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Contras politiska plattform
Contra är ingen politisk kampanjorganisation, än mindre ett politiskt parti. Men
visst arbetar vi med politik utifrån en idémässig utgångspunkt. Vi har därför under mer än ett år arbetat för att formulera en ”politisk plattform” för Contra. Den
ska visa på vilken bas tidskriften och den andra verksamheten står. Nu har arbetet
kommit så långt att det finns en text som troligen kommer att antas av styrelsen
innan detta nummer av Contra når prenumeranterna. Men vi kommer aldrig att
vara sämre än att vi kan ändra oss. Du som vill läsa texten kan gå in på http://
www.contra.nu/plattform.html Hör gärna av Dig till Contra med synpunkter. Plattformen kommer att presenteras i nästa nummer av Contra.

Redaktionell policy
Redaktionen har fått synpunkter på att Contra innehåller alltför mycket material
om det Kalla Kriget. Vi håller med! Det här numret är kanske ytterligare ett steg i
fel riktning, men redaktionen tar till sig av kritiken och lovar att tidskriften framöver ska innehålla en större andel material om aktuella företeelser.

Contras verksamhetsberättelse 1999
Stiftelsen Contras verksamhetsberättelse för 1999 har lagts ut på nätet (http://
www.contra.nu/vb99.html). Den som inte har tillgång till nätet kan rekvirera ett
exemplar från redaktionen.

Veckans Contra
För den som vill ha tätare kontakt med Contra finns möjligheten att prenumerara
på ”Veckans Contra” som kommer gratis till Din elektroniska brevlåda. Antalet
prenumeranter på ”Veckans Contra” närmar sig 700.

Hjälp Contra!
Contra drivs av ideella medarbetare. Vi behöver ständigt fler som kan hjälpa till
med artiklar, administration, IT och praktiskt arbete. Kontakta redaktionen så kan
vi diskutera vad Du kan göra för och med Contra!

Radannonser
Contras radannonser kostar 40:- för högst sex rader. Skicka in text och
betalning till Contra, Box 8052, 104 20 Stockholm

Senator Jesse Helms, republikansk
ordförande i den amerikanska senatens utrikesutskott, höll den 19
januari i år ett kontroversiellt tal inför FNs generalförsamling i New
York. Bland annat hotade Helms
med att USA skulle dra tillbaka sitt
stöd om FN inte skärpte sig. Bredvid Helms syns FN-ambassadören
Richard Holbrooke. Foto Pressens
Bild.
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Tvättmaskin bortskänkes
Tvättmaskin, ElektroHelios, från 1996. Programverket måste bytas. Maskinen bortskänkes mot avhämtning (finns i Stockholm). Tel 08-708 72 43
Portman Papers
Eliten stärker sitt grepp om Europa. Bortom Europa skymtar en ny världsordning. En socialistisk utopi blir verklighet. Varför råder det tystnad kring
vår tids viktigaste politiska utveckling?
The Portman Papers följer vad som händer. En prenumeration (4 nr/år) kostar £17.50
Portman Papers, 20 Portmans, North Curry, Taunton, Somerset, TA3 6NL,
England
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På närmast följande sidor följer tre
artiklar som på olika sätt anknyter
till temat ”vänstern i Sverige/Skandinavien”. Det rör sig om olika typer av vänsteraktiviteter omfattande
tiden ända från den sovjetryska
statskuppen i Petrograd 1917 – även

kallad ”Oktoberrevolutionen” –
fram till våra dagar. Det framgår
klart av materialet att extremvänstern i Sverige varit och är en
till betydande del brottslig politisk
inriktning som både själv använt/
använder samt understött/understö-

der revolutionärt våld i omvärlden.
Den största och mest etablerade av
de vänsterextrema organisationerna
i Sverige är Vänsterpartiet, tidigare
med namnen Vänsterpartiet kommunisterna och Sveriges kommunistiska parti.

Vänsterpartiet och dess föregångare:

Av Jan-Erik Johansson

Vänstern är på frammarsch i vårt
land. Vänsterpartiet är i dag det
tredje största riksdagspartiet.
Med andra ord: femte kolonnen
står redo! Det är nämligen
samma gamla kommunister som
en gång, när de var betydligt
färre till antalet än nu, stod fullt
beredda att sabotera vårt land.
Jag undrar om det stora flertalet som lägger sin röst på dem är
medvetna om det. Jag tillåter mig
tvivla.

verklig påfrestning. De utgjorde stommen
för underrättelseverksamhet och kurirtjänst. Bara de viktigaste funktionärerna
fick inblick i cellverksamheten, vilket tyder på att man skilde den från den mera
officiella delen av arbetet. Sedan partiets
arbetsformer lagts om – cellen måste ju
bland annat snabbt kunna krypa under
jorden – lade man stor vikt vid denna
organisation, som tillämpades av kommunisterna i Polen och Tjeckoslovakien och
även i Tyskland under kriget.
Vid ett tänkt storkrig i framtiden var det
meningen att dessa celler skulle sättas i
full aktion med allt vad det kunde tänkas
innebära. Kominform räknade kallt med
att över hälften av ”de pålitliga” kunde
svika, men det återstod ju ändå en trimmad, väldisciplinerad kader. Stalin hade
själv gång efter annan inskärpt att en handfull trogna och disciplinerade kommunister är bättre i en farofylld situation än
legioner av vacklande och räddhågade.
Den principen verkar fortfarande, så långt
vi kunnat följa den, vara den rådande.
I vårt eget land var det sannerligen ingen
lätt uppgift för säkerhetspolisen att kontrollera denna femte kolonn. Under hela
1950-talet vet vi att det fanns hundratals
celler över hela landet. Säkerhetspolisen
hann inte med allt, och man kan ju även så
här i efterhand fråga sig om man från det
hållet förfogade över tillräckligt stor personal som var insatt i kommunisternas
taktik – själv tror jag det inte. Verksamheten var emellertid skärpt vid större industricentra, järnvägsknutar, hamnar, varv och
kraftverk, och även flera riksdagsmotioner
i den riktningen lades fram.
Omedveten om faran var man således
inte.

Femte kolonnen står redo!

Lika fullt fanns det en tid då de rättrogna
stod i kö för att resa till Moskva för att
undervisas i den enda rätta läran – sabotageteknik stod också på programnmet!
Den öppna verksamheten som bedrevs
av Kominforms svenska hjälptrupper var
inte så oroande som den underjordiska. I
Sverige fanns hemliga kommunistgrupper,
vilkas ledare var antingen utlänningar eller svenskar som fått utbildning i Sovjetunionen. Bland annat finns det uppgifter

kvar i hemliga säkerhetsarkiv som säger
att flera svenska ungkommunister (några
av dem har i dag framskjutna positioner i
Vänsterpartiet!) utbildades i sabotageteknik i Prag.
Man vidtog förberedelser av olika slag i
händelse av en storpolitisk konflikt. Om
det skulle bli ett storkrig var det bland
mycket annat förutbestämt att stora delar
av partiet skulle gå under jorden. Detta
underlättades av att kommunistpartierna i
det fria Europa på order av Kominform
redan i början av 1949 återgått till det
gamla cellsystemet. Samma uppdelning
som före 1939 skedde nu i driftsceller,
bostadsceller och så vidare. Antalet medlemmar varierade från tre till sju. Cellernas
arbete granskades av speciella kontrollanter, varigenom det blev möjligt för ledningen att kunna bedöma hur pass pålitligt
det folk var man hade till förfogande.

De viktiga cellerna
Cellerna utgjorde ledningens viktigaste
tillgång om partiet skulle utsättas för en
Maktskifte i dåvarande Sveriges kommunistiska parti,
numera Vänsterpartiet, Stalin-beundraren
CarlHenrik Hermansson tar över 1964.
Hans företrädare
Hilding Hagberg
var också Stalinbeundrare. Ingen
av herrarna hade
tvekat en sekund att
sälja sitt land till
Sovjetunionen.

Utbildade agenter
Skarpare uppsikt krävdes så småningom
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även över främlingsströmmen. Från satellitstaterna sändes nu omsorgsfullt utbildade agenter till alla demokratiska stater. I
Bukarest, där Kominform vid den här tiden hade sitt högkvarter, residerade Byrå 2
i Kominform med 300 anställda. Denna
byrå hade hand om militära frågor, och all
personal arbetade under täcknamn. Främsta
uppgiften var att organisera femtekolonner
och att smuggla in vapen och beväpna
pålitliga kommunister i länder som Sovjetunionen kunde komma i krig med.
Kominform hade också en sektion som
sysslade med spionage på arbetsplatser i
länder utanför järnridån. Dess hemliga
agenter var i ständig rörelse. De utövade
kontroll över kommunistpartiernas verksamhet, över funktionärerna, tidningspressen och propagandan i övrigt.
Sådana agenter dök titt och tätt upp i
Sverige. De kom sällan in illegalt. Satellitstaterna försedde dem med vederbörliga
handlingar. De kunde uppträda som affärsmän, handelsresande, skådespelare eller journalister. Hela denna kategori hade
man att syna närmare i sömmarna.
Det är självfallet omöjligt att ange någon exakt siffra på femte kolonnen i
Sverige. Mot slutet av 1940-talet räknade
kommunistpartiet cirka 45 000 medlemmar. Antalet sjönk sedan under 1950-talet,
men det rörde sig i alla fall om en 25–
30 000 medlemmar. Particentralen höll
nämligen medlemssiffran hemlig.

Låt inte lura er av den näpna blomman i
vänsterpartiets symbol.

från de här åren: ”Flera kommunister har i
dag varit i pressande förhör hos kriminalpolisen i Göteborg beträffande stora stölder av vapen och sabotagematerial vid
militärförrådet i Kungsbacka. Flera anhållanden väntas mycket snart.” Det behövdes alltså inte någon uppseendeväckande
skadegörelse för att femte kolonnen i en
kritisk situation skulle kunnat förvirra och
lamslå viktiga avsnitt av samhällslivet.

Dags att vakna!
som nu rört sig med förfalskade identitetshandlingar i landet. Säkerhetspolisen står
i det närmaste handfallen – även den har ju
drabbats av det perssonska besparingsprogrammet…
Tidningsubrikerna på 1950- och 1960talen talade sitt eget språk. Talade om vad
som var på väg att hända i landet. Det var
arméuniformer som stals, vapenstölder och
inte minst oförklarliga olyckor lite varstans i landet. Det kunde till exempel vara
en arbetare som med sitt spett ”råkade
träffa” rikstelefonkabeln. Missödet orsakade flera timmars stagnation i telefonförbindelserna med bland annat Göteborg.
Elloken stoppade i Västmanland. Orsaken
sades vara ett mindre fel i en omformarstation.
Från Aftonbladets göteborgsredaktionen
hämtar vi följande ingress till ett reportage

Tyvärr verkar fortfarande en hel del gott
folk – även i framskjuten ställning – tro att
vår officiella neutralitetspolitik skyddar
oss från undermineringsplaner. Ingenting
kan vara felaktigare. I synnerhet ungkommunisterna – som aldrig kunnat hålla
tand för tunga! – har vid otaliga tillfällen
klart deklarerat hur de kommer att förhålla
sig om vänstern griper makten i Sverige.
Inom vissa kretsar, särskilt inom socialdemokratin, är det tradition att förringa
kommunistfaran. Det är kanske dags att
vakna nu, när kommunisterna växt sig
starka i landet. Glöm inte att man trots
”demokratiska förespeglingar” döljer en
kader av väl utbildade, fanatiska kommunister som drömmer om en omvälvning
här i landet. Det vill säga att med alla
medel gripa makten.
Det är det vi aldrig får glömma. Aldrig
någonsin.

