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Landet 
Annorlunda

JAN GILLBERG

I vår omvärld har Sverige från och till kommit att uppfattas som Landet Annorlunda. 
Landet som sticker ut och sticker av. Landet som från tidigt 1950-tal kom att gälla som 
den fria kärlekens och promiskuitetens Förlovade Land. I dag de Öppna Gränsernas Land 
där statsledningen frånkänner sig samhörighet med det egna landets kulturella förflutna.

Genombrottet för det som sedan kom 
att gälla som signum för Sverige - ”den 
svenska synden” - ägde rum inom filmens 
område. Först med Arne Mattssons ”Hon 
dansade en sommar” (1951) och sedan 
med Ingmar Bergmans ”Sommaren med 
Monika” (1953).

Tio år senare lyckades ett antal unga 
liberaler upphöja ”den fria kärleken” till 
ideologi. Eva Moberg genom sin avhand-
ling ”Kärlek och kön, en studie i Colettes 
diktning” (1963) och Kristina Ahlmark-
Michanek med debattboken ”Jungfrutro 
och dubbelmoral” (1962) , där hon lanse-
rade begreppet ”samlag för vänskaps skull” 
- ett förhållningssätt som harrangerades i 
en Knäppupprevy:

HON: Tror du på samlag för vänskaps 
skull?

HAN:  Mja... Jag kan nog tänka mig med 
ovänner också.

Som en reaktion på den sexualamoraliska 
debatt som följde bildades 1964 Kristen 
demokratisk samling – i dag Kristdemo-
kraterna – som dock med åren funnit det 
bekvämast att anpassa sig till av medierna 
skapade idémässiga trender innebärande 
ett uppgivande av den ena positionen efter 
den andra, som vilar på kristen värde-
grund. Nu är det HBT i alla dess former 
som nättopp blivit gällande norm. I varje 
fall i tongivande massmediala kretsar.

Romantiseringen
kring narkotika

En annan trend – även den framburen 
av medierna – har gällt inställningen till 
narkotika.

Här har tidningen Aftonbladet alltse-
dan 1960-talet varit och med åren förblivit 
”marknadsledande” även om Expressen 
bidragit samtidigt som media i övrigt 

”hängt med”. Hur många hundra, ja tusen 
framförallt unga människors liv har inte 
tidningens ägare och chefredaktörer på 
sitt samvete – om nu ”samvete” skulle vara 
förfinnandes! Brott som ingen i ansvarig 
ställning ställts till ansvar för! 

Om detta handlar ledaren i DSM 
6/2011 - ”Rädda liv! Annonsbojkotta 
AFTONBLADET”. Artikeln finns utlagd på 
DSM:s Hemsida: www.dsm.nu Läs också 
ledarartikeln i DSM 2/2013: ”VARNING 
för de falska GODHETSMAKARNA”. Även 
den finns utlagd på DSM:s hemsida.

Att locka ungdom in i Narkotika-
Världen är väl att jämföra med att locka 
unga flickor (gäller i HBT-åldern i väx-
ande utsträckning även unga pojkar) in i 
Prostitutions-Världen. För de drabbade 
handlar det om att få sina liv förstörda. 
Många tar livet av sig. Detta samtidigt 
som de ansvariga journalisterna honoreras 
med fantasilöner. Familjerna Bonnier och 
Schibsted har en del att tänka över.
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Avkristningen
 

En annan av ”mediafolket” framdriven 
trend är avkristningen. I inget annat Väst-
land har denna gått så långt som i Sverige. 
Men här har både kyrkan själv – Svenska 
kyrkan – och det av Göran Hägglund 
ledda Kristdemokraterna både direkt och 
indirekt bidragit.

Denna utveckling kan avläsas i statisti-
ken över hur många som lämnat respektive 
trätt in i Svenska kyrkan – en statistik som 
gör det möjligt att tala om ”Flykten från 
Svenska kyrkan” - se ovanstående tabell. 
Från början av 1970-talet har andelen 
medlemmar i Svenska kyrkan sjunkit från 
95 procent till nu drygt 65 procent.

Starkt bidragande till denna utveckling 

Flykten från Svenska kyrkan
  
  Utträden  Inträden

1971 – 1975  44 979 9 485 
1976 – 1980  91 065 16 930
1981 – 1985  66 756 26 355
1986 – 1990  66 485 27 458
1991 – 1995  78 458 46 755
1996 – 2000 (1)  94 141 28 850
2001 – 2005 (2)  309 272 27 758
2006 – 2010  294 220 29 867
2011 – 2012 (3)       106 849 14 939

 
___________

(1)  Från 1996 föds ingen till medlemskap i Svenska kyrkan utan föräldrar väljer detta åt sitt barn. 

