anhängare, 
som han beordrat att ställa upp för att visa sin obrottsliga lojalitet.

berg-Expressen väcka den 19 december 
2004 med en artikel med följande drama-
tiska rubriktext tvärs över hela förstasidan:

”CHRISTER HADE 
MEDHJÄLPARE” 

På dödsbädden avslöjar  
Palmevittnet sanningen

Som bakgrund till rubriktexten har 
tidningsmakarna lagt in en bild  av 
”vittnet” (Roger), där han ligger med ett 
helt batteri slangar på den sjukhusbädd 
som – helt riktigt - blev hans dödsbädd. 
Vittnandet om att Christer Pettersson – 
vid detta tillfälle redan avliden – uppges 
ha gjorts i sjukrummet för en journalist 
på Expressen, vilket sedan visat sig inte 
vara sant. Sant är däremot att filmaren 
och fotografen Mikael Hylin hade lyckats 
tränga sig in i det sjukrum, där ”vittnet” 
låg på sitt yttersta och ta den bild som 
sedan fick ”bära upp” den sensationella 
”vittnesartikeln”. 

Med dessa metoder – det finns flera nog så 
groteska exempel – drev Sveriges då största 
dagliga tidning sin kampanj om Christer 
Pettersson som ”Palmemördaren”. I vems 
intresse? 

 
Vid tidpunkten för ”Expressenscoopet” den 
19 december 2004 hade Pettersson själv – 
den 29 september 2004 – hunnit avlida. 
Detta under omständigheter, som tyder 
på mord. Pettersson hade fått bakhuvudet 
krossat, då han just lämnat S:t Görans 
beroendecentrum – skador som försatte 
honom i koma från vilket tillstånd han 
aldrig vaknade upp. Obduktionsprotokol-
let har lagts under femtioårig sekretess. 
Se vidare artikeln ”SYNDABOCKEN” i 
DSM 4/2005.

Sin ”viktigaste” insats för samhällsupp-
lösningen har Sjöberg dock gjort genom att 
i hård konkurrens med Gerdin utveckla 
vad DSM i ett antal artiklar beskrivit som 
”Värstingjournalistiken”. Det handlar om 
en starkt perverterad journalistik ägnad 
att göra svenska folket till rädda och osäkra 
människor.

DSM-artiklarna om ”Värstingjournalis-
tiken” uppges ha fått ägarna att reagera. 
Både Gerdin och Sjöberg kom ju också att 
lämna sina poster som de båda tabloidernas 
chefredaktörer. En viss sanering har sedan  
skett vad gäller de värsta uttrycken för detta 
slags perverterade journalistik.

Drevjournalistiken
Som ”säljande koncept” har Jan Helin och 
Thomas Mattsson ersatt den perverterade 
”Värstingjournalistiken” - i varje fall i viss 
mån – med ”Drevjournalistik”. 

Affärsidén är: 1) ”Kändisar” säljer. Ju 
mer kända, desto bättre drag i försäljningen. 
2) Den masspublik som tabloiderna vänder 
sig till – Nisse i Hökarängen och hans 
systrar och bröder – gillar att se hur män-
niskor dras ner i geggan. 3) Bäst och mest 
säljer när kungligheter och genom sina 
framgångar extremt förmögna som Ingvar 
Kamprad är de som dras ner i geggan. Det 
är i varje fall vad Helin-Sjöberg kalkylerar 
med.

Särskilt hårt har Helins och Mattssons 
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Gramsci-Vänstern i konspirativt möte

tro på denna affärsidé drabbat Kungen och 
Drottningen. Det är dock möjligt, att de i 
sin inbördes konkurrens hetsat varandra 
till att gå lite för långt.

Således hade Nisse i Hökarängen inga 
svårigheter att se, att den så kallade Kungabil-
den var ett fotomontage. Eller rakare uttryckt: 
En förfalskning med Expressens chefredak-
tör Mattsson som den för dess publicering 
ansvarige och som därför rätteligen skall 
omnämnas som Mattssonbilden. Bilden visar 
en mansperson omgiven av lättklädda damer. 
Manspersonen har försetts med kungens 
huvud hämtad från ett foto, som togs när 
Kungen förlovade sig med Silvia. 

Bilden användes i Expressens flera 
månader långa kampanj för att få ner 
Kungen i geggan. I en annan tid hade 
Mattsson dömts för majestätsbrott och 
blivit ett huvud kortare. 