Sabotage
Trots en kraftig motpropaganda disponerade den svenska Kominform-filialen vid
den här tiden över en kärntrupp av en
styrka som var både stabil och stark. Hade
nu händelseutvecklingen blivit sådan att
vårt land varit tvunget att gripa till vapen
hade denna grupp kommit att låna sig åt
landsförrädiska handlingar, det vet vi
mycket bestämt nu. Situationen var under
de här åren ungefär densamma som före
Andra världskriget utbrott, det vill säga
den specialtrimmade femte kolonnen stod
redo!
Ja, situationen under hela 1950-talet,
och en bra bit in på 1960-talet, liknade i
mångt och mycket åren närmast före kriget, då den kände storsabotören Ernst
Wollweber, som bland annat smidde planer på att spränga Porjus kraftverk i luften,
reste ut och in i landet på falska pass. Och
den trafiken har ju fortsatt långt in i våra
dagar. Aldrig har väl så många utlänningar
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Det sovjetiska ledargarnityret under Leonid Brezjnev. Det svenska kommunistpartiets
(numera under namnet Vänsterpartiet) representanter var flitiga gäster hos sina sovjetiska partikamrater vid högtidliga tillfällen och genomgick gärna politisk utbildning i
Östtyskland eller Sovjetunionen. Att pussa en kommunistisk diktator på kinden var alltid
politiskt korrekt.
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Det anarko-syndikalistiska våldet
Mordet på den syndikalistiske
fackföreningsmannen Björn Söderberg gav den svenska vänsterrörelsen dess förste martyr i modern tid (om man för ett ögonblick bortser från mordet på Olof
Palme). Syndikalismen är dock
en vänsterideologi som själv, särskilt i dess anarkistiska skepnad,
under parollen ”direkt aktion”
gärna tillgriper politiskt våld.
Detta pekar på en ideologisk
släktskap med fascismen.
Vad beträffar politiskt våld i Sverige har
länge nationalsocialismen stått i fokus. Att
det finns andra typer av politiskt betingad
terrorism visades dock under våren med
brandattentatet mot kommunalrådet LarsErik Johnsson i Linköping i samband med
en anarkistisk husockupation i samma stad.
Vi kunde i TV se hur ockupanterna på
hustaket höjde den svart-röda anarkistflaggan, och det framkom att de ungdomliga husockupanterna tillhör en grupp som
kallar sig Revolutionära socialister. Medlemmar av samma grupp uppges tidigare
ha vandaliserat österrikiska konsulatet i
Malmö.
Revolutionära socialister tillhör det vildvuxna konglomerat av anarkistiskt inspirerade grupper vilka med våldsamma metoder agerar i frågor som exempelvis rör
”djurens rätt”, miljöfrågor, pornografi och
så vidare. Egendom förstörs och människors liv och säkerhet hotas. Det torde endast vara en tidsfråga innan det första
dödsoffret för detta vänsterextrema våld
skördas.
Medan det skrivits många och digra volymer om extremlärorna kommunism, fascism och nationalsocialism, så är det
anarkosyndikalistiska idékomplexet och
dess företrädare sparsamt skildrade. Torbjörn Holmgren har i någon mån avhjälpt
denna brist genom att under senare år ge ut
två böcker i ämnet – Det röda spöknippet
(1995) och Den styckade stjärnans union
(2000). Det är böcker som i hög grad
engagerar och informerar, inte minst mot
bakgrund av att författaren själv varit syndikalist.
Den förstnämnda boken (recenserad i
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Torbjörn Holmgrens
bok Den styckade
stjärnans union ger en
osminkad bild av syndikalismen/anarkosyndikalismen i Sverige.

Contra 2/96) pekar på de ideologiska likheterna mellan syndikalism och fascism.
Icke minst har de båda vänsterlärorna
samme ideologiske fader i den franske
tänkaren Georges Sorel, vars 1908 utkomna
Reflections sur la violence (Reflektioner
över våldet) gav honom epitetet ”det politiska våldets intellektuelle fader”. En annan inspirationskälla var den socialistiske
teoretikern Pierre-Joseph Proudhon.
Denne, mest känd som en av Karl Marx
många fiender, var inte bara inbiten antisemit utan även hantverksreaktionär och
kvinnohatare.
Vidare var det en framstående italiensk
syndikalistledare, Michele Bianchi, som
1922 organiserade Mussolinis revolutionerande ”marsch mot Rom”; Bianchi blev
senare generalsekreterare i fascistpartiet.

Inte snällare
Många har för sig att syndikalismen är en

”snällare” sorts socialism, kanske därför
att dess företrädare ofta är magra unga
män med ”flummig” framtoning. Tidningen Arbetaren, organ för den syndikalistiska fackföreningsrörelsen SAC
(Sveriges syndikalisters centralorganisation), har också då och då genom årens
lopp innehållit ett och annat som inte bara
kan hänföras till kategorin socialistisk retorik. Torbjörn Holmgren visar dock att
den bilden är grundfalsk. SAC och framförallt dess ungdomsförbund SUF (Syndikalistisk ungdom) är inte alls "snällare" än
övriga socialister – snarare tvärtom.
Holmgrens senaste bok koncentrerar sig
helt på att skildra den svenska och i någon
mån internationella syndikalismen efter
1976. SAC är en av världens få alltjämt
fungerande syndikalistiska fackföreningsrörelser och har, trots ständig nedgång,
omkring 10 000 medlemmar. Problemet är
att ett försvinnande fåtal av dessa deltar i
någon som helst verksamhet. De som del-
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tar gör det dock på ett desto mer fanatiskt
sätt.
Hur ser då syndikalismen på världen och
människan? Holmgren skriver (sidan 32):
”Socialistisk och syndikalistisk människosyn utgår från ett postulat om ett människans ”värde”, som inte kan mätas eller
vägas. Detta värde är lika för alla människor. För att alla skall vara, d.v.s. uppfattas,
som lika mycket värda krävs enligt
syndikalisterna att alla har exakt lika mycket
av allt.” Det behöver knappast sägas att
anhängare av en sådan lära omfattas av en
extrem ovilja, ofta hat, mot människor
som har mer och kanske medvetet strävar
efter att tillägna sig mer än andra människor i något avseende – det må vara pengar,
kunskap, intelligens eller något annat.
Det är därför minst av allt någon tillfällighet att en röd tråd genom Holmgrens
upplysande och skrämmande skildring är
syndikalismens intolerans och ovilja gentemot människor av andra uppfattningar,
kanske särskilt gentemot personer inom
den egna rörelsen. Skällsord såsom ”renegater”, ”trostkister”, ”reformister” och
”förrädare” duggar därför tätt i den interna
debatten.

vilka bär tröjor med texten ”Dead women
don´t say no”, vilket i sin tur var ett svar på
en provokativ, feministisk tröjtext lydande
”Dead men don´t rape”.
Syndikalistiska ungdomsförbundet
(SUF) är den mest extrema delen i den
syndikalistiska rörelsen i Sverige. I § 7 i
förbundets stadgar heter det uttryckligen
att ”vi inte erkänner lagarnas auktoritet”.
”Vad vi ser”, konstaterar Tobrjörn Holmgren, ”är ett öppet erkännande att SUF är
en kriminell organisation” (sidan 105).
Trotset mot etablerad ordning är en traditionell anarkistisk dygd och sannolikt uttryck för solidaritet med ”samhällets förtryckta” – arbetare, narkomaner, homosexuella, utslagna, kvinnor med flera grupperingar. Författaren förnekar inte att
anarkosyndikalisterna faktiskt tror på sina
idéer och på att våld är ett berättigat medel
i verksamheten.
Men: ”Det viktiga är att man får aldrig
tro att de har rätt. Det de håller på med är
fel, oavsett vad de tror att konsekvenserna
är. Det är fel att riva ner affischer, stoppa
filmer och böcker bara för att man tror på
någon abstrakt ’samhällspåverkan’ som
gör handlingen god i det långa loppet”
(sidan 110).

Klasskamp
I likhet med de flesta andra socialister ser
syndikalister tillvaron som en klasskamp.
Samarbete mellan människor och klasser
betraktas som ”förräderi, reformism eller
fascism”. Mot sådana hemskheter måste
varje rättrogen syndikalist vara på sin vakt,
särskilt inom de egna leden. Följden blir
naturligtvis personagrepp, illvilja och
splittring. Detta blir särskilt uppenbart i
samband med den mässa som Sveriges
anarkister anordnade 1994. I
syndikalisternas medlemstidning uppmanas läsarna att ”tigga ihop eller stjäla”
pengar för att få mässan att gå ihop ekonomiskt.
Anarkistmässan urartar i brutala slagsmål, där det mest uppseendeväckande våldet exekveras av ett tiotal kvinnor. Dessa
sparkar ner och misshandlar svårt två män

Anmäld till SÄPO
Frågan är om inte Björn Söderbergs tragiska död – jämte ställvisa angrepp från
nynazister – var det bästa som kunde hända
den syndikalistiska rörelsen. På så sätt
framstår syndikalistiska och anarkosyndikalistiska aktivister som oskyldiga offer
för nationalsocialistiskt våld vilket sätter
fart på intresset och hoppeligen medlemsrekryteringen. Men egentligen är ju
anarkosyndikalisterna med sin romantiska
faiblesse för våld i form av ”direkt aktion”
lika goda kålsupare som nynazisterna. Det
har exempelvis under 1990-talet, hävdar
Holmgren, varit vanligt att beväpnade och
berusade personer deltagit i demonstrationer och andra syndikalistiska/anarkistiska
aktiviteter
Nyligen utmärkte sig vidare några

extremister genom att upprepade gånger
under beteckningen ”Kommando Björn
Söderberg” hota en antikommunistisk skribent, tillika Contra-medarbetare, till livet
i södra Sverige. Den lokala polisen ansåg
hotbilden vara så allvarlig att man försåg
den hotade mannen med ett så kallat
skyddspaket. Huruvida de hotande
extremisterna hade anknytning till
anarkosyndikalismen eller ej är svårt att
säga. Det kan dock konstateras att hoten
var ett ovanligt korkat sätt att hedra en
avliden fackföreningskämpe.
Det står klart att det till mycket stor del
är anarkosyndikalistiska synsätt och aktivister som ligger bakom många av de sabotage mot pälshandlare, minkfarmar och
slakterier med flera djurrelaterade objekt
(och banker, golfbanor och annat som uppfattas vara symboler för ”kapitalismen”)
som skapar tidningsrubriker och fått säkerhetspolisen att hålla ett särskilt vakande
öga på denna typ av utomparlamentarisk
verksamhet. Det är också i samma kategori vi till största delen har att söka det
kedjerasslande extremistslödder som brukar motdemonstrera i olika nationella sammanhang.
Det är vidare ingen tillfällighet att SÄPO
i mars i år anmälde den anarkistiska tidningen Brand till justitiekanslern, JK.
SÄPO menade att tidningen gjort sig skyldig till uppvigling. I ett nummer hade
Brand information om vilka vapen som
lämpligen kunde användas mot polismakten.
Torbjörn Holmgren skall slutligen ha all
heder av att han i sin bok (sidan 72) under
rubriken ”Våra myter” tar kål på den romantiska bilden av den svensk-amerikanske syndikalisten Joe Hill (Joel Hägglund)
som ett oskyldigt offer för ”kapitalismen”
i USA: ”Den överväldigande bevisningen
som fällde honom nämns aldrig”.
Tommy Hansson
Torbjörn Holmgren: Den styckade stjärnans union. Farisé förlag. 160 sidor.