(2)  Under denna period bedrev Aftonbladet under ledning av sin dåvarande chefredaktör 
Anders Gerdin en kampanj på temat ”Tjäna tusenlappar – gå ut ur kyrkan”. Kampanjartiklarna var 
försedda med en kupong, som tidningens läsare uppmanades att fylla i och skicka in till angiven 
adress, dvs till Svenska kyrkan. Se vidare den artikel i DSM där Gerdin utnämndes till Ledande 
Samhällsupplösare (DSM 6-7/2004). Artikeln finns utlagd på DSM:s Hemsida (www.dsm.nu). Gå in 
i arkivet Samhällsupplösare.

(3)  Gäller således en period av endast två år.

är Aftonbladets kampanjer, där tidningen 
uppmanat till utträde och även erbjudit 
service för detta genom att tillhandahålla 
”utträdeskupong”.

Statistiken över antalet medlemmar i 
övriga drygt 30 samfund återspeglar för 
åren 2006 – 2011 anmärkningsvärt små 
förändringar:

2006  754 268
2007  753 952
2008  761 538
2009  754 525
2010  749 271
2011  757 831

Noteras skall dock att antalet medlem-
mar i islamiska församlingar anges till 

100 000 vart och ett av åren 2006 – 2010. 
För 2011 har siffran angivits till 110 000. 
Med hänsyn till den omfattande invand-
ringen från muslimska länder kan denna 
redovisning inte vara korrekt. Den tyder på 
att man önskat mörka en faktisk ökning, 
som kan antas vara högst betydande. Det 
är anmärkningsvärt att den för statistiken 
ansvariga myndigheten godtagit denna 
schablonmässiga och samtidigt vilsele-
dande redovisning.

Av traditionellt svenska samfund vid 
sidan om Svenska kyrkan redovisar samt-
liga för perioden 2006 – 2011 en minsk-
ning – totalt med 38 454 eller 9,1 procent. 
Se vidstående tabell.

Noteras kan vidare att Romersk-katol-
ska kyrkan för perioden 2006 – 2011 kan 
redovisa en tydlig ökning, nämligen från 
83 987 till 100 522 medlemmar eller med 
19,7 procent. 

Den nya religionen:
JÄMLIKHET

I Sverige har de massmediaunderstödda 
sekulära krafterna mer och mer kommit att 
ersätta religion med ”jämlikhet”. Allt skall 
vara ”jämlikt”. Alla skillnader – exempel-
vis och i synnerhet mellan könen – skall 
suddas ut. Naturen erkänns inte längre som 
överordnad kraft. Politiken – jämlikhets-
politiken – har trätt i dess ställe. 

”Alla människors lika värde” är den nya 
trosbekännelsen. Den uttalades vid partile-
dardebatten den 5 maj 2013 av båda sidor 
– av både Fredrik Reinfeldt och Stefan 
Löfven. Här är samsynen – den uttalade 
samsynen - total. Det som skiljer är – kan 
det i varje fall tyckas - mest teknikaliteter.  

Svensk FN-deklaration
manipulerad vid
översättningen 

Den sekulära jämlikhets- och likavärde-
religionen skiljer inte bara ut Sverige från 
andra länder och kulturer. Detta kan tyckas 
märkligt, då den gärna hänvisar till FN:s 
1948 antagna Deklaration om mänskliga 
rättigheter. Det som ändå skiljer ut Sverige 
är, att den svenska översättningen bygger 
på en feltolkning av den inledande Artikel 
1, som i den svenska versionen ger deklara-
tionen en innebörd, som på ett avgörande 
sätt skiljer sig från originalet! 

Originalversionen avfattades på fran-
ska och lyder:

”Tous les êtres humains naissent libres et 
égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de 

 Minskning 2006-2011
 Antal  Procent
     
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen 764 1,6 %
Evangeliska Frikyrkan 2 252 4,4 %
Frälsningsarmén 6 582 31,7 %
Metodistkyrkan 1 728 24 %
Pingströrelsen 10 804 8,8 %
Svenska Adventistsamfundet 515 12,2 %
Svenska Alliansmissionen 1 685 7,3 %
Svenska Baptistförbundet 126 0,5 %
Svenska Missionskyrkan 13 998 11,4 % 
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RÄDDA LIV!
Annonsbojkotta
AFTONBLADET!