Mattsson drog sig inte för att publicera 
bilden även efter att en observant läsare 
hade kunnat avslöja varifrån ”kungahuvu-
det” hade hämtats och att Mattsson rimli-
gen inte kunde fortsätta att spela dum: ”Jag 
förstod inte att det var en bildförfalskning.” 

En rimlig reaktion från tidningens 
ägare hade varit att avskeda Mattsson och 
framföra en ursäkt till Kungen. Men nu 
lever vi i en tid, då medierna kan tillåta 
sig snart sagt vad som helst  och detta med 
ägarnas gottfinnande.

Drottning Silvia
anmäler Helin & Mattsson
Det senaste i tabloidernas kampanjande 
mot Kungafamiljen är publiceringen av ett 
fotomontage av Elisabeth Ohlson Wallin, 
där Drottning Silvia ses ligga på knä invid 
ett hakkors. Oklart om hon försöker sopa 

hakkorset under den intilliggande mattan 
eller skrubba bort det. Hänsyftningen är 
dock uppenbart illasinnad.  

Silvia föddes 1943 och var två år 
gammal vid det tyska sammanbrottet. 
Hennes far var tysk medborgare och deltog 
som företagare i den tyska krigsinsatsen på 
de villkor, som då gällde för tyska företa-
gare. Detta förhållande har återkommande 
exploaterats av tabloiderna Aftonbladet 
och Expressen i mot Silvia riktade kam-
panjer med inslag av ren personförföljelse 
- nu senast med hjälp av den konstnär, 
som gjorde sitt massmediala genombrott 
med hjälp av perversa målningar av Jesus, 
som hon lyckades få utställda i Uppsala 
Domkyrka.

Som alltid när det börjar brännas 
söker chefredaktörerna Helin och Matts-
son skydd bakom vad de kallar ”allmän-
intresset”. Denna gång har de dock mött 
motstånd. Först blev tabloiderna anmälda 
för Allmänhetens Pressombudsman (PO), 
som dock avvisade ärendet. Annat var 
inte att vänta. Nuvarande PO är Ola Sig-
vardsson – ett för  samhällsupplösarna 
säkert kort. Drottningen har emellertid 
gått vidare till Pressens Opinionsnämnd 
(PON) - den nämnd som är överordnad 
PO. Där är hennes möjligheter att vinna 
framgång större, vilket skulle öppna för 
ett tryckfrihetsåtal. 

Vilken framgång ägnad att främja publi-
cistisk anständighet skulle det inte vara 
om herrar Helin och Mattsson ådömdes 
fängelsestraff + ett skadestånd av inter-
nationell standard!  Drottning Silvia 
skulle hyllas av det svenska folket som den 
sanna hjältinnan! Och Helin och Matts-
son skulle tvingas flyga och fara med sitt 
”allmänintresse”.

Låt mig tillägga: 1) Med det Tyskland 
i vilket Silvias far verkade som företa-
gare bedrev Sverige en för det svenska 
folkhushållet  betydelsefull handel. 2) 
Aftonbladet var ända fram till krigsslutet 
klart ”tyskorienterad”, i vänsterpressen 
omnämnd som ”nazistisk”. Detta utan att 
Aftonbladets nuvarande chefredaktör Jan 
Helin behöver se sig avbildad skrubbande 
något hakkors. 3) Hade kriget fått en annan 
utgång än vad det fick, skulle Helin och 
Mattsson med största sannolikhet i dag 
varit fullblodsnazister. De är båda den rätta 
typen! Titta bara på bilden med Helin i 
Führerpose framför sina hojtande och med 
handuppräckningar fäktande anhängare, 
som han beordrat att ställa upp för att visa 
sin obrottsliga lojalitet.
  

Kampanjandet mot
Ingvar Kamprad

En annan måltavla för tabloidernas och 
då i synnerhet Aftonbladets av Jan Helin 
ledda kampanj- och hetsjournalistik är 
Ingvar Kamprad – den enskilda person som 
betytt mer än någon annan nutida svensk 
för sysselsättning och välstånd inte bara i 
Sverige utan runtom i vår omvärld.

