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En förlust för många
Även om alltså ingen av oss FIIN-prenumeranter kan bli en ny Eva Bergqvist, även om ingen kan inta 
hennes plats, är det viktigt att vi alla i möjligaste mån fortsätter arbetet mot massinvandringen, mot de 
mångkulturella galenskaperna och för Sverige. Det skulle med all säkerhet ha varit Evas vilja att så 
sker.

Som meningsfrände till Eva Bergqvist och med erfarenhet av tidskriftsarbete - genom Blågula frågor - har 
jag fått uppdraget att färdigställa detta försenade oktobernummer av Fri Information, som blir det sista.

Eftersom ingen ledarartikel hunnit skrivas av Eva, och inget material var inlagt i lay-outen för nr 4/03,  
måste det göras från början. Med anledning av Evas bortgång faller det sig då naturligt att låta numret till 
stor del upptas av artiklar kring henne. Bl.a. lägger jag in tre intervjuer med Eva, tidigare publicerade i 
Blågula frågor eller SD-Kuriren. I slutet har jag lagt in två texter om läget i Danmark.

Västerhaninge, den 11.11.2003

Jan Milld

som vinklas, förvrängs eller förtigs i 
svenska medier. 

Eva Bergqvist vågade påtala den 
svenska självutplåningen. Eva var en 
stor tillgång då det gällde att bevara 
den svenska identiteten - nu har hon 
till min stora sorg och saknad tyvärr 
lämnat oss. 

John Wilthorn

“Det politiska uppvaknandet kom 
för Eva Bergqvist, när Statens 
Invandrarverk 1988 öppnade en 
flyktingförläggning, granne med 
hennes hus i Kolbäck. Snabbt kom 
hon då att inse då omedelbara och 
negativa konsekvenser den svenska 
flyktingpolitiken för med sig. 

Från denna tid framåt stred Eva 
Bergqvist för Sverige, svenskarna 
och det svenska samhället. Långt 
innan hon bryskt uteslöts ur 
Moderata Samlingspartiet 2002 
var Eva Bergqvist ansedd som 
svensk nationalisms Grande Dame. 
Respekten för Eva Bergqvist har varit 
påtaglig, och hennes närhet till den 
vanliga människan markant.”

Tommy Funebo

“Eva Bergqvist hade s.a.s. både 
hjärta och hjärna i sitt politiska 
arbete. Hennes gärning som 
invandringskritiker bars fram av dels 
ett rättvisepatos, dels en reaktion 
på hyckleri och antiintellektualism. 
Samtidigt var hon skarp i sina 
analyser, en mästare i att gräva fram 
det väsentliga ur utredningar och 
propositioner.

Den bästa hyllningen till Eva 
Bergqvist blir att vi alla försöker 
verka i hennes anda. Dvs arbeta för 
ett samhälle mer präglat av demokrati 
och förnuft, ansvarstagande och 
trygghet.”

BGF:s webbsida

Tapper och orädd har Eva Bergqvist 
kämpat för att bevara det Sverige 
som vi ärvt av våra förfäder. Ett 
arv tänkt att vi skulle förvalta till 
kommande generationer. Trots en 
stor arbetsbörda i sitt läkarekall 
har Eva hunnit med att på ett 
förtjänstfullt sätt ge ut tidningen 
Fri Information. I Fri Information 
kunde vi prenumeranter läsa sakliga 
uppgifter gällande den misslyckade 
svenska invandringspolitiken. Sådant 

Eva Bergqvist var medlem i 
Moderaterna och under flera år 
aktiv kommunalpolitiker. I valet 
2002 fick hon flest personkryss 
på den kommunala m-valsedeln i 
sin kommun.Efter uteslutning ur 
moderaterna satt hon som partilös i 
Hallstahammars kommunfullmäktige. 
Där var hon den ledamot som 
lämnade in överlägset flest motioner 
och interpellationer.

Några röster om Eva, efter hennes 
hastiga bortgång vid 64 års ålder:

“En  kunnig,  aktiv  och  envis   
politisk blåslampa i Hallstahammars 
kommunfullmäktige har slocknat.”

Vestmanlands Läns Tidning

“Hon har livat upp det politiska livet 
i Hallstahammar och det är tragiskt 
att mista en sådan kraft. Det behövs 
sådana som hon.”

Hans Strandlund, gruppledare (m)

“Hon var väldigt besvärlig som 
motståndare.”

Håkan Helgesson, kommunalråd (s)

Röster om Eva Bergqvist