Läs artikel i DSM 6/2011 
Finns på www.dsm.nu

raison et de conscience et doivent agir les uns 
envers les autres dans un esprit de fraternité.”

Det engelska versionen lyder:

”All human beings are born free and equal in 
dignity and rights. They are endowed with 
reason and conscience and shoud act towards 
one another in spirit of brotherhood.”

Den tyska versionen lyder:

”Alle Menschen sind frei und gleich an Würde 
und Rechten geboren. Sie sind mit Vernuft 
und Gewissen begabt und sollen einander im 
Geiste der Brüderlichkeit begegnen.”

Medan den svenska versionen lyder:

”Alla människor är födda fria och lika i värde 
och rättigheter. De har utrustats med förnuft 
och samvete och bör handla gentemot var-
andra i en anda av gemenskap.”

I den franska originalversionen heter 
det således ”égaux en dignité” och i den 
engelska respektive tyska versionen heter 
det ”equal in dignity” respektive ”gleich an 
Würde”, vilket inte är detsamma – som 
det heter i den svenska versionen - ”lika 
i värde”.

Den engelska (dignity) och tyska 
versionen (Würde) talar om vad som på 
svenska blir ”värdighet” och för tankarna 
till ”respekt för alla människors värdighet”, 
medan den svenska versionen (”lika i 
värde”) för tankarna till ”jämlikhet”, dvs det 
begrepp som kommit att gälla som ett för 
svensk politik överordnat begrepp.

Den kristna värdesynen
kom bort vid

svenska översättningen 
Även slutorden i FN-deklarationens por-
talparagraf har vid den svenska översätt-
ningen manipulerats.

 I den engelska versionen talas om att 
”act towards one another in a spirit of brot-
herhood” och i den tyska om att ”einander 
im Geiste der Brüderlichkeit begegnen”. Det 
är inte detsamma som att ”handla gent-
emot varandra i en anda av gemenskap”. 
Medan de engelska och tyska versionerna 
uttrycker vad som står i överensstämmelse 
med en traditionell kristen värdesyn med 
”broderskap” som centralt begrepp, har 
man vid  den svenska översättningen i 
hägerströmiansk anda valt det värdeneu-
tralt begreppet ”gemenskap”.
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Så långt jag kunnat finna har inte 
något annat land vid översättningen av 
FN-deklarationens portalparagraf dristat 
sig att på detta flagranta sätt manipulera 
innehållet i vad deklarationen vill få 
utsagt. Och detta bara sker utan att det 
ger upphov till självprövande debatt. 
Som med så mycket annat som verkligen 
är betydelsefullt lägrar sig en ointressets 
förlamande tystnad.

En med Artikel 1 i FN-deklarationen 
om mänskliga rättigheter överensstäm-
mande översättning bör lyda:

”Alla människor är födda fria och lika i vär-
dighet och rättigheter. De är utrustade med 
förnuft och samvete och bör handla gentemot 
varandra i en anda av broderskap.”

Hur har det kunnat bli  
så här?

 
Den manipulerade versionen måste rim-
ligen ha godkänts genom ett av en svensk 
regering fattat beslut. Vilken? Vem har 
stått för hantverket? Vad är den bakomlig-
gande tanken? Att översätta ”dignité” med 
”värde” och ”fraternité” med ”gemenskap” 
kan inte ha skett av ren okunnighet. 
Vilka spår i övrigt har den manipulerade 
versionen avsatt i svensk lagstiftning 
inbegripande den svenska grundlagen? 
Är det som inte så sällan Axel Hägerström 
(1868-1939) som går igen?
  

 Så grundlades det svenska
PARADIGMSKIFTET

Många är de numera bortglömda skalder, 
som besjungit våra förfäders strävsamhet 
buren av plikt och omsorg för kommande 
generationer. Vem som växer upp i dagens 
Sverige får lära sig något om den av Erik 
Gustaf Geijer besjungna odalmannen och 
hans mödor? 

Förr kunde det heta: ”Äras den som 
äras bör.” Eller: ”Hut går hem!” Så inte 
längre. Alla är ju ”lika värda”. Den som 
jobbar och sliter är inte mer värd än den 
som rånar och slår ihjäl gamla människor 
eller våldtar flickor på väg in i livet med 
förhoppningar om den stora lyckan. Alla 
är ”lika värda”! Inte minst viktigt för 
våra politiker att framhålla i sin inbördes 
tävlan om ”allas röster” - för politikerna 
är det dessa och inte människorna som 
är ”lika värda”.