Ambitionen att få underlag för skrive-
rier ägnade att dra ner Kamprad i geggan 
har varit stor. För några år sedan begav sig 
Helin ner till La Douce France tillsammans 
med den väna medarbetaren Jill Sjölund. 
Paret tog in på Kamprads vingård, där de 
hyrde ett av gästrummen. 

När paret inte så att säga var på rummet, 
gav de sig ut i bygden på jakt efter ”stoff” för 
att krydda tre redan på hemmaredaktionen 
förberedda ”avslöjarartiklar”. Pratandet 
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Liten Godhetsdeklaration
Hur ”goda” är GODHETSMARNA? Med vilka belopp bidrar de till de olika 
”godhetsprojekt”, för vilka de uppträder som ”affischnamn”? Inte sällan på ett sätt 
som får självgodheten att lysa bjärtare än bjärt.

Vad kan jag då själv anföra? Inte mer än vad jag tyckt att anständigheten bjuder. 
Låt mig ge ett exempel. När jag ett antal år bodde på Grevgatan i Stockholm hade 
jag Michael Berman som en av mina grannar. Han var då informationschef på 
Rädda Barnen. Han fick mig att teckna avtal om ”fadderbidrag” för fem indiska 
barn. Bidraget uppgick till 200 kronor per barn och månad.

Min största ”godhetsinsats” har jag dock gjort i ett annat och delvis påtvingat 
sammanhang. En stor och tragisk historia.

Vad har herrarna Jan Helin och Thomas Mattsson gjort och gör? 

Lena Mellin
92 000 kronor/månaden
I korrekthetens namn har Lena 
Mellin vid de årliga omröst-
ningarna av Sveriges Viktigaste 
Opinionsledare redovisats som 
en av de allra viktigaste. Detta 
har säkert haft betydelse för 
hennes etablering som synner-
ligen välbetald medarbetare på 
Aftonbladet.

Sedan DSM 2004 utnämnde 
Anders Gerdin till Viktig Sam-
hällsupplösare omnämner Afton-
bladet inte DSM – inte heller 
resultatet av de årliga omröst-
ningarna av Sveriges Viktigaste 
Opinionsbildare.

med ”folk” tycks dock inte ha givit särskilt 
mycket, vilket inte behöver ha kastat några 
skuggor över den av tidningen betalda kär-
lekssemestern. ”Avslöjarartiklar” blev det 
ändå. Tre stycken på sammanlagt 10 sidor. 
Varje artikel inleds med maffig rubrik tvärs 
över helt uppslag. Rubrikerna lyder:

HEMLIGA LYXLIVET

 HÄR GÖMS MILJARDER
 HEMLIG SON TAR ÖVER

Något lyxliv lär inte den strävsamma 
Ingvar Kamprad, känd för sin enkla livs-
stil, ha ägnat sig åt på sin vingård, där 
han tycks ha vistats ytterst sällan. Just 
rubriken ”HEMLIGA LYXLIVET” hade 
passat bättre för det som Helin ägnade sig 
åt tillsammans med Jill. Se vidare DSM-
artikeln ”Aftonbladets chefredaktör på 
kärlekssemester i La Douce France” (DSM 
1/2009, sid 15-17). 

Möjligen tyckte Kamprad att vingården 
hade blivit nedsolkad av paret Jan & Jills 
besök. I varje fall sålde han gården en tid 
efter besöket. Och Jill Sjölund är numera 
av Helin vidsidanomställd. 

Tabloiderna
och drogkulturen

Den respektlöshet för viktiga samhällsin-
stitutioner och människor som haft och har 
verklig betydelse för samhällsutvecklingen 
i positiv mening, som de av Helin och 
Mattsson ledda tabloiderna ständigt ger 
uttryck för, kontrasterar mot hur fram-
förallt Aftonbladet förhärligat en bland 
av tidningen uppburna kändisar spridd 
drogkultur. Detta sedan decennier! Se 
bland annat DSM-artiklarna ”Rädda liv! 
Annonsbojkotta AFTONBLADET!” (DSM 
6/2011, sid 3-6) och ”Kändiskulten förvrider 
Människosynen” (DSM 1/2013, sid 3-5).

Det är detta som gör Helin och Matts-
son liksom deras företrädare Gerdin och 
Sjöberg till samhällsupplösare av första 
ordningen.

