
DSM 6/2011  -  3

Rädda liv! 
Annonsbojkotta 

AFTONBLADET!
JAN GILLBERG

Aftonbladet har mer och mer blivit en 
kampanjtidning i samhällsupplösningens 
tjänst. Så var det redan på 1960-talet, då 
tidningen engagerade sig i marknadsfö-
ringen av den flumkultur, som odlades 
av den så kallade ”68-vänstern”. Flera av 
tidningens journalister ända upp i redak-
tionsledningen var också själva narkoma-
ner. Några dog på kuppen.

Narkomanins lov prisades på tidning-
ens ledar- och kultursidor. Här några 
exempel:

•  ”Det finns en hästkur för oss och våra utsu-
gare, profitörer och massmördare: Tänd på  
och allt skall vara uppenbart! Bli medveten 
med LSD, hasch och marijunana! Revoltera 
men revoltera romantiskt!” (Ur stor artikel 
på Aftonbladets kultursida den 22 augusti 
1968. Artikeln avslutas med: ”Stöd FNL pg 
400499”).

•  ”Drogvägen uppnår man ’ett nytt, fritt 
och riktigt samhälle.” (Aftonbladets kul-
tursida).

•  ”Det är inte märkligare att röka lite hasch 
än att ta en sup.” (Aftonbladets kultursida).  

•  ”Vin, kärlek eller narkotika varje människas 
privatsak.” (Sexspaltig tvåradersrubrik på 
Aftonbladets mittuppslag).

•  ”Det mesta som sägs om haschens skadlig-
het är mycket överdrivet och har dålig eller 
ingen täckning i vetenskapliga undersök-
ningar.” (Ur reportageartikel i Aftonbladet).
•  ”Många av dom [knarkarna] upplever jag som 
friskare än vi friska. Narkomani är ett tecken på 

att dom inte vill fungera lika sjukt som vi andra i 
ett sjukt samhälle.” (Tyckare i Aftonbladets Åsa 
Moberg-spalt).

•  ”Den ’romantiska’ revolten har blivit den 
enda väsentliga revolten.” (Ur stor kulturartikel 
i Aftonbladet).

Samtidigt som Aftonbladet publicerade 
hundratals inlägg av det här slaget, utö-
vade tidningen en långtgående debatt-
censur, när det gällde inlägg av medicinsk 
expertis, som ville varna för narkotikans 
lömska faror. Således var Nils Bejerot i 
många år utestängd från debatten genom 
denna censur – inte bara i Aftonbladet 
utan i snart sagt alla de stora medierna 
inklusive etermedierna. I tidskriften 
ORIGO, som jag var utgivare av och som 
hade en inte obetydlig spridning (som 
mest ca 5 000 exemplar) bland icke-vän-
sterungdom, kom Bejerot dock till tals. 
Det var då jag grundlade namn och rykte 
om att stå upp mot samhällsupplösande 
krafter av skilda slag, något som sedan 
på lite olika sätt kommit att ha sitt pris. 
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Dock inte samma höga pris som vännen 
Nisse fick betala.

Tillräckligt för att
fylla en hel

krigskyrkogård
Med åren kan narkotikans offer – offer i 
betydande utsträckning skördade som följd 
av framförallt Aftonbladets olika kampan-
jer – räknas i ett antal tillräckligt stort för 
att fylla en hel krigskyrkogård.

Många av offren var unga människor, 
som tog livet av sig. År 1967 uppgick anta-
let svenskar, som tog livet av sig till 1 702. 
Jämfört med 1960 en ökning med drygt 30 

procent – se på omstående sida återgivna 
i ORIGO införda ”dödsannons”. Hela 
ökningen utgjordes av storstadsungdomar!

Få om ens någon reagerade så hand-
lingskraftigt som den med tiden legen-
dariske reklammannen Leon Nordin, då 
i ledningen för den framgångsrika och 
därför resursstarka reklambyrån Arbman 
och som jag som ny VD i Sveriges Mark-
nadsförbund och sedan framgent hade 
ett både kul och stimulerande samarbete 
med. Leon hyrde in sig på ett stort antal 
affischeringsplatser runtom i Stockholm, 
där han i form av dödsannonser påminde 
om hur narkotikan skördade liv bland 
svensk ungdom. Kampanjen var samtidigt 
en kraftdemonstration, som skakade om 
reklamavdelningen på Aftonbladet. Leon 

Nordin var ju ”stor” i reklambranschen med 
makt över medialistorna.

Aftonbladets chefredaktör
samhällsupplösare nr 1

I triggande tävlan med värstingbladkon-
kurrenten Expressen har Aftonbladet 
utvecklat en löpsedels- och förstasides-
journalistik alltmer fokuserad på allehanda 
perversa händelser. Perversiteter som de 
båda bladen i sin inbördes tävlan är på 
god väg att förvandla till normaliteter, 
som möts med en allt större accepterande 
likgiltighet: ”Det är ju bara så det är.” 

När DSM för några år sedan nomi-
nerade Sveriges viktigaste samhällsupp-
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lösare var det därför tämligen givet att 
Aftonbladets dåvarande chefredaktör 
Anders Gerdin skulle nomineras som nr 
1. Se DSM 6-7/2004. Motiveringen till 
nomineringen är utlagd på DSM:s hemsida 
(www.dsm.nu). Där kan man bland annat 
läsa om den av Gerdins olika kampanjer, 
där bladets läsare uppmanas att gå ut ur 
kyrkan och om en annan kampanj riktad 
mot hjälporganisationen Hoppets Stjärna. 
I DSM:s motivering uppmärksammas 
också Gerdin-Aftonbladets i sin snuskighet 
närmast osannolika reklamreportage för 
att locka ungdomar till ”porrfester”, som 
anordnades av en av Gerdin till hjältestatus 
upphaussad ”entreprenör” i 20-årsåldern. 
Vad Gerdin-Aftonbladet här propagerar 
för får vad som de båda värstingbladen 
ryktesvis spritt och sprider om diverse 
kungliga eskapader att blekna. Samtidigt 
får det bladets hycklande moralism att 
framträda i all sin nakenhet.

Samhällsupplösningens
två strategier

Samhällsupplösningen sker efter två strate-
gier. Den ena går ut på att stimulera sådant 
som är ägnat att bryta ner samhället. Den 
andra går ut på att solka ner sådant som 
är ägnat att hålla upp och ihop samhället.

Anders Gerdin uppmanade svenska 
folket att lämna kyrkan. Det var som det 
uttrycktes ett sätt att ”tjäna tusenlappar”. 
Hans efterträdare Jan Helin har mobiliserat 
ett stort antal löpsedlar och förstasidor och 
flera hundra textsidor för en kampanj mot 
det av svenska folket valda statsskicket, 
därför det är ju vad det handlar om. Den 
påkletade moralismen är bara kamouflage. 

Nyligen publicerade Aftonbladet på 
sin kultursida – en sida som mer och 
mer kommit att bli en av stalinisten 
Åsa Linderborg orkestrerad politisk 
agitationssida - en ”utträdesannons”, där 
Aftonbladet uppmanar sina läsare att fylla 
i en kupong med ”ansökan om utträde ur 
monarkin” att skicka in till Republikanska 
Föreningen. Med vilken rätt och rimlig-
het – kan man fråga - skall en utlandsägd 
tidning ägna sig åt att kampanja mot det 
svenska statsskicket? Gör tankeexperimen-
tet att Aftonbladet hade hamnat i den ryska 
maffians ägo och det agiterats på detta 
sätt mot det svenska statsskicket, hade det 
varit tillräckligt för att väcka – som Fredrik 
Reinfeldt i sin ungdom dristade att uttrycka 
det - ”det sovande folket”? 

Aftonbladet har också på senare år 
ägnat betydande redaktionella resurser 
åt en kampanj med – som i fallet med 
”kungakampanjen” - smak av ren person-
förföljelse av den för sitt skapande entre-
prenörskap av snart sagt alla svenskar 
beundrade Ingvar Kamprad. I denna 
kampanj har chefredaktören – Jan Helin – 
i egen hög person intagit en framträdande 
roll. Tillsammans med en ung och fager 
medarbetare – Jill Sjölin (när det begav 
sig en ung och fräsch 24 åring) – åkte 
han ner till La Douce France för en kär-
lekssemester. De tu bokade in sig i ett av 
gästrummen på Kamprads vingård. Under 
den veckolånga vistelsen gick de runt och 
samlade in diverse utsagor från de i trak-
ten bosatta för att få ”lokal färg” på tre stort 
uppslagna reportageartiklar, vars syfte 

var att få Kamprad att framtona på ett i 
största allmänhet negativt sätt. Se vidare 
DSM:s granskande artikel ”Aftonbladets 
chefredaktör Jan Helin på kärlekssemester 
i La Douce France” (DSM 1/2009). Så 
jobbar journalister i tarvlighetsbranschen.

Jan Helin prövar 
nya och gamla grepp

Aftonbladet har nu på senare tid mer och 
mer återupptagit strategin med att stimu-
lera sådant som är ägnat att bryta ner sam-
hället. Och inget har visat sig verksammare 
än att förhärliga narkotikan som livselixir. 
Under Jan Helins ledning har bladet valt 
ett lite annorlunda grepp än det som 
praktiserades på 1960-talet. Ett om man 
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så vill mer indirekt grepp. I stället för att 
förhärliga själva droganvändandet ägnar 
sig Helin och hans medarbetare åt att låta 
idoliserade droganvändare framträda i all 
sin tjusighet. Vem av alla ungdomar, som 
traktar efter kändisskap, vill exempelvis 
inte bli en ny Mikael Persbrant?

Till detta kommer hur Aftonbladet i en 
alltmer skrämmande utsträckning väljer att 
ta parti för olika brottslingar – ju otäckare 
brottslingar desto hellre - genom att på det 
ena eller andra sättet framställa dem som 
”offer”. De verkliga offren lämnas däremot 
gärna åsido. Ytterligare ett exempel på 
hur Aftonbladets journalistik kommit att 
utvecklas åt det perverterade. 

Det alldeles nya – och ”kittlande” - tycks 
dock vara att ta sig an särskilt utvalda pedo-
filers sak. I första hand sådana som samtidigt 
är på Aftonbladet verksamma journalister. 
Om vilka och hur många dessa är florerar 
allsköns rykten. Att det finns ett antal som 
också blivit dömda för detta slags brott är 

dock ostridigt. Om detta har det sipprat ut 
information genom ett nätverk, som Afton-
bladet anlitat jurister för att försöka stoppa!

Nu är det
den rätta tiden!

Trots allt skrytande om att vara störst, bäst 
och vackrast befinner sig Aftonbladet i 
ekonomisk kris. Ett stort antal medar-
betare tvingas att gå från sina jobb. Den 
officiella siffran är 80. Men det kan bli fler.

I detta ekonomiskt känsliga läge skulle 
en annonsbojkott mot detta samhälls-
upplösningens alster nummer 1 ha goda 
förutsättningar att ha god verkanseffekt. 

Nu är det den rätta tiden 
för en annonsbojkott mot 
Aftonbladet! 
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