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Lenin tar plats på
BOKMÄSSAN

Bokmässan i Göteborg slår snart sagt varje år rekord. Publikrekord. I år slog 
man ett annat slags rekord. Ett rekord det kan vara svårt att hitta det rätta 
ordet för.
Rekordet – hur vi nu skall benämna det – 
har att göra med den monter där diktatorn, 
tyrannen och massmördaren – därför det 
var vad han var – Vladimir Iljitj Lenin 
(1870-1924) visas respektfull vördnad. 
En vördnad som ingenstans på mässan – 
Strindbergsåret till trots – visades vår egen 
August Strindberg (1849-1912). 

Således fanns det inte någon Strind-
bergs Barnhörna, där det delades ut gratis 
Strindbergsballonger och gratis Strind-
bergskarameller och där man kunde inför-
skaffa en Strindbergsmask eller bli märkt 
med en Strindbergsstämpel.

Allt sådant med vilket Lenins sär-
skilda Barnhörna lockade Bokmässans 
yngre besökare. Vilken snäll farbror 
Lenin måste ha varit, måste Lasse, Lisa 
och deras kompisar ha bibringats en 
föreställning om. Det var naturligtvis 
tanken bakom detta att ha en särskild 

Lenins Barnhörna med diverse gratis-
erbjudanden.

Och det stora Leninhuvudet som fanns 
uppställt såg ju inte särskilt farligt ut. Bara 
som gamla farbröder kan se ut.

Propagandamästaren alla kategorier 
Josef Goebbels hade inte gjort det bättre. 
Möjligen att han hade satt en tomteluva på 
Leninhuvudet. Något att tänka på till nästa 
års Bokmässa.

Hotelldirektör Diding
& Jan Myrdalsällskapet

Det är nu inte Bertil Falk – Svenska 
Mässans och sedan också Bokmässans 
upphovsman och mångårige primus 
motor - som står bakom Leninmontern. 
Bokmässan har bara sålt utrymmet och 
därmed gjort sig en slant – en slant som 

man naturligtvis hade haft råd att avstå 
från. Bakom montern står hotelldirek-
tören och multimiljonären Lars Diding 
hemmahörande i Varberg (1) och Jan 
Myrdalsällskapet.

Den excentriske hotelldirektören och 
sällskapet har gjort sig bemärkta genom 
att efter fattig förmåga ta upp den fallna 
manteln efter Sovjetkommunismens sam-
manbrott. Det handlar då inte om stor-
slagna projekt typ massmord på männis-
kor med gentemot dem själva avvikande 
åsikter. Den nu 84-årige Jan Myrdal skulle 
heller inte kunnat bidra värst mycket till 
en sådan i allt väsentligt fysiskt krävande 
hantering. Och Diding lär ha förlorat det 
mesta av sin mandom under de år han var 
hemfallen åt grav alkoholism.

De båda kamraterna har i stället valt 
att i all blygsamhet återuppliva den tra-
dition, som är förknippad med det den 

Med bara några ynka tiondels procents 
marginal lyckades Gudrun Schymans 
Feministiskt Initiativ få in en fot i 
EU-parlamentet. Besätta en av de 766 
platserna. Det räckte emellertid för att 
förvandla Fi:s valvaka till vad som mest 
liknade en galen fest av det slag som gjort 
Schyman till mediakändis. Och det räckte 
för att utropa:

Nu tar Fi och feminismen ÖVER EUROPA
 
Och på  E kot  påfö l jande  morgon 
omnämndes Fi:s framgång som ”makalös”.

Det ”makalösa” är något annat, näm-
ligen hur medierna och då framförallt 
Aftonbladet och Expressen fungerat som 
Fi:s propagandamaskiner. I länder som 
Ryssland talar man om statskontrollerad 
radio, TV och press. I Sverige är det journa-
listerna själva som kontrollerar medierna. 

Att detta kunnat ske på ett sätt, att det 
fått ett genomslag som nu vid EU-valet 
är ett resultat av många års infiltration 
av medierna. Resultatet kan avläsas i ett 

antal vid SOM-institutet och Göteborgs 
universitet gjorda undersökningar – 
undersökningar som visar hur journa-
lister med vänsterinriktning kommit att 
dominera medierna. Detta som en följd 
av en sedan många år bedriven infiltra-
tion enligt modell Antonio Gramsci 
– en infiltration som omskrivits i ett 
stort antal artiklar i DSM (se hemsidan 
www.dsm.nu) men som aldrig omskrivs 
i tidningar som Aftonbladet och Expres-
sen oaktat att detta har kommit att bli 
det i Sverige verkligt stora demokrati-
problemet!    

Vad Ekot vad gäller utgången av EU-
valet kunnat omnämna som ett ”makalöst 
resultat” är något annat än att Fi lyckades 
få tillräckligt många röster för att få en 
plats i EU-parlamentet, nämligen att Sve-
rigedemokraterna fick nästan dubbelt så 
många röster som Fi, något som gav partiet 
två mandat. Detta trots mediernas – måste 
det uttryckas – ihärdiga kampanjande mot 
Sverigedemokraterna. 

Risken är betydande – tecknen på 

detta finns redan – att medierna håller på 
att skapa en mot sig själva riktad ”misstro-
endebubbla”. När den exploderar kommer 
Sverige att få uppleva en revolution av helt 
nytt slag.

EXKURS

Läs om Gudrun Schyman och hennes leni-
nistiska bakgrund i DSM 5/2005. Artikeln 
finns utlagd på DSM:s hemsida: www.dsm.
nu  Återfinns i arkivet Samhällsupplösarna. 
Redan i denna artikel skriver DSM under 
rubriken:”Schymanbrigaden”:

”Utan massivt stöd från alla sina inom 
massmedia utspridda anhängare och sym-
patisanter hade Gudrun Schyman – om inte 
annat efter avslöjandena om sitt under flera 
år systematiska skattefifflande – varit död 
som politiker.”

I anslutning till artikeln namnges 26 jour-
nalister som ingår i ”Schymanbrigaden”.