Revolutionen som aldrig blev av
Det fredliga och lätt genomfarbara Tornedalen blev under
mellankrigstiden en viktig brännpunkt för planeringen av en kommunistisk revolution i norra
6

Skandinavien. De röda organiserade väpnade garden samt
smugglade tryckpressar och omstörtande litteratur med säkerhetspolisen tätt i hälarna.

Av Tommy Hansson
Befolkningen på båda sidor om Torneälven har en lång tradition av samexistens.
Det faktum att Ryssland drabbades av
revolution 1917 och Finland blev själv-
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ständigt samma år innebar därvidlag ingen
skillnad – umgänget över den svensk-finska gränsen fortskred precis som tidigare.
Möjligen blev kontakterna ännu livligare,
och i Tornedalen i nordligaste Sverige
fanns starka sympatier för det drabbade
Finland. Detta drog de finska revolutionärer, som flydde från de vitas Finland efter
inbördeskriget 1918, nytta av; den svenska
regeringen fattade senare beslut om att de
inte skulle utlämnas till Finland varför de
isolerades i karantänläger, bland annat i
Morjärv nära Kalix.
De flesta av de röda som lidit nederlag
1918 valde dock att fly till Sovjetryssland.
De radikalaste finska kommunisterna grundade redan i augusti samma år ett revolutionärt parti med namnet Finska kommunistiska partiet (FKP). Partiets mål var att
medelst väpnad revoluttion störta Finlands
politiska system och upprätta det så kallade proletariatets diktatur – Sovjetfinland
– i dess ställe. FKP var förbjudet i Finland
fram till slutet av Andra världskriget.

militärt var de, trots tillgång till sprängmedel, svaga. De skulle inte ha haft någon
chans i en militär kraftmätning med den
finska armén och de antikommunistiska
skyddskårerna. I Sverige stöddes de revolutionära strävandena av de båda organisationerna Stockholms finska förening och
Finlandskommittén, som hade kontakt med
FKPs stockholmsbyrå. Finlands röda regering (Kansanvaltuuskunta) hade redan
vårvintern 1918 skickat en företrädare till
Stockholm för att förhandla om en eventuell svensk medling i inbördeskriget. Även
sedan kriget förlorats till de vita under
marskalk Carl Gustaf Mannerheims ledning behöll kommunisterna sina stock-

på svenskt territorium. 1921 anhöll den
svenska polisen en grupp röda, som var
upp över öronen involverad i konspiratorisk verksam för att omstörta det finländska samhället. Troligen var de gripna bara
en bråkdel av alla som var inblandade i den
sekreta verksamheten. Materialet visar
dock att de norra delarna av Sverige, Finland och Norge samt Karelen var ytterst
viktiga territorier för den planerade finska
revolutionen.
De svenska kommunisterna började
strax utkomma med den under Stockholms
finska förenings beskydd publicerade tidningen Viesti. Till tidningens svenska kontaktyta hörde en grupp svenska socialister
inklusive Richard Sandler, Sven Lindhagen
och Fredrik Ström, samtliga småningom
uppburna medlemmar i den socialdemokratiska rörelsen. I Luleå började man
utöver Viesti tillsammans med Norrskensflamman publicera den finskspråkiga tidningen Revontulet (Norrsken).

Nordlig krigsplan
Svenska kontakter
Efter bildandet av det finska kommunistpartiet 1918 inleddes omedelbart förberedelserna för en väpnad kommunistisk revolution i Finland. Med stöd av de ryska
bolsjevikerna inleddes i slutet av samma
år de första ”rödofficerskurserna” i
Petrograd, där syftet var att utbilda officerare för den kommande revolutionen i
Finland – partiet hade i sin postrevolutionära analys kommit fram till, att de vita
ej kunnat segra i Finland till följd av bristen på revolutionära ledare. Uppgiften att
förbereda och verkställa den inställda revolutionen gick till partiets militärorganisation med rödofficeren Eino Rahja
i spetsen.
När de första rödofficerarna utexaminerats vårvintern 1919 sändes de till
Finland för att revitalisera de skingrade
röda gardena och ge sig i kast med en rad
andra revolutionära uppgifter, bland annat
organisera etappvägar för kommunistiska
agenter. De röda officerarna kom till Finland bland annat över östgränsen mot Nordfinland, men också via Sverige. I Finland
organiserades raskt grundläggande militär
utbildning för presumtiva revolutionärer
under åren 1919–21 på platser som Ii,
Kajana, Kemi, Kemijärvi, Kuhmo,
Kuolajärvi, Muhos, Uleåborg, Brahestad
och Sodankylä. Befolkningen i norr var
förhållandevis mycket radikal. Det var säkert inget fel på de rödas trosnit, men rent
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Yrjö Karppanen ("Korpela"), föreslog i en
PM 1919 ett revolutionärt anfall mot
Torneå i norra Skandinavien.
holmskontakter.
I Sverige hade de finska kommunisterna mycket goda möjligheter att arbeta
för förberedelser till ett nytt kommunistiskt uppror, och en rad röda ledare flyttade till Stockholm, bland dem studenten
Mauno Heimo, filosofie kandidaten Jalo
Kohonen och metallarbetaren Väinö
Ruusunen. FKPs stockholmsbyrå anses ha
spelat en stor roll under partiets första
skede, inte minst för kontakterna med bolsjevikerna i Petrograd.
Ett annat viktigt svenskt centrum för
den finska revolutionen var Haparanda,
som under Första världskriget varit knutpunkt för diverse politiska och spionageanknutna aktiviteter. De finska myndigheterna hade svårt att göra sitt jobb, eftersom
de inte hade officiellt tillstånd att operera

En av de mest bemärkta röda strategerna
hette Yrjö Karppanen, med täcknamnet
”Korpela”. Han föreslog i en promemoria
att revolutionen skulle börja i Nordfinland
med ett ”halvöppet” anfall mot Torneå
med omgivningar 1919. En svensk ”röd
bataljon” skulle erövra Torneå stad och ett
område omkring 20 kilometer uppåt Torne
älv. Mobiliseringens huvudområden skulle
enligt Karppanen vara trakten av Matojärvi,
cirka 10–15 kilometer väster om
övergångsplatsen i Matkakoski samt ett
område nordväst om Haparanda. De vapen som skulle behövas för operationen
skulle i förväg transporteras till den aktuella platsen, till en början på järnväg till
Luleå–Boden och därifrån med bil så nära
förråden som möjligt. Styrkan skulle bestå
av mellan 200 och 250 man, givetvis övertygade revolutionärer.
Men Karppanens förslag kom aldrig att
realiseras. Den svenska bataljonens trupper iscensatte aldrig något anfall över
Torneälven och anslöt sig inte heller till de
finska revolutionärerna i Nordfinland, och
något nytt upprorsförsök ingångsattes inte
under batoljens verksamhetstid. Inte desto
mindre visar Karppanens planer, att det
fanns konkreta planer på en finsk revolution som involverade svenska kommunister/revolutionärer. Det var inte frågan om
någon teoretisk lek av revolutionsromantiker utan noggrant uttänkta
operationsplaner signerade hårdföra kom-
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munistiska realister.
Det finns flera orsaker till att Karppanens revolutionära plan aldrig sattes i verket. För det första var den skandinaviska
revolutionen fast knuten till hur
”världsrevolutionens” planer framskred,
och då dessa inte utvecklades som Lenin
och hans medarbetare hade tänkt sig fanns
inte heller förutsättningar för en nordlig
revolution. Därtill kom, att filosofie doktor Edvard Gylling, en av de ledande finska kommunisterna, för Lenin hade föreslagit etablerandet av en särskild kommun
för Karelen varifrån man skulle bedriva
röd propaganda riktad mot Finland och
även skicka trupper över finska gränsen.
Gylling tänkte sig i förlängningen ”Skandinaviens rådsrepublik” bestående av
Norge, Finland och Sverige och som skulle
komma att spela en internationell roll i
större revolutionärt scenario.
Dessbättre kom Gyllings med fleras
idéer att stanna på det teoretiska planet.
Till detta kan läggas, att Finska kommunistiska partiet vid tidpunkten i fråga
var illa organiserat och alls inte i stånd till
någon revolution vare sig i Finland, Karelen eller Skandinavien. Detta insågs klart
av bland andra O.W. Kuusinen, Finlands
av Stalin tilltänkte quisling i samband med
det sovjetiska angreppet 1939, vilken 1919
från Ryssland hade skickats till Finland
för att stärka den revolutionära moralen.
Vid den här tiden hade jämväl brittiska
trupper landsatts på Murmanskkusten för
att intervenera i ryska inbördeskriget på de
vita styrkornas sida och kunde lätt hota
kommunisternas verksamhet.
Den karelska kommunen kom under
alla omständigheter till stånd i maj 1920,
samtidigt som de brittiska styrkorna drog
sig tillbaka. Därför upplöstes den ”röda
bataljonen” och skrinlades ”den nordliga
krigsplanen”.

Polisen slog till
Innan den svenska bataljonen slutligen
upplöstes, fick de finska kommunisterna
uppleva flera bakslag. Bland annat tog
kommendant ”Mäntymäki” (Jussi Railo)
sitt liv under vintern 1920, under det att
Yrjö Karppanen åkt fast i Finland och
Mauno Heimo i Norge när han var där på
Gyllings uppdrag. Karppanen blev fri strax
därefter och flyttade till Sverige men anhölls igen 1921. Heimo lyckades fly och
övergick till underjordisk verksamhet.
Även om den så kallade röda bataljonen
skattat åt förgängelsen 1920–21 fortsatte
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Yrjö ”Korpela” Karppanens operationsplan
från 1919. Kartskiss i
Matti Lackman: Samarbete för revolution
(1997).
etappverksamheten och det kommunistiska samarbetet över den finsk-svenska
gränsen. FKP hade haft någon sorts byrå i
Luelå, men denna överflyttades närmare
gränsen till Haparanda. Något som hette
Uleåborgs militärkommitté såg dagens ljus
och upprätthöll kontakter med svåväl sympatisörer i Sverige som Sovjetryssland.
Den hemliga verksamheten i de nordliga
gränsbygderna blev i det här skedet dock
inte särskilt omfattande.
1923 genomförde Finlands hemliga polis ett svep anhållanden, som blev förödande för kommunisterna. Polisen hade
nåtts av informationer om att samma höst
skulle ett av Komintern förberett uppror
iscensättas i Tyskland, en utveckling som
också skulle kunna få följdverkningar i
Finland. Den välunderrättade finska polisen slog till precis innan ett rött upprorsförsök var planerat äga rum. 217 medlemmar av det socialistiska partiet anhölls,
varav 189 ställdes inför rätta. Några lyckades fly ur landet och ta sin tillflykt till
Sovjetunionen, där de fortsatte verka för
den finska revolutionen. (Det förbjudna
Finska kommunistpartiet hade en offentlig gren som kallades Socialistiska arbetarpartiet).
En central plats i den röda propagandan
intog tidningen Revontulet, där den svenske
kommunistfunktionären – senare partiledaren – Sven Linderoth hade en central
roll. I november 1923 inleddes en systematisk smuggling av tidningen från Sverige
till Uleåborg; ett större antal gränsbygdsbor deltog i insmugglingen av tidningen.