Detta synsätt har inte alltid varit 
förhärskande. Så var det inte när tidi-
gare generationer byggde landet. Och 

länge drevs både den politiska och 
fackliga arbetarrörelsen av ett helt annat 
jämlikhets- och rättstänkande än det 
demoraliserande ”lika-värde-tänkande”, 
som kommit att spridas som ett gift i 
samhällskroppen.

Någon gång kring 1970 inträffade 
något i den allmänna samhällssynen, 
som kom att bana väg för något som bäst 
kan beskrivas som ett paradigmskifte. 
Om detta har den på sin tid ledande 
bondeförbundspolitikern Erik von 
Heland (1894-1973) skrivit tänkvärt 
i skriften ”Välfärdssamhällets förfall”, 
som utkom just 1970. Där framhåller 
han särskilt de långsiktiga verkningarna 
av att det Socialdemokratiska partiet 
vid denna tid i sitt program strök den 
mening, som säger att socialdemokratin 
ifråga om inkomster godtar ”en diffe-
rentiering som grundas på skillnader i 
arbetsinsats, yrkesskicklighet, ansvar och 
initiativkraft”.

Det har varit av största betydelse, 
framhåller von Heland, att det länge varit 
enighet om att ”utgångsläget för alla skulle 

vara lika och att individen därmed gavs 
möjlighet att med egna resurser forma 
sitt öde”.

Men så inträffar denna revolution i 
den socialdemokratiska idésynen. Detta 
ungefär samtidigt som kunskapsskolan 
ersattes med den politiserade ”enhets-
skolan”.

Ingen av alla våra högt avlönade ledar-
skribenter och proffstyckare har bättre än 
Erik von Heland givit ord åt innebörden 
och de långsiktiga konsekvenserna av 
denna revolution:

”Att man skapar en jämlikhet som gör att all 
ungdom får lika startmöjligheter i livet är 
lyckligt och rättvist, men att vilja fördjupa 
en gemenskap som gör att den arbetssamme, 
duktige och sparsamme ej skall få det bättre 
än den late, oduglige och slösaktige är för-
kastligt. De produktiva i samhället kommer 
att neka att taga på sig bördorna av ett 
sådant system.”

Och detta såg och insåg von Heland redan 
för 43 år sedan!

Livet på Mormors tid 
Häromdagen läste jag ett avsnitt – ”Livet på Mormors tid” - i Kullabygdens års-
skrift 2013. Där skildras livet sådant det var i Sverige för inte så länge sedan – det 
verkliga livet, ett liv som man nästan kan ta på. Den mormor som är skildring-
ens centralgestalt föddes 1883 och somnade in på Björkhaga ålderdomshem i 
Brunnby1975.

Det var ett på många sätt – som det ofta hette förr – ett strävsamt liv. För kvin-
norna ofta med många barn att ta hand om.  För denna Kullbygdskvinna var det 
sex varav ett dog i späd ålder.  Men ändå ett liv i trygghet och harmoni. Ett liv då 
man tog hand om varandra. Inte ett liv då – som en nyligen gjord undersökning 
visar - 40 procent av alla sjukskrivningar har en ”psykisk diagnos”. Ett liv då den 
kristna gemenskapen – det som FN-deklarationen omnämner som ”brotherhood” 
- fortfarande var stark.

Kullabygden var min barndoms somrar och mycket av det jag läser i denna 
skildring känner jag igen. Rätt mycket på hörsägen. Men det känns ändå nära 
i både tid och rum. Naturligtvis tack vare att Kullabygden i mycket gäller som 
min hembygd. 

I dag är det andra villkor som gäller. Den familjevisa samhörigheten befinner 
sig i allmän upplösning. Mormor har i dag blivit en angelägenhet för det kom-
munala. Och det kommunala är en angelägenhet för vad som förr kallades ”de 
förtroendevalda” men som numera gäller som ”de utvalda” - vad som Anders 
Isaksson omskriver som ”den politiska klassen”. Och de mest utvalda utgör ett 
frälse under mediernas domvärjo. Ungefär så.

Men inte överallt. Den familjevisa samhörigheten lever stark inom de 
enklaver i det svenska samhället, där allehanda främmande kulturer tagit 
fäste. Här finns skillnader, vars långsiktiga följder ”de utvalda” - höga som 
låga - borde ägna sitt intresse i stället för att lägga ner all sin kraft på kort-
siktig gottköpspolitik.
        JG