I stället för att ta avstånd från och 
fördöma tabloidernas perverterade jour-
nalistik, kan man vad gäller övrig press 
men även etermedia notera en successiv 
anpassning till den perverterade tabloid-
journalistiken. Framförallt genom att följa 
upp allehanda av tabloiderna mer eller 
mindre konstruerade ”sensationer” och 
”avslöjanden” men också i anpassningen 
till ett alltmer förenklat och inte sällan för-
råande språkbruk. Kommer inte minst till 

uttryck i en rubriksättning inriktad på att 
framhäva och/eller hetsa fram allehanda 
motsättningar. Ofta av personligt slag 
ägnade att riva upp och/eller salta sår. På 
detta sätt har människors liv blivit en han-
delsvara, som medierna i tryckfrihetens 
namn anser sig ha rätt att fritt förfoga över. 

Den personliga integriteten respekteras i 
allt mindre grad, vilket i sin tur är ägnat 
att gröpa ur vad som är varje civiliserat 
samhälles själva värdebas: Människo-
värdet. Och de som anför denna utveck-
ling tar varje tillfälle att framställa sig 
som GODHETSMAKARE, något som 
underlättas av deras kontroll över de 
masspridda tabloiderna, där de  – gäller 
både Helin och Mattsson - håller sig med 
en särskild kolumn, där de framhäver sin 
förträfflighet.

Motreaktion
under uppsegling?

Ett och annat tyder dock på att det jour-
nalistiska förfallet är på väg mot vägs ände 
och att en motreaktion är under uppsegling. 
SOM-institutets årliga förtroendemätningar 
visar, att journalister är den yrkesgrupp, 
som har det minsta förtroendet. På sistone 
har vi också fått en debatt om hur ”kvalitets-
journalistiken” mer och mer satts på undan-
tag för att ge plats åt det slags perverterad 
och fördummande journalistik, som DSM 
sedan länge ägnat kritisk granskning.

Den hyggligt påläste kommer att tänka 
på Grashams lag: 

Den lag som beskriver det i den ekonomiska 
historien omvittnade förhållandet, att om två 
myntsorter med samma nominella värde men 
med olika produktionskostnader cirkulerar i 
samma marknad, kommer det bättre myntet 
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En annorlunda Ledarartikel
Som VD i Sveriges Marknadsförbund (1969-1981) och tillika chefredaktör för 
DSM, som då uttyddes Den Svenska Marknaden, spelade jag viss roll för utgången 
av det riksdagsval 1976, som resulterade i ett historiskt regimskifte. Efter allvarliga 
”störningar” levde jag åren 1987-1999 i vad jag brukar kalla ”min franska exil”. 
Försörjde mig som ”spökskrivare”.

Efter återkomsten till Sverige har jag och min verksamhet till och från utsatts 
för nya ”störningar” - i en del fall av mycket allvarligt slag. Efter att det under en 
tid varit ”lugnt” har detta nu åter skett. Därför har denna ledarartikel blivit vad 
den blivit.

Till mitt samarbete med Astrid Lindgren hoppas jag kunna återkomma i en 
kommande artikel.

att försvinna ur cirkulationen – dvs dåliga 
pengar driver alltid ut goda. Detta är något 
– påpekar Grasham – som i synnerhet gäller 
om förtroendet för landets penningväsen är 
rubbat.

Noteras kan också att det som DSM 
återkommande beskrivit som Gramsci-
Vänsterns infiltration av medierna numera 
omnämns som ett allvarligt hot mot demo-
kratin och detta av den allmänt respekte-
rade medieprofessorn Kent Asp.

Det vore dock naivt att tro, att för-
härdade cyniker som Jan Helin och 
Thomas Mattsson är de, som skulle 
kunna åstadkomma den genomgri-
pande förändring i den journalistiska 
kulturen, som måste till. Inte heller 
kan det förväntas att ägarna kommer 
att gripa in. Deras liknöjdhet visavi det 
journalistiska förfallet inklusive detta 
med vänsterinfiltrationen och hotet mot 

demokratin gör att från dessa är inget 
att förvänta. 

D e t  e n d a  s om  h a r  hy g g l i g a  för ut -
sättningar att  möjliggöra en sådan 

” kulturrevolution”  är en väl samman-
hå l len  annonsb ojkott  mot  me dier, 
som ställt sig till  förfogande för alle-
handa sam häl lsupplösande k rafter 
och trender.