Polisen blev dock snabbt klar över att
Revontulet illegalt börjat distribueras i Finland och kunde redan i februari 1924 anhålla en grupp i distributionen involverade
personer. I ett polisutlåtande heter det att
”Det i Finland och Sverige bildats en bred
organisation, som har till syfte att genom
att sprida en sådan här uppviglingslitteratur lägga grunden för en kommande revolution, om vilken kommunisterna ännu
drömmer”.
Bland de gripna märks Juho Heikki Timonen, Lauri J. Halonen, Erkki N.
Maronen, Emil H. Laitinen, Matti
Puolimatka, Aarne Väyrynen och Armas
Piirala. Några av dessa ådömdes böter,
medan andra lyckades fly ut ur landet.
1924 tilläts åter den öppna delen av den
kommunistiska verksamheten i Finland.
Den illegala verksamheten fortsatte oförtrutet.

Aggressivt Komintern
Mellan 1924 och slutet på 1920-talet var
det ganska lugnt på den röda fronten. Under 20-talets sista år förändrades dock den
utrikespolitiska situationen, och den sovjetstyrda Komintern-organisationen blev mer
aggressiv i att underblåsa världsrevolutionen. Kommunistpartierna förutsattes
nu inta en mer offensiv roll, och det gällde
givetvis också det finska partiet. Bland det
sistnämnda partiets bravader hörde att försöka smuggla in det i USA tryckta verket
Finlands klasskrig (Suomen Luokkasota),
bland annat via svenska medarbetare i
Torneå-trakten. Bokverket, som författats
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av Arne Halonen, marknadsfördes som
alternativ till den officiella finska litteraturen om Frihetskriget, det vill säga inbördeskriget som slutat med en seger för
marskalk Mannerheims frihetliga styrkor
och ett bakslag för den från Moskva ledda
revolutionen.
1928 anhölls alla medlemmar i det illegala FKPs Finlands-byrå. Till ny representant i partiets centralkommitté skickades rödofficeren Ville Honkanen in i landet. Honkanen använde täcknamnet ”Väinö
Aaltonen” och hade färdats till Finland via
Haparanda–Torneå-etappen. Honkanen
anhölls dock redan i oktober 1929, varefter rödofficerskollegan Toivo Antikainen
tog hans plats som kommunistisk operatör
i Finland. Antikainen hade ännu hösten
1929 uppehållit sig i Leningrad (som
Petrograd nu döpts om till) och därefter
rest på falskt pass över Tyskland till
Sverige. Därifrån kom han via Tornedalen
in i Finland.
1930 förbjöds åter all kommunistisk
verksamhet i Finland, samtidigt som den
halvfascistiska Lapporörelsen växte sig
stark. Sverige och de kommunistiska
sympatisörerna där ökade nu i betydelse
för de röda finnarna, icke minst när det
gäller publiceringsverksamheten. Bland
annat försökte man våren 1931 i mindre
delar smuggla över en mindre (tysktillverkad) tryckpress till Finland från
Sverige, men det blev inte riktigt som
tänkt var – tryckpressen och lastbilen som
den fraktats på åkte fast jämte sin förare.
Därefter kunde polisen gripa ett flertal
kommunister från Kemi som var inblandade i transporten.
1936 bröt inbördeskriget i Spanien ut
mellan Franco-trogna upprorsmän och

vänsterinriktade republikaner på regeringssidan. Komintern lade under hösten upp
riktningarna för en bred stödinsats för ”arbetarklassen” med internationellt deltagande. ”Folkfronten” skapades, och det
gavs goda möjligheter för kommunistpartierna världen över att värva allmänt
vänsterinriktade idealister som kanonmat
för Stalins strävanden. För det finska partiet, som väntat 20 år på att göra revolution
i hemlandet, blev Spanien ett tillfälle att
skärpa den revolutionära glöden.
Det var inte många finnar (totalt 225
män) som lät enrollera sig i Spanien, vilket
till stor del berodde på att den finska säkerhetspolisen lyckades infiltrera kommunisterna under deras försök att värva folk till
den spanska fronten.

Vinterkrigets katastrof
1939 slogs den sista spiken in i de finska
kommunisternas likkista genom utbrottet
av Finska vinterkriget, det vill säga Sovjetunionens angrepp på Finland den 30
november. Det faktum att Sovjetunionen
gick till direkt och oprovocerat angrepp
mot den lilla finska nationen – även om
Moskvas lätt genomskådade propaganda
sade något annat – fick många dittills
troende finska kommunister att uppge sina
önskedrömmar om kommunismens rättfärdighet. Många valde att gå ur partiet,
andra sjönk ner i passiv depression.
Det sovjetiska angreppet fick följdverkningar också i Sverige, där hatet mot kommunismen inverkade menligt på de ännu
trogna finska kommunisternas utsikter att
få assistans från svenska sympatisörer och
medkommunister. I december 1939 upprättade den svenska regeringen i Storsien i
Norrbotten det första för kommunister

avsedda uppsamlingslägret (arbetskompaniet) för röda som bedömdes vara
säkerhetsrisker (det handlade om värnpliktiga som säkerligen inte hade tvekat att
skjuta sina kamrater i ryggen om de tjänstgjort i ett vanligt förband). När dessutom
den finska nationen bet ifrån sig bra mot
ryssarna och uppväckte sympatier i hela
den fria världen, tedde sig läget mer bekymmersamt än någonsin tillförne för de
finska kommunisterna. Från detta läge
skulle kommunisterna aldrig helt återhämta
sig.
Bakgrunden till att kommunisterna ändå
lyckades uppbåda så pass stora sympatier
i Finland låg i den nöd som rådde i framförallt norra Skandinavien under Första
världskriget. Befolkningen blev
radikaliserad av exempelvis hungerkravaller på Seskarö och i Malmfälten. Det
samarbete över gränserna i norr som här
beskrivits var därför en naturlig sak i den
kommunistiska rörelsen, där det så ofta
ordades om ”internationell solidaritet”.
Dessbättre blev det ingen röd revolution
under någon finsk – eller svensk – quislingregim. I Finland var Kuusinen ämnad att
bli en finsk quisling, och i Sverige fanns
män som Sven Linderoth och Hilding
Hagberg beredda att kreera liknande roller. Förutom det internationella skeendet,
som torde ha inverkat mest för att stäcka
revolutionsplanerna, betydde den finska
polisens arbete mycket för att neutralisera
samhällsomstörtarna och därmed förhindra en nationell katastrof.
Fotnot: Huvudsaklig källa för artikeln
har varit Matti Lackman: Samarbete för
revolution. Tornedalica nr. 52 (190 sidor).

Värdenihilisten Axel Hägerström
Ursprungligen var det meningen
att Axel Hägerström skulle bli
präst. Men någonstans på vägen
tappade han sin kristna
överygelse och slog sig på filosofin – det slutade med att han blev
Sveriges mest inflytelserike filosof någonsin och som sådan den
svenska materialismens och
avkristningens vägröjare.

på att ”All metafysik är bara ordsammanställningar framkallade av våra känslor,

Hägerström grundade den så kalllade
uppsalafilosofin, vilken i stora drag gick ut

värdeomdömen kan inte innehålla sann
kunskap om något verkligt” (citerat ur
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De förstörde

Sverige

Bonniers lexikon). Den hägerströmska
tankeskolan brukar även betecknas ”värdenihilism” och har ansetts rättfärdiga tesen ”makt är rätt”, ty om ingenting egentligen är värt någonting är det fritt fram för
den starke.
Axel Hägerström föddes i Vireda i
Jönköpings län 1868 och dog i Uppsala
1939, mindre än två månader innan Andra
världskrigets utbrott. Fadern, kyrkoherde
Karl Hägerström, var en sträng lutheran
som genom sin ortodoxa oblidkelighet
starkt bidrog till sonens fortsatta utveckling. Det är i sammanhanget av intresse att
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notera, att också den av Hägerström beundrade filosofen Friedrich Nietzsche
(1844–1900) var son till en luthersk
kyrkoman; såväl Nietzsche som Hägerström var starkt kristendomskritiska.

Skulle bli präst
Fader Hägerström försummade inte att
hos sina barn inpränta, att för den som
avvek från den enda, sanna läran väntade
det glödande helvetet. Detta budskap gjorde
ett starkt intryck på Axel, vilken som litet
barn en gång stoppade handen i brasan för
att känna hur helvetet var; han brände sig
givetvis svårt. Under ungdomsåren tänkte
sig Axel ändå en yrkesbana som präst och
genomlevde som gymnasist en religiös
väckelse.
Det var därför naturligt för honom att
välja ämnet teologi då han 1886 inledde
sina universitetsstudier i Uppsala. Efter
hand började emellertid barndomstron
vackla, och Axel blev alltmer övertygad
om att filosofin var hans verkliga kallelse.
I dottern Margit Wallers bok Axel Hägerström. Människan som få kände (Stockholm 1961) beskrivs filosofens inställning
till sitt värv på följande sätt: ”Den
[filosofernas uppgift] är i främsta rummet
att hjälpa människorna att se verkligheten
sådan den är och upplösa de fördomar och
tankevillor som står hindrande i vägen för
släktets strävan efter lycka och kultivering” (sidan 118).
Dottern skriver att fadern emellanåt i
breven hem talar om denna sin kallelse
”med en nästan religiös hänförelse”, och
hon förmodar att han vid övergången från
teologi till filosofi tog med sig en stor del
av den ”extatiska längtan” att bli en ”ordaförkunnare” som Hägerström känt under
sin religiösa väckelse på 1880-talet. Själv
skrev Hägerström i ett brev: ”Men fast jag
känner min egen svaghet, förtröstar jag på
den store världsanden, som genom sorg
och smärta förer människorna framåt till
rening…Denna världsande är icke för mig
någon yttre verklighet, utan han är den
starka väldiga makt i var och ens inre, som
driver en framåt och åter framåt, den kraft,
som kämpande i mitt eget inre med makt
betvingar och kuvar alla lägre begär…”.
Äpplet föll trots allt inte så långt från
fadersträdet…

Tog intryck av Marx
Under Axel Hägerströms studieår i Uppsala var Christopher Jakob Boströms filo-
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sofi alltjämt aktuell. Boström (1797–1866)
var påverkad av såväl Platon som Hegels
konservativa aspekter och byggde upp ett
idealistiskt, filosofiskt system: enligt
Boström var idéerna det enda verkliga i en
hierarkisk tillvaro där Gud var den yttersta
auktoriteten. Boströms tankar kom i gott
och väl ett halvsekel att starkt prägla 1800talets svenska överhetssamhälle och rättfärdiga monarki och ståndsriksdag.
Hägerström kom i Uppsala att starkt
vända sig mot boströmianismen och påverkades tidigt av Erik Olof Burmans skrift
om Kants kunskapslära. Hägerström skrev
i början av 1900-talet bland annat på tyska
verken Kants Ethik samt Das Prinzip der
Wissenschaft. 1909 utgav Hägerström Social teleologi i marxismen.

