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Sverigedemokraterna försöker stjäla konservativ 
partisymbol 
 
 
Sverigedemokraterna använder fula knep 
 
Oscar Lagberg, partisekreterare för Högerpartiet de konservativa, berättar: 
 
- Under riksdagsvalet 2002 inträffade vid ett flertal vallokaler att aktivister som sympatiserade 
med Sverigedemokraterna petade in valsedlar från Sverigedemokraterna i högen med 
valsedlar från Socialdemokraterna. En stressad eller närsynt socialdemokrat riskerade alltså 
att rösta på fel parti. 
 
- Vi kan inte vara säkra på att detta var en medveten strategi från Sverigedemokraternas sida. 
Det kan naturligtvis vara så att enskilda aktivister agerat ansvarslöst och manipulerat 
valsedelshögarna utan partiledningens vetskap. 
 
 
Sverigedemokratiska studenter plagierar konservativa högerstudenter  
 
- Från den konservativa sidan har vi dock märkt att Sverigedemokraterna under ett antal år har 
apat efter ideologiska formuleringar och symboler som traditionellt sett hör hemma inom den 
svenska högern.   
 
- Högerstudenterna vid Stockholms universitet har till exempel varit utsatta för detta slag av 
sabotage. Sverigedemokratiska studenter i Linköping har deltagit i kårvalen därstädes och 
kallat sig för ”högerstudenter”, samtidigt som man plagierat stora delar av valmaterialet och 
föreningssymbolerna från de konservativa högerstudenterna i Stockholm. Det här är 
naturligtvis en obehaglig tendens och vi har under ett flertal år sett på utvecklingen med djup 
oro, konstaterar Oscar Lagberg.  
 
- Den konservativa kärleken till Fäderneslandet är till sin natur av ett annat slag än den 
sverigedemokratiska nationalismen. Det kan ibland vara svårt att se skillnad vid en ytlig 
bedömning, men vi menar likväl att det finns en väsentlig skillnad. Det som är typiskt för oss 
konservativa är att vi inte bara älskar våra egna traditioner, utan att vi även känner en djup 
respekt och förståelse för andra människors traditioner. En liberal eller socialist skulle kanske 
svamla lite om ”tolerans” och om hur viktigt det är att ”tolerera” andra människor – med den 
underförstådda bimeningen att man egentligen ogillar dessa. För oss konservativa är det 
istället en fråga om att förstå vår egen mänsklighet i ljuset av det som är annorlunda. Vi är 
verkligen inte toleranta – vi visar respekt.  
 
- Den moderna nationalismen däremot är i huvudsak en postrevolutionär företeelse och 
handlar om en förlängning av det egna självförhärligande jaget. Den är därför nära besläktad 
med individualismen och bottnar egentligen i en känsla av utanförskap och otillräcklighet som 
leder över till en kollektiv manifestation av den liberala individens egocentrism och 
narcissism.  



 
 
Sverigedemokraterna satsar på en ”face-off”  
 
- Vi konservativa upplever det som att Sverigedemokraterna försöker göra en politisk 
”extreme make-over”, eller kanske snarare en ”face-off operation”, efter en film från 1997 
med John Travolta och Nicolas Cage. Man bevarar den sverigedemokratiska kroppen, men 
klistrar på ett konservativt ansikte. Om sverigedemokraterna lyckas med denna operation blir 
det mycket svårare för väljarna att göra skillnad mellan den sverigedemokratiska världsbilden 
och den konservativa högerns världsbild. Precis som i fallet med de socialdemokratiska 
valsedlarna under riksdagsvalet 2002 kan det bli många väljare som röstar fel. 
 
 
Sverigedemokraterna försöker stjäla konservativ partisymbol 
 
- Vi har idag i Sverige en liten, men växande konservativ rörelse. Fram till och med 
Berlinmurens fall var alla konservativa medlemmar i Moderaterna. Men under 1990-talet 
vreds Moderaterna och särskilt då MUF kraftigt åt vänster och blev alltmer nyliberalt och 
anarkokapitalistiskt. Detta ledde till att flertalet konservativa sökte sig andra vägar; några gick 
över till Kristdemokraterna, men andra lämnade politiken helt och hållet. Ett särskilt stort 
problem var att nyrekryteringen avstannde, då de flesta unga konservativa valde att ställa sig 
utanför partipolitiken. 
 
- Alla konservativa vill inte ha ett eget konservativt parti. Många sitter fortfarande med 
korsade tummar och hoppas på att Moderaterna eller Kristdemokraterna ska bli mer 
konservativa med tiden. Men vi som tror att det behövs ett särskilt konservativt parti gick 
vidare och bildade en egen studentorganisation under år 2000. I november 2003 bildade vi 
vårt eget politiska parti och i mars 2004 blev vi formellt registrerade hos Valmyndigheten. 
Under hela denna tid, alltså från och med den 6 november 2000 fram till och med idag, har vi 
använt blåsippan som vår politiska symbol. Den är väl inarbetad i alla kretsar som har en 
konservativ eller högersinnad grundhållning. Vi har använt den på lokal och nationell nivå när 
vi anordnat föredrag och debatter och så sent som under EU-valet 2004 använde vi blåsippan 
när vi spred flygblad om vårt parti.  
 
- Formellt sett har vi aldrig deltagit med full kraft i ett svenskt politiskt val, då vi ännu har en 
del ideologiska och organisatoriska frågor som behöver lösas. Vi är trots allt konservativa och 
arbetar grundligt, även om det tar tid. Men vi finns på kartan, vi är registrerade hos 
Valmyndigheten och blåsippan är vår politiska symbol. Blåsippan har följt med i våra stadgar 
och i allt vårt övriga skrivna material i över fem års tid. 
 
 
Sverigedemokraterna förklarar krig mot den svenska högern 
 
- Jag kan inte uppfatta Sverigedemokraternas agerande som något annat än en krigsförklaring 
mot den svenska högern, förklarar Oscar Lagberg. Sverigedemokraterna kommer smygande 
om natten som tjuvar för att stjäla de konservativa symbolerna. De vet att vi använder 
blåsippan som partisymbol, men de behöver stjäla den av oss för att lyckas med sin ”face-off 
operation”. De räknar iskallt med att vi konservativa kommer att byta symboler, på grund av 
det osmakliga i att bli sammankopplade med sverigedemokraterna.  
 



- Tyvärr är det så att många inom vänstern grips av panik och vill förbjuda nationaldagen, 
nationalsången och den svenska flaggan varje gång en sverigedemokrat eller rasist använder 
sig av någon av dessa symboler. Vi konservativa är dock lite annorlunda; vi ser det istället 
som vår skyldighet att använda dem oftare, om nu någon enskild politisk grupp försöker att 
monopolisera det som ägs av alla gemensamt.  
 
- Förmodligen har sverigedemokraterna – på grund av vänsterns undfallenhet och flathet – lärt 
sig att de kan ta vad de vill utan att fråga om lov. Men nu är det slut med det. Vi konservativa 
har inte för avsikt att byta partisymbol förrän pyramiderna i Egypten har vittrat sönder. Vi har 
inte heller för vana att låta det vi äger stjälas av tjuvar. Vi kommer att ta strid. 
 
 
Sverigedemokraterna får ett ultimatum 
 
- Vi ger nu Sverigedemokraterna ett ultimatum. Vi konservativa förväntar oss att 
sverigedemokraterna innan juli månads utgång har rensat sina hemsidor från bilderna på vår 
blåsippa och upphört med all försäljning av övriga föremål som innehåller en bild på en 
blåsippa. Om så inte är fallet vid begynnelsen av augusti månad, kommer vi att stämma 
sverigedemokraterna inför domstol och kräva ett förbud mot utnyttjandet av vårt varumärke. 
Vi kommer även att kräva skadestånd för den skada som vårt varumärke har åsamkats till 
följd av sverigedemokraternas bruk av detsamma. Jag har svårt att se att det skulle röra sig om 
något annat än ett skadestånd på hundratusentals eller kanske till och med miljontals kronor, 
konstaterar Oscar Lagberg.  
 
- Vi hade från början inte för avsikt att bedriva någon valkampanj i årets valrörelse, men om 
inte sverigedemokraterna skaffar sig en annan partisymbol med omedelbar verkan kommer vi 
att starta en motkampanj mot dem under parollen ”Rösta inte på en tjuv!”. Vår förhoppning är 
naturligtvis att den kombinerade effekten av konservativa stämningar i domstolarna och 
konservativa motdemonstrationer på gatur och torg ska få sverigedemokraterna att besinna sig 
och inse det irrationella i ett fortsatt varumärkesintrång. Det är svårt att se hur de skulle kunna 
vinna några väljare på detta lumpna narrspel, påpekar Oscar Lagberg, partisekreterare för 
Högerpartiet de konservativa.  
 
 
En uppmaning till alla demokrater 
 
- Vi konservativa vill härmed rikta en uppmaning till alla partier i riksdagen, deras 
ungdomsförbund, samt övriga partier och organisationer med en demokratisk grundhållning.  
 
För det första: om ni stöter på sverigedemokrater i årets valrörelse, påpeka då att de har stulit 
sin nya partisymbol från oss konservativa och att vi konservativa är fly förbannade över detta. 
Försök att sätta er in i vår situation. Är ni socialdemokrater, tänk då på hur ni skulle reagera 
om sverigedemokraterna dök upp med röda rosor på sina tröjor. Är ni folkpartister, tänk då på 
hur ni skulle reagera om sverigedemokraterna satte ljusblå blåklintar på sina affischer.  
 
För det andra: om ni under valrörelsen ser sverigedemokraterna försälja t-shirts, kepsar, 
slipsnålar, eller andra föremål med en bild på en blåsippa, hör då av er till oss, så att vi får 
möjlighet att kartlägga arten och omfattningen av deras varumärkesintrång. Vi är från vår sida 
inriktade på att försvara vårt varumärke med alla medel och behöver er hjälp. Det här är 
dessutom inte en fråga som egentligt sett handlar om att hjälpa den konservativa högern, utan 



frågan handlar istället om att respektera grundläggande demokratiska spelregler och om att 
följa gällande lagar för bedrivandet av näringsverksamhet inom ett och samma 
marknadsområde.  
 
 
 
 
Oscar Lagberg, partisekreterare 
Högerpartiet de konservativa 
0709 – 49 01 02        blasippan@konservativ.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pressmeddelande från Högerpartiet de konservativa, 2006-07-12. 
 
 
Blåsippan som konservativ partisymbol 
 
 
Den konservativa blåsippan 
 
Carl-Johan Swärdenheim, partiombudsman för Högerpartiet de konservativa, förklarar: 
 
- Sverigedemokraterna har sedan i slutet av maj detta år använt sig av en blåsippa som 
partisymbol. Men vi konservativa har använt blåsippan i många år, såväl internt som externt, 
såväl lokalt som nationellt.  
 
- Förmodligen finns det hundratals kårpolitiker över hela Sverige som uppfattar blåsippan 
som en självklar symbol för oss konservativa, för att inte tala om alla studenter, som säkert 
kan räknas i flera tiotusental. Dessutom har den använts i samband med EU-valet 2004 på 
våra flygblad och på vårt övriga partimaterial. Även om symbolen kanske inte är inarbetad till 
hundra procent, då den konservativa rörelsen ännu är i vardande, är den utan tvivel tillräckligt 
inarbetad för att redan nu kunna blockera alla andra partier på riksnivå från att använda den.  
 
- Om någon sålde ost eller smör med vår blåsippa på, är det naturligtvis inget 
varumärkesintrång. Vi säljer inte ost eller smör själva. Men om någon säljer t-shirts eller 
kepsar eller andra typiska ”partipolitiska produkter”, är det ett uppenbart varumärkesintrång. 
Vi måste naturligtvis huta åt alla som gör det, särskilt om de liksom sverigedemokraterna gör 
det utan lov och med uppenbar vetskap om att det var vi som var först på plan med symbolen.  
 
 
Blåsippan med sju kronblad 
 
- Det mest uppenbara beviset på att Sverigedemokraterna försöker stjäla vår partisymbol, är 
att vi alltid har använt oss av en mörkblå blåsippa med sju kronblad. En sådan blomma är 
extremt ovanlig ute i naturen och sverigedemokraterna har redan fått skäll av botaniker för det 
ovanliga sjunde kronbladet.  
 
- Men vi konservativa vet naturligtvis varifrån det sjunde kronbladet kommer. När vi 
fastställde vår partisymbol på Gustaf Adolfsdagen år 2000, ville vi även spegla Nordstjärnan 
som symbol. Under den karolinska tiden brukade den svenske kungen beskrivas som 
”polkungen” eller ”le roi polaire” i motsats till vår militära allianspartner, den franske 
”solkungen” eller ”le roi soleil”. Nordstjärnan brukade under senare hälften av 1600-talet 
tecknas med sju uddar och dessa sju nordstjärneuddar har alltså medfört att vår blåsippa fått 
sju kronblad.  
 
- Sverigedemokraterna har naturligtvis ingen aning om varför deras plagierade partisymbol 
har sju kronblad. Men det vet alltså vi, påpekar Carl-Johan Swärdenheim. 
 
 
 
 
 



”Det verkar finnas en tradition…” 
 
- För att parafrasera en känd folkpartist: det verkar finnas en tradition eller någonting bland 
Sverigedemokraterna som gör att de i tid och otid snattar, tjuvar och stjäl. Deras gamla 
partisymbol, den brinnande facklan, hade de snattat från National Front i Storbritannien och 
deras nya partisymbol, den sjubladiga blåsippan, har de alltså stulit från oss konservativa. De 
behöver uppenbarligen en smäll på fingrarna, då de tydligen inte av sig själva klarar av att se 
skillnaden på ”mitt” och ”ditt”, avslutar Carl-Johan Swärdenheim, partiombudsman för 
Högerpartiet de konservativa.  
 
 
 
 
Oscar Lagberg, partisekreterare 
Högerpartiet de konservativa 
0709 – 49 01 02        blasippan@konservativ.se 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Konservativa studentförbundet,  
6 november 2000 
 

 
 
Högerpartiet de konservativa,  
EU-val, våren 2004 
 

 
 
Högerstudenterna vid Stockholms 
universitet, kårval, maj 2003 
 

 
 
Sverigedemokraterna, maj 2006 
 
 

 
 
 
 



Högerstudenterna vid Stockholms universitet, kårvalsmaterial, maj 2003 
 
Blåsippa (lat. Hepatica nobilis; ”ädel leverört”) 
 
Blåsippan, även kallad blåviringen, är en varmt mörkblå blomma med gula ståndare. Det 
svenska namnet kommer från tyskan och betyder ”blåkrona”, då blåsippans blomblad liknar 
en kungakrona. Det latinska namnet ”leverört”, kommer däremot från de sträva, vintergröna 
bladen, som liknar en leverflik. Levern ansågs i biblisk tradition vara säte för själen och de 
andliga egenskaperna och under medeltiden användes blåsippan som botemedel mot 
leversjukdomar.  
 
Blåsippan kan hittas i södra och mellersta Sverige och i södra Finland, men är sällsynt i 
Norrland. Den är fridlyst i flera län. Roten är kraftig och en enskild planta kan överleva i mer 
än tusen år på en och samma plats. Blåsippan har i svensk folkkultur uppfattats som en 
symbol för våren, då den blommar tidigt, redan innan den sista snön har smält.  
 
Blåsippan är idag en symbol för den unga svenska högern. Vi var här före vänstern. Vi 
kommer att vara kvar, när vänstern har försvunnit. Vintern är över. Våren är här.  
 
 
 
 
Sverigedemokraterna, information på hemsidan, juli 2006 
 
"Blåsippan ute i backarna står, niger och säger att nu är det vår..." 
 
Förr i tiden användes blåsippan som läkemedelsväxt, bland annat till att läka sår. Faktum är 
att blåsippan är en växt som kan bli mycket gammal. De blommor som lyser upp vårmarkerna 
åt oss kan mycket väl tillhöra samma planta som spred vårkänslor åt de människor som levde 
här på den tid då landet Sverige ännu var i sin linda.  
 
Dessa egenskaper – att väcka en hel nation ur vinterdvala, att läka det som sårats och att 
överleva århundrade efter århundrade – gör den i dag fridlysta blåsippan till en utomordentligt 
god representant för Sverigedemokraterna och det varma, Sverigevänliga budskapet. 
 
 
 
 
Högerstudenternas kommentar:  
 
Dra ett streck mellan de understrukna orden i Högerstudenternas text från år 2003 och 
Sverigedemokraternas text från år 2006. Försök hitta fem likheter och en olikhet. 
 
 