Det var bland annat sedan han kommit i
kontakt med den österrikiska värdeteoretiska skolans tankar som Hägerström
utformade sin beryktade så kallade värdenihilistiska lära. Första gången han offentliggjorde sin tes om att moralfilosofiska
utsagor varken är sanna eller falska – blott
subjektiva – var i sin installationsföreläsning 1911. Detta tema skulle Hägerström
sedan med den drucknes envishet upprepa
otaliga gånger i föreläsningar och skriftställning.
I själva verket är den hägerströmska
värdenihilismen djupt inbäddad i det
svenska folkhemmets grundläggande ideologi, inte minst inom rättsväsendet. Människans rättsbegrepp, hävdade Hägerström,
skapas inte av ”någon gud” utan av ”uppfostran, den sociala sedvänjan och rättsmaskineriet med dess sanktioner…”
(Wedberg). Hägerström ville inom juridiken avskaffa tron på objektiva plikter
och rättigheter och ersätta sådana begrepp
med hänsynstagande till ”samhällsnyttan”.
Inte heller gav Hägerström mycket för
den internationella folkrätten. Hans lärjunge Vilhelm Lundstedt kom yttermera
på 30-talet att se just folkrättsbegreppet
som en fara för världsfreden.

Destruktivt inflytande

Med tiden fick Axel Hägerström ett alltmer förgrämt utseende.
Även om han inte var uttalad marxist,
tog Hägerström enligt Anders Wedberg i
Svenskt biografiskt lexikon (Stockholm
1973) ”starka intryck av Marx tankar om
klasskampen, om kapital och arbete och
om ideologierna som uttryck för bakomliggande djupare krafter…”.

Värdenihilismen
Efter 1910 kom Hägerström fullt ut att
bekänna sig till en ateistisk-materialistisk
världsuppfattning, till stor del påverkad av
sina Marx-studier. 1911 blev Hägerström
utsedd till professor i praktisk filosofi i
Uppsala, ett ämbete han fortfor att bekläda
till 1933. Väl installerad i professorsämbetet kom Hägerström att alltmer intressera sig för moral-, rätts- och historiefilosofi.

Axel Hägerström fortfor livet igenom att
intressera sig för religiösa frågor och icke
minst Kristus-gestalten. Bland de skrifter
som 1946–68 utgavs efter Hägerströms
död fanns exempelvis Jesus, en karaktärsanalys där författaren sökte förklara Mästaren utifrån moderna, psykologiska begrepp.
Hägerström kom att få en rad lärjungar
som förde det nihilistiska och värderelativistiska giftet vidare i det svenska
samhället; den mest berömde av dessa var
Ingemar Hedenius. Det hägerströmska inflytandet var inte främst förödande därför
att det undergrävde kyrkans redan vacklande ställning i folkdjupet, utan därför att
det via otaliga eftersägare bland politiker,
jurister och tjänstemän förde ut den övergripande tanken att det inte finns – och inte
kan finnas – något som är värt att tro på
mer än politisk makt, samhällelig rationalism och egennytta.
Låt det ändå slutligen bli sagt, att Axel
Hägerström var en god äkta man och familjefar.
Tommy Hansson
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priori betecknas som främlingsfientliga,
kryptonazistiska?”
Contras notisavdelning har i detta nummer sammanställts av Tommy Hansson och
Carl G. Holm. De källor som refereras är
inte direkt citerade, utan texten är en sammanfattning av originalkällan om inte annat markeras med citationstecken.

Se upp, Ingvar och Carl…
Före detta ambassadören Anders Sandström hävdade i en debattartikel i Dagens
Nyheter den 12 mars att två statliga myndigheter misskött undersökningen av Osmo
Vallos död i syfte att undgå en granskning
av 17 liknande dödsfall i samband med
gripanden från polisens sida. Sandström
krävde att en oberoende kommission skall
granska fallet Osmo Vallo, som avled i en
poliscell i Karlstad 1995.
Det borde innebära dåliga nyheter för de
tidigare statsministrarna Ingvar Carlsson
och Carl Bildt, vilka var regeringschefer
under den tid de nämnda dödsfallen skedde.
I alla fall om man jämför med de anklagelser som återstod vid prövningen i Storbritannien mot Chiles förre stats- och regeringschef Augusto Pinochet Ugarte, sedan
prövningen begränsats till tiden efter september 1988 av formella skäl. Det handlade då om personer som avlidit under
misstänkta omständigheter hos polisen i
landsorten och regeringschefen Pinochet
ansågs av den spanske undersökningsdomaren Baltasar Garzon vara ansvarig
för dödsfallen.

Försvarets långsamma död
Det politiska och militära etablissemanget
ägnar sig sedan åtskilliga år tillbaka åt att
verkställa något som närmast kan betecknas som det svenska försvarets långsamma
död. En av de senaste spikarna i likkistan
var uttunnandet av landets flygflottiljer till
fyra. För en gångs skull föreföll ÖB Owe
Wiktorin något bekymrad och underlät
denna gång att tala om att den planerade
nedläggningen av förband – i detta fall F10
i Ängelholm och F16 i Uppsala – i själva
verket innebär att försvaret blir extra ”spetsigt” och ”effektivt”, eller hur nu de tillrättaläggande orden brukar falla.
”Försvarsutskottet bedömer att de fyra
kvarvarande flottiljerna har de långsiktigt
bästa förutsättningarna för att bedriva en
rationell och miljöanpassad verksamhet”,
heter det i ett förklarande pressmedde-
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lande från Sveriges riksdag. I pressmeddelandet förutskickas vidare att totalförsvaret skall förändras på ett ”genomgripande” sätt och att följande enheter läggs
ned: Armé-, Marin- och Flygvapencentrum; militärområdesstaber, fördelningsstaber och Gotlands militärkommando; försvarsområdesstaberna; marinkommandon och flygkommandon; samt
civilbefälhavarorganisationen.
En lång rad förband som det här skulle ta
alltför stor plats att räkna upp föreslås
vidare för nedläggning.
Det är nog bra att bedriva ”rationell” och
”miljöanpassad” verksamhet. Men hur blir
det med förmågan att försvara landet i
händelse av krig?

Självhatande svenskar
Den färgstarkt utstyrde Roger Pontares
seger i den svenska schlagerfestivalen med
en sång som hyllar nationalismen gav upphov till viss turbulens. Pontare själv hade
svårt att förstå hur texten hyllades av
svenska nationalister av det mer aggressiva slaget.
Vi föreslår Pontare att sätta sig in i vad
genuin nationalism innebär innan han härnäst framför kontroversiella sånger om
”yxa i krigares hand” och människor som
vill ”offra sig för sitt land” och liknande.
Ty det råder ingen tvekan om att vad
Pontare sjunger om är uttryck för just en
aggressiv nationalism. Att den nationalism Pontare hyllar råkar vara sådan som
lappar, indianer och andra ”ursprungsfolk”
bekänner sig till gör i sak ingen skillnad
Pontares uppfattning kan sägas vara typiskt svensk – blågul nationalism är något
fult, ursprungsfolkens nationalism är fin.
Östgöta Correspondentens ledarskribent
Magnus Karaveli (själv av turkisk härkomst) skrev en tankeväckande artikel på
detta tema i tidskriften Moderna Tiders
marsnummer med rubriken ”Det svenska
självhatet”. Karaveli framhåller bland annat: ”En större lyhördhet är påkallad. Det
finns hos många en oro inför en mångkulturell verklighet som sällan ter sig så
idyllisk som i de politiska högtidstalen.
Man känner obehag inför förändringen av
landet och vill värna om traditioner och
svensk kultur. Ska sådana stämningar a

Socialistens inkomst:
26,8 miljoner
Ett av den socialistiska/kommunistiska
ideologins grundläggande temata har varit
nödvändigheten av absolut jämlikhet.
Ingen skall ha mer än någon annan och de
som av någon anledning har mer måste
tvingas dela med sig. Denna idé har naturligtvis ytterst sällan praktiserats, utan i
länder där socialister/kommunister har haft
makten har väldiga inkomstklyftor mellan
makthavare och folk rått.
Listan över toppinkomsthavare i Nykvarns kommun utanför Södertälje utgör
därvidlag inget undantag. I topp ligger
således 42-årige redaktören för tidningen
Socialisten, Jonathan Clyne. Denne anges
ha en total inkomst omfattande 26 809 135
kronor, fördelade på en blygsam förvärvsinkomst om 67 200 och inkomst av kapital
om 26 741 935. När skatt frånräknats blir
naturligtvis slantarna betydligt decimerade, men det hindrar inte att det blir en
rejäl summa över.
Clyne har inte behövt göra något alls för
att bli så rik. Pengarna skramlade in när
modern sålde sitt företag i vilket sonen var
delägare. Pengarna har bland annat använts till husamorteringar och stöd till
”befrielserörelser som kämpar i andra länder”; dessutom uppger sig Clyne vilja
”trygga framtiden för mina barn”. Clyne
anges inte se någon motsättning mellan
sina socialistiska ideal och sin privata förmögenhet. Dessutom, säger han, tänker
han inte satsa sina pengar på ”aktiespekulationer”.
Det lär ha varit en romersk kejsare som
gav upphov till det bevingade uttrycket
”pengar luktar inte”. Av fallet Jonathan
Clyne torde framgå, att det i hög grad
gäller fortfarande.
(Länstidningen, Södertälje)

Tvivelaktiga skattetillägg
Flera småföretag har tvingats betala skattetillägg (en straffavgift) för moms som de
redan betalat. För företag som omsätter
mindre än en miljon kronor ska momsen
deklareras på den vanliga deklarationen,
inte i en särskild månatlig momsdeklaration. Företag som inte fyllt i momsrutan på deklarationen, trots att den totala
momsen finns redovisad i bilagorna och
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dessutom är inbetald har av en del länsrätter dömts att betala skattetillägg. Ett
företag dömdes att betala så mycket som
371.000 kronor i straff för en moms som
redan var betald. Än mer bisarrt har det
blivit genom att skattetillägget utgår på
bruttoomsättningen, dvs den moms som
ska utgå på försäljningen, utan att avdrag
görs för ingående moms. Den som inte
fyllt i momsrutan på deklarationen har
naturligtvis missat både utgående och ingående moms. Skattemyndigheten ”korrigerar” den utgåenmde momsen, men struntar i den ingående. Ett handelsföretag har
ska ju bara betala moms på den lilla del av
omsättningen som är skillnad mellan inköps- och försäljningspris. Men skattedomstolarna struntar i detta. En del domstolar vill säga. Praxis är olika i olika delar
av landet.
För övrigt är skattetilläggen i blåsväder
i Europadomstolen. Man ska inte kunna
straffas flera gånger för samma sak.
Svenska staten anser inte att skattetillläggen (som oftast är 50 procent av den
skatt som inte betalats – självklart tillkommer också att betala den skatt som debiterats) är ett straff och därför kan den som
redan betalat skattetillägg också ställas
inför rätta och dömas för skattebrott till
böter eller fängelse. I Europa anser man att
även skattetillägget är ett straff och därför
ska den som betalat skattetillägg inte kunna
dömas ytterligare en gång för samma brott.
Den slugiltiga prövningen av detta är dock
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ännu inte klar, men mycket talar för att
Sverige tvingas göra om systemet med
skattetillägg.

Olika falla ödets lotter
Ungdomsstyrelsen heter en statlig myndighet som betalar ut bidrag till ungdomsorganisationer. Styrelsen har nyligen
skickat ut en förteckning på de 75 miljoner
kronor man betalat ut i grundbidrag till
olika organisationer. Flertalet organisationer får mellan 100 och 150 kronor per
medlem. Några får mycket mer. I topp
ligger olika handikapporganisationer, vilket vi har förståelse för. Svårare att förstå
är varför Sveriges Muslimska ungdomsförbund ska tilldelas 212 kronor per medlem, medan Svenska Baptisternas Ungdomsförbund (med ungefär lika många
medlemmar) ska få nöja sig med 119 kronor. De kristna organisationerna hamnar
generellt sett långt ner på den beräkning av
bidrag/medlem som Contra gjort. I topp –
efter handikapporganistaionerna – kommer en rad invandrarorganisationer som
Allserbisk-Jugoslaviska Ungdomsorganisationen med 512 kronor, Serbiska
Ungdomsförbundet med 374 kronor och
Bosnien-Hercegovinas Muslimska Ungdomsförbund med 223 kronor. Syrianska
Ungdomsförbundet får dock nöja sig med
109 kronor. Syrianerna har normalt en
starkt kristen framtoning. Om man bortser
från handikapp- och invandrarorganisationerna finns det en organisation som

får avsevärt mer pengar än andra, Sveriges
Roll- och Konfliktspelsförbund, som får
236 kronor per medlem. Tidigare ordföranden Jonas Birgersson har övergett jakten på miljoner från Ungdomsstyrelsen till
jakten på miljarder från Näringsdepartementet. Birgersson är huvudägare i bolagen Framfab och Bredbandsbolaget och
räknar med att kunna främja sina affärsintressen med hjälp av statens IT-satsningar.
Han har tydligen fått god träning i sin
tidigare roll.

Bokföringstricks
Ett sätt att skenbart minska skatter och
avgifter i den statliga budgeten är att ersätta skattefinansierade bidrag med avdrag. Eller att skattebefria betalningar som
görs från staten. Tidigare har det varit en
konsekvent utveckling i riktning mot att
skattebelägga olika former av statliga bidrag för att minska besvärliga marginaloch assymetrieffekter. Så blev till exempel sjukpenningen skattepliktig för ett antal år sedan.
Nu har trenden vänt, för att staten skenbart ska kunna hålla kvar vid fastställda
utgiftstak och för att statens andel av bruttonationalprodukten ska se något mindre
oaptitlig ut än den annars skulle göra. Ett
exempel är när statens ersättning till Sydkraft för avvecklingen av det första aggregatet vid kärnkraftsverket Barsebäck ska
skattebefrias. Enligt en sedan länge fastslagen praxis ska statliga bidrag till företag (lokaliseringsstöd, sysselsättningsstöd,
stöd till forskning och utveckling osv)
betraktas som skattepliktig inkomst. Å
andra sidan får avdrag göras för de kostnader som bidragen är avsedda att täckas.
När det gäller Barsebäck vänds denna princip upp och ned. Härigenom slås två flugor
i en smäll. Dels minskar den statliga andelen av BNP marginellt, men framförallt
ger regeringen sken av att kärnkraftsavvecklingen är billigare än den är.
En parallell till detta är när staten ska
medge särskilda avdrag för investeringar i
bredbandsutbyggnad. Skatteintäkterna
minskar en aning, liksom statens utgifter,
jämfört med alternativet att använda statliga medel för bredbandsutbyggnaden. Vi
noterar bara hur det förhåller sig rent
bokföringstekniskt och är principiellt av
uppfattningen att staten varken skulle ge
bidrag till avveckling av väl fungerande
kärnkraftverk eller till utbyggnad av ett
bredbandsnät som ändå kommer att byggas ut av marknadskrafterna.
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Helms kritik mot FN
På inbjudan av ambassadör Richard
Holbrooke bereddes den konservative
republikanske senatorn Richard Helms,
North Carolina, ordförande i senatens utrikesutskott, den 19 januari 2000 tillfälle att
tala inför Förenta nationernas säkerhetsråd. Helms blev därmed den förste lagstiftare som någonsin talat inför FNs säkerhetsråd. Säkerhetsrådet inbegriper endast
15 medlemmar, men ytterligare ett stort
antal länders FN-ambassadörer hade samlats för att lyssna till den kontroversielle
Helms.
”Jag är ingen diplomat”, klargjorde
Helms, ”och därför är jag inte helt införstådd med det eleganta och sparsmakade
språk som tillhör diplomatyrket.” Helms
har rykte om sig att säga vad han tycker.
Och det gjorde han också med besked
inför säkerhetsrådet. Här följer några utdrag ur talet:
”Sedan jag blev ordförande i utrikesutskottet har jag tagit emot bokstavligen
tusentals meddelanden från amerikaner
över hela landet vilka uttryckt sin frustration över institutionen [FN]. De vet instinktivt att FN lever och andas på grund
av de pengar som de amerikanska skattebetalarna, bland andra, har slitit ihop, ändå
har de hört kommentarer här i New York
som kallat Förenta staterna en ’parasitnation’. Jag tar avstånd från detta, och så
gör det amerikanska folket.
”De har hört FN-tjänstemän på ett absurt
sätt förklara, att länder såsom Fidji och
Bangladesh bär Amerikas börda i fråga
om fredsskapande.
”De ser att majoriteten av FN-medlemmarna rutinmässigt röstar emot Amerika i
nationalförsamlingen…
”De läser i tidningarna att trots alla brott
mot de mänskliga rättigheterna som äger
rum i diktaturer runt jordklotet, har en
speciell FN-rapporteur hävdat att hans
mest angelägna uppgift var att undersöka
brott mot de mänskliga rättigheterna i
Amerikas förenta stater, och han fann givetvis att våra insatser på de mänskliga
rättigheterna område lämnade mycket övrigt att önska…
”De amerikanska skattebetalarna spenderade också ytterligare 8 779 000 000
dollar från den amerikanska försvarsbudgeten för att stödja olika FN-resolutio-
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ner och fredsbevarande operationer världen över…
”Det amerikanska folket anser att Förenta nationerna gör anspråk på att etablera
sig själv som en central myndighet i en ny
världsordning med globala lagar och en
global regering…
”…När Ronald Reagan sände amerikanska soldater med den livsfarliga uppgiften att befria Grenada från den kommunistiska diktaturens händer, svarade FNs
generalförsamling med att genom omröstning fördöma den aktion som beordrats av
den valde presidenten i Förenta staterna,
Ronald Reagan, som ett, citat ’brott mot
internationell lag’, slut citat, och, måste
jag konstatera, de gjorde det med en större
majoritet än när den sovjetiska invasionen
av Afghanistan fördömdes av samma nationalförsamling…
”Fyrtio år senare söker FN påtvinga
amerikanerna sin utopiska vision av internationell lag.
”Och det är därför amerikanerna tillbakavisar idén om ett suveränt Förenta nationerna som gör anspråk på att vara den
legitima källan för Förenta staternas regerings politik, utrikes eller inhemsk…
”Om Förenta nationerna respekterar det
amerikanska folkets suveräna rättigheter
och tjänar dem [folket] som ett effektivt
instrument, kommer man att förtjäna deras
respekt och stöd.
”Men ett Förenta nationerna som söker
påtvinga det amerikanska folket dess självpåtagna myndighet utan deras [folkets]
medgivande tigger om konfrontation och
– jag vill vara öppenhjärtig mot er – ett
slutligt amerikanskt tillbakadragande [från
FN].”
Helms skarpa anmärkningar ignorerades så gott som helt av vänsterinriktad
amerikansk press.

Angolakriget fortsätter
De fortsatta striderna mellan de angolanska regeringsstyrkorna och UNITA-rebellerna längs Angolas sydgräns uppges ha
resulterat i att cirka 300 angolanska flyktingar per dag söker skydd i Namibia.
Dessa flyktingar omhändertas av den humanitära FN-organisationen UNHCR och
förflyttas cirka 250 kilometer söderut till
flyktinglägret Osire. Några av flykting-

arna har funnits i lägret ända sedan 1992,
medan några anlände i november då den
namibiska regeringen upplät territorium åt
MPLA-styrkorna för deras attacker mot
UNITA. Den amerikanska regeringen har
bistått flyktinglägret med mat.
Men situationen i norra Namibia är ingalunda säker. Olika källor indikerar att situationen i området fortsätter att förvärras
vad avser mänskliga rättigheter samt humanitära och säkerhetsrelaterade förhållanden. Rapporter har förekommit om
inspärrande, tortyr, tvångsrekrytering av
soldater, trampminor och banditdåd. Särskilt uppges en grupp bushmän (Kxoe) i
västra Capriviremsan ha drabbats så hårt
att de valt att fly till Botswana. Orsaken till
förföljelsen av bushmännen (ett pygméfolk) är att de anklagas för att ha stött
UNITA-rebeller i den angolanska provinsen Cuando-Cubango. Dessutom uppges
MPLA-regimen ha tvångsrekryterat bushmännen till sina stridande förband – när de
vägrat har de misshandlats och torterats.
Vidare rapporteras att minst 110 män
och kvinnor från den angolanska Uvimbundu-stammen hållits fängslade under
omänskliga förhållanden i några få polisceller i Max Makushe polisstation cirka
180 kilometer öster om den namibiska
orten Rundu nära angolanska gränsen.
Uvimbundus stöder till stor del rebelledaren Jonas Savimbi. Också i Angola uppges
situationen vad beträffar säkerhet och
mänskliga rättigheter stadigt förvärras, i
första hand som en följd av MPLA-regimens desperata men hittills föga framgångsrika strävan att krossa UNITA-rörelsen.

Ryskt blod
Den ryska krigsmaskinen tycks sakta mala
ner motståndet hos det tjetjenska folket.
Samtidigt visar det hårda motstånd ryssarna möter och den ryska arméns oförmåga att åstadkomma ett snabbt avgörande på en fortgående försämring av Rysslands krigsmakt. ”Rysslands segrar mäts i
litervis med blod”, fastslår exempelvis den
amerikanska militärtidskriften Soldier of
Fortune (maj 2000).
Den ryska propagandan har under lång
tid gått ut på att det bara är en tidsfråga
innan Tjetjeniens rebeller krossas. Samma
sak påstods under kriget i Afghanistan, ett
land som de dåvarande sovjetiska styrkorna tvingades utrymma efter tio års misslyckade försök att knäcka de många
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motståndsgrupperingarna. I en rapport som
offentliggjordes i mitten av januari hävdade den stridbara Soldatmödrarnas kommitté att 3000 ryska soldater hade dött i
Tjetjenien sedan fientligheterna inleddes i
september förra året. Det ryska
försvarsministeriet förnekade att så många
dött och nämnde först siffran 500. Kort
därpå tvingades man korrigera statistiken
och erkände att 1055 soldater hade dödats
och mer än 3200 sårats sedan oktober.
De officiell siffrorna inkluderade dock
inte sårade soldater som senare avled av
sina skador eller de kroppar som var så
vanställda att de inte kunde identifieras. Ej
heller publicerade försvarsmakten några
siffror avseende soldater som rapporterats
saknade under strid, en kategori som omfattar döda soldater vilkas kroppar inte
återfunnits. Statistiken kom som en chock
för många ryssar men knappast för erfarna
krigsobservatörer.

AIDS i armén
Det demokratiska partiets presidentkandidat i USA, Al Gore, lovade i ett mindre
välbetänkt ögonblick att göra det möjligt
för praktiserande homosexuella att verka i
den amerikanska krigsmakten. President
Clinton tvingades backa från det kravet
sedan opinionstrycket blivit för starkt.
Innan Gore eventuellt blir i tillfälle att
förverkliga sin vision om en böganpassad
armé bör han studera situationen i Kenya,
där arméchefen, general Daudi Tonje, nyligen tvingades vidgå att två keynianska
soldater i veckan dör i den fruktade immunbristsjukdomen AIDS.
(Soldier of Fortune, Boulder, Co.)

fönstren, även Bibeln och Nya testamentet.
Också i det forna sovjetimperiets
kärnland, Ryssland, hotas religionsfriheten genom den rysk-ortodoxa kyrkans anspråk på religiös hegemoni.

Invandringen till Israel
Under 1999 anlände 77 921 nya invandrare till Israel, vilket uppges vara en ökning med 33,4 procent jämfört med 1998.
De flesta inflyttarna kommer från Ryssland (31 182) och hela det forna Sovjetunionen (totalt 66 907). Ökningen av invandringen till Israel väntas fortsätta under år 2000.
Staten Israels policy är att alla judar
världen över – samt personer som är gifta
med invandrande judar – när som helst
skall kunna flytta till det judiska hemlandet.
(Menorah, Stockholm)

Nordkoreanskt psykkrig
Säkerhetsbedömare har noterat en upptrappning av den nordkoreanska kommunistregimens psykologiska krigföring, riktad mot grannen i söder. Tvärtemot de som
menar att regimen i Pyongyang tenderar
att mjukas upp till följd av täta kontakter
med grannen i söder, tycks den nordkoreanske ledaren Kim Jong-il försöka stärka

greppet över landet och intensifiera den
totalitära likriktningen.
Nordkorea har förstärkt sin propagandaverksamhet på senare tid, inte minst som
en följd av den kinesiske försvarsministerns
Chi Haotian besök i Sydkoreas huvudstad
Seoul nyligen. En annan anledning nordsidan kan ha att öka sina insatser i psykologisk krigföring är att i sommar 50-årsminnet av Koreakrigets utbrott uppmärksammas; dessutom förestår parlamentsval
i Sydkorea.
Ett under senare tid vanligt nordkoreanskt slagord uppges ha varit ”den stora
och kraftfulla staten”, det vill säga Nordkorea. Termen presenterades första gången
i partitidningen Rodong Shinmun i augusti
1998. Denna slogan är i första hand ägnad
att bevara och stärka Kim Jong-ils regim
och vidmakthålla det kommunistiska systemet. I Kim Jong-ils perspektiv är det
nödvändigt för Nordkorea att vara ”en stor
och kraftfull stat” för att kunna förena
Koreahalvön under kommunistiskt styre.
Samtidigt rapporteras att de växande ekonomiska och humanitära svårigheterna i
Nordkorea lett till ökad brottslighet och
korruption på alla plan i samhället. Som en
följd har också antalet avhopp över gränsen mellan de båda koreanska staterna
ökat.
FN-kommandot i Panmunjom har anklaga nordsidan för att med sin propagandaoffensiv öka spänningen på Koreahalvön.
(Korea Now, Seoul)

Religiös hegemoni
Att allt inte är väl beställt med religionsfriheten i länder som tidigare tillhörde Sovjetunionen konstateras av Hans Lindelöw
i tidskriften Maranata (nummer 1 2000).
Ett av de exempel Lindelöw ger härrör
från Georgiens huvudstad Tbilisi: ”In i det
rum där sekteristerna var församlade
trängde sig prästerna, bärande på tunga
järnkors och andra tillhyggen. Strax började den blodiga misshandeln…”.
Exemplet kommer från hösten 1999, då
en församling av Jehovas vittnen angreps
av fanatiska ortodoxa. Flera ”vittnen” fördes till sjukhus för behandling efter den
blodiga misshandeln. De ortodoxa uppges
ha härjat vilt i Jehovas vittnens lokal och
kastat ut alla skrifter de kom över genom
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Kalla krigets hjältar:

Av Tommy Hansson

Pjotr Popov: CIAs förste sovjetagent
Namnet Pjotr Popov är obekant
för en bredare allmänhet. Ändå
var han på 1950-talet en synnerligen viktig länk i den fria västvärldens kamp mot sovjetkommunismen under det kalla
kriget. Pjotr Semjonovitj Popov
var den första agent CIA lyckades rekrytera i den sovjetiska
säkerhetstjänsten och gav väst
ovärderliga informationer under
en följd av år. Popov fick slutligen betala med sitt liv.
Pjotr Popov valde en direkt approach när
han kontaktade den amerikanska underrättelsetjänsten Central Intelligence Agency (CIA) i Wien 1952. I ett kuvert adresserat An den Americanischer Hockkommissaer [sic!] skrev han: ”Jag är en
rysk officer ansluten till den Sovjetiska
gruppen av styrkors högkvarter i Baden
nära Wien. Om ni är intresserad att köpa en
kopia av den nya organisationsplanen för
en sovjetisk pansardivision, möt mig på
hörnet av Dorotheergasse och Stallburggasse klockan 8:30 P.M., 12 november.
Om ni inte är där kommer jag att återvända
vid samma tid den 13 november. Priset är
3000 österrikiska schilling.”
Popovs engelska och tyska språkbehandling var inte den bästa, men på hans intentioner var inte att ta miste.

Kodnamn Alex
När Popov – med kodnamnet Alex – kontaktade amerikanerna var han i trettioårsåldern. Han hade anlänt till Wien i augusti
1952, omkring ett år efter att ha blivit
utexmaninerad från den prestigefyllda sovjetiska Militära diplomatiska akademin.
Popov var inte ansluten till det mest kända
av de sovjetiska underrättelseorganen
(KGB), utan till den militära underrättelsetjänsten GRU – närmare bestämt till
sektionen för jugoslaviska frågor i gren 4
av GRUs strategiska underrättelseavdelning i Wien.
CIAs besättning i Wien – förstärkt med
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Väpnade aggressioner tillhörde Sovjetrysslands standardmetoder för att nå inflytande i
omvärlden. Bilden visar hur ungerska frihetskämpar krossat den hatade Stalin-statyn i
Budapest. Några dagar efter detta var den ungerska frihetskampen krossad av sovjetiska stridsvagnar.
experter på sovjetryska förhållanden från
Washington – upptäckte efter en inledande
period, under vilken det fanns vissa tvivel
om Popovs autenticititet, att Popov var
”äkta vara”. Amerikanerna blev snart på
det klara med att Popov, som var av enkelt
bondeursprung, inte hade någon tanke på
att hoppa av till väst med sin fru och barn.
Därtill var han alltför bunden vid den
ryska fosterjorden. Vad han ville var att ge
den brutala kommunistregimen i Moskva
vad den förtjänade. Detta var Popovs huvudsyfte med att vända sig till väst; även
om han tog emot pengar för sina tjänster
var det alltså inte pengarna som var huvudsaken.
Popovs arbete i Wien, som vid denna
tid enligt stormaktsöverenskommelserna
efter Andra världskrigets slut delvis kontrollerades av Sovjet, bestod bland annat i
att rekrytera utländska agenter till GRU.
Under sin verksamhet inledde han en affär
med en serbisk kvinna, som han envist höll
fast vid under tiden som västagent. Bland

annat ansåg sig Popov tvungen att förse sin
älskarinna med pengar då och då. Förhållandet gav amerikanerna stora bekymmer,
liksom ryssens alltför ymniga bruk av
nationaldrycken vodka.

1951 års reglemente
Det anses att den information Pjotr Popov
bestod USA med var många gånger mer
värd än de relativt små summor agenten
fick i gengäld. Före detta CIA-mannen
William Hood, som beskriver fallet Popov
i sin bok Mole (London 1982), skriver så
här (sidan 127) om Popovs insatser:
”I åratal var det ett av Pentagons [amerikanska försvarsdepartementet] högsta
prioriterade önskemål att erhålla ett exemplar av den sovjetiska arméns fältreglemente
för 1947, Röda arméns första efter Andra
världskriget grundläggande instruktionsbok avseende organisation och taktik. Vid
ett möte…i Washington hade en representant för Pentagon blivit så ivrig att lägga
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beslag på dokumentet att han satte en
prislapp om 500 000 dollar på det…Några
få månader efter det att Popov rekryterats,
frågade [Grigorj] Domin [en ryskfödd expert inom CIA som arbetade med Popov]
om han möjligen kunde få tag på dokumentet från 1947. Popov såg brydd ut. ’Jag
kan kanske få ut en av 1951 års instruktionsböcker, men jag vet inte var jag skulle
kunna hitta den gamla…”.
Amerikanerna var inte ens medvetna
om att det kommit ut en ny instruktionsbok
för Röda armén och var naturligtvis eld
och lågor över Popovs bidrag.
För att förstå varför Pjotr Popov vände
sig till väst och erbjöd sig lämna ut hemliga uppgifter som var ägnade att skada
hans hemland Sovjetunionen är det nödvändigt att återvända till hans barn- och
ungdom i byn Solnetjnaja och hur denna
påverkades av den kommunistiska politiken. Josef Stalin hade i januari 1930 givit
order om att de så kallade kulakerna –
välbeställda bönder – skulle ”likvideras
som en social klass”. Fem miljoner människor ur denna kategori rycktes upp med
rötterna från sin naturliga omgivning. De
som hade tur sattes att arbeta i fabriker,
medan de mindre lyckligt lottade transporterades till otillgängliga delar av det
väldiga sovjetimperiet och/eller slavarbetsläger. Andra avlivades med olika metoder.
Stalins avsikt var att näpsa den självständiga bondebefolkningen och att kollektivisera jordbruket enligt socialistiska principer.
Resultatet av Stalins tvångsmetoder blev
att bondeklassen halverades och att svår
livsmedelsbrist utbröt på många ställen. I
Ukraina dog uppåt tio miljoner människor
i svält. Jordbrukskollektiviseringen nådde
Solnetjnaja på senvåren 1930. Det hölls ett
bymöte under vilket unga partifunktionärer från Moskva med obefintlig framgång
försökte förklara kollektiviseringens välsignelser för de församlade bönderna.
Pjotrs äldre bror Aleksandr förlorade tålamodet och slängde handgripligen ut en
ung, arrogant kommissarie med påföljd att
byns invånare ställdes inför hot om deportation. En ung, skrivkunnig man i byn tog
dock initiativet att i ett sista desperat försök att rädda byn skriva till Sovjetunionens president Kalinin.
Försöket lyckades. Kalinin, själv av
bondesläkt, läste och tog intryck av brevet
och lät folket bo kvar i byn. För Pjotr
Popov, som vuxit upp i en rudimentärt
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enkel bostad med jordgolv, blev händelsen av livsavgörande betydelse. Han skulle
för alltid i sitt hjärta bevara intrycket av de
arroganta kommunisternas försök att
krossa bygemenskapen och låta invånarna
gå under.

Slå tillbaka
Sedan Popovs far dött 1935 tvingades brodern Aleksandr ta ansvar för familjen. Han
bestämde att åtminstone en familjemedlem skulle få en ordentlig utbildning. Lotten föll på Pjotr Semjonovitj. Efter tre års
skolgång överfördes denne till en mellan-

lyxvåning enligt sovjetiska förhållanden).
I april 1948, bara ett par månader innan
han skulle utexamineras från Frunzeakademin, erbjöds Popov att bli medarbetare i den militära underrättelsetjänsten
Glavnoje Razvedovatel´noje Upravlenie
(GRU). Han accepterade och överfördes
till den så kallade VASA-skolan för militär underrättelsetjänst. Därifrån utexaminerades han i juni 1951 efter tre års intensiva studier. Hans första uppdrag omfattade den österrikiska avdelningen av Europeiska direktoratet under ledning av general Konovalov. 1952 sändes han på sitt
första utlandsuppdrag till Wien.
Pjotr Popovs levnadsbana kunde så långt
anses ha varit extremt lyckosam. Av en
tillfällighet hade han och hans familj, tillika med hembyns övriga invånare, undgått deportering och kanske död. Kriget
hade han avverkat utan att såras allvarligt
och hade därefter uttagits till kvalificerad
militärdiplomatisk utbildning. I sitt hjärta
kände dock Popov ett begär att slå tillbaka
mot den omänskliga regim som hade förstört livsbetingelserna från den jordbrukarbefolkning Popov stammade från.

Avslöjades av Blake
Josef Stalin var Pjotr Popovs högste chef
när den senare inledde sin spionbana i
CIA.
stadieskola i Tula, närmare 50 mil från
hembyn. Ett år senare, i september 1939,
inledde Tyskland Andra världskriget genom att invadera Polen. Samtidigt svepte
sovjetiska styrkor i enlighet med Molotov-Ribbentroppakten in i Polen från ett
annat håll. Popov fick sina första erfarenheter av krigets verklighet i april 1940, då
skolan i Tula – några månader efter den
ryska invasionen i Finland – förvandlades
till en militär övningsinstitution.
1943 accepterades Popov vid 21 års
ålder som medlem i det kommunistiska
partiet; han hade under sina tidigare skolår
aktiverats i den ungkommunistiska organisationen Komsomol. Till följd av sina
militära krigserfarenheter antogs Popov
som elev i det prestigefyllda, militära
Frunze-akademin i Moskva i vilken han
inträdde i mars 1945. I december samma
år gifte han sig med Gallina, med vilken
han till följd av sin nyvunna status kunde
flytta in i en tvårummare i Moskva (en

I juli 1954 lämnade Popov tillfälligt Wien
för att tillsammans med hustrun Gallina
och de två minderåriga barnen resa på
sommarferier i Kaliningrad, tidigare under namnet Königsberg huvudstad i Ostpreussen. Hans bortovaro gav CIA-stationen i Wien – som tvingats gå för högvarv
under hanterandet av Popov – en andhämtningspaus. Popovs kontaktman Gregorij
Domnin återvände till Washington för att
informera CIA-mannen Richard Helms
(senare CIA-chef) och ett fåtal andra om
utvecklingen av fallet Popov. Domnin
överlämnade även ett personligt meddelande från Popov till dåvarande CIA-chefen Allen Dulles, vilken efterträtt Bedell
Smith i februari 1953.
Efter Popov/Alex återkomst till Wien
gavs han ett nytt uppdrag i Tyskland. Detta
kom att medföra problem med kommunikationerna från Popov/Alex till amerikanerna. Han beslöt därför att vända sig till
de amerikanska ”kusinerna” (som
underrättelseslangen lyder), det vill säga
britterna, med avsikten att dessa skulle
vidarebefordra ett kuvert med viktiga underrättelser till CIA i Berlin. Popov vände
sig till en brittisk underrättelseman och
uppmanande denne att överlämna kuver-
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tet till Oberst Grossman, amerikanische
Geheimdienst Berlin.
Brevet hamnade omsider hos en viss
George Blake, en tjänsteman vid den brittiska underrättelsetjänsten MI 6 i Berlin
som också var i KGBs sold sedan han
blivit övertygad kommunist under fångenskap hos kommunisterna i Nordkorea under Koreakriget 1950–53. Därmed var
Popovs öde beseglat.
Popovs slutgiltiga öde hjälptes vidare
på traven genom ett spionfall som fick
beteckningen ”fallet Walter och Mary”.
Walter och Mary var två sovjetiska agenter som i själva verket var herr och fru
Tairov/Tairova och som 1957 sammanträffade i New York. Margarita
Nikolievska Tairova, som reste till New
York för att sammanstråla med sin man
och agentkollega, var en av de agenter
Popov i egenskap av GRU-agent kontrollerade. Såväl CIA som FBI övervakade
makarna Tairov/Tairova i New York, men
inte desto mindre lyckades de båda i ett
obevakat ögonblick fly fältet till hemlandet 1958 när de insåg att de var avslöjade.
Amerikanerna hade uppenbarligen inte
varit tillräckligt diskreta i sin övervakning.
De informationer de kunde lämna om
sina kontakter med Popov (tillsammans
med Blakes uppgifter) gjorde att Popov
avslöjades som västagent. Efter att Popov
kallats hem till Moskva en sista gång i
slutet av 1950-talet återvände han aldrig
till väst.

Högförräderi
När Pjotr Popov återvände till Moskva för
sista gången var han en högt rankad och
erfaren GRU-officer. Bortsett från den tid
han tillbringade i GRUs högkvarter i
Moskva hade han mer än tre års erfarenhet
från fältverksamhet i Wien och ungefär
två år i Tyskland. Denna yrkeserfarenhet
samt hans utbildning vid Frunze-akademin
och Militära diplomatiska akademin var i
teorin kvalificerande för befordran till
överste. Det var den senare möjligheten
Popov kanske hoppades på när han reste
tillbaka till Moskva för sista gången.
Popov hade i själva verket hemkallats
därför att han var misstänkt för högförräderi. I Moskva hade han ingen möjlighet
att komma undan, och i det ökända
Lubjankafängelsets celler kunde ryssarna
använda sig av sina skickligaste förhörsledare i syfte att knäcka Popov. Redan innan
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han lämnade Östberlin var Popov föremål
för misstankar, icke minst tack vare
Tairovas vittnesmål om att hon skuggats
från de första stegen hon tog på amerikansk jord. Slutsatsen blev att det var
Popov som hade informerat västsidan om
makarna Tairovs verkliga identiteter som
sovjetagenter.
Den mest förödande informationen för
Popovs del hade biståtts av George Blake,
som under flera år fungerat som KGBinfiltratör i det brittiska underrättelsekontoret i Berlin. (Blake flydde senare till
Moskva där han också dog utan att nås av
den brittiska rättvisan). Hood framhåller
apropå Blakes roll i affären Popov: ”Blakes korta rapport bör ha satt igång en
omsorgsfull säkerhetsundersökning omfattande varje GRU-bas i Östtyskland…
När fallet Tairov bröt ut och GRU – och
därefter KGB – fick reda på att [Tairovoperationen] hade äventyrats, var Popov
den ende officer som deltagit i operationen
som hade tjänat i sovjetzonen i Östtyskland. Det var oundvikligt att GRUs och
KGBs utredare förr eller senare skulle
lägga ihop dessa två fakta”.

Popov och Penkovskij
Mindre än en månad efter det att Pjotr
Popov hade återvänt till Sovjetunionen
(”för ett par dagar”, som han själv förmodade) för att avrättas i någon av
Lubjankafängelsets mörka källarhålor
trumpetades historien ut i världspressen.
Den 9 december 1958 tillkännagav ett
sovjetiskt pressmeddelande rakt på sak att
den ökände general Ivan Alexandrovitj
Serov – dåvarande KGB-chef och av många
ansedd som "Sovjets Himmler" – hade
avlägsnats från sin post; en smälek Serov
fick utstå för att inte ha avslöjat Popov
tidigare. Serov återkom dock kort tid därpå
som GRU-chef, en befattning han behöll
till 1964 då han knäcktes av ett annat
celebert spionavslöjande: fallet Penkovskij.
Det är ironiskt att en av stalinisten Serovs
favoritmän bland officerarna inom GRU
var överste Oleg Penkovskij, vilken jämte
Popov var CIAs viktigaste infiltratör i de
sovjetiska underrättelseorganen. Det finns
dock inga bevis för att de båda var medvetna om varandras existens. Deras bakgrund var helt olika. Under det att Popov
kom från enkel bondebakgrund, var Penkovskij aristokrat. Om Penkovskijs betydelse som västagent kan läsas i boken The

Penkovsky Papers som redigerats av Frank
Gibney och utkom i London 1965.
Liksom Popov avslöjades Penkovskij
och avrättades. Båda tillhör förvisso kategorin ”Kalla krigets hjältar”.

Predikanten vi slapp
Förre senatorn Bill Bradley framstod
ett tag som en allvarlig utmanare till
vicepresident Al Gore i kampen om det
demokratiska partiets nominering av
presidentkandidat. Bradley, en före
detta basketstjärna i New Yorks Knicks,
anses allmänt ligga något till vänster
om miljöfundamentalisten Gore. Den
förre senatorn har exempelvis upprepade gånger angripit den ”kristna högern” och därmed (i likhet med republikanen John McCain) plockat poäng
hos de vänsterinriktade företrädarna för
det politiska och massmediala
östkkustsetablissemanget.
Vad som inte varit särskilt känt om
Bradley är att han i sin ungdom var en
ivrig kristen aktivist. ”Jag har gjort mitt
val”, skrev Bradley i en kristen pamflett, ”jag älskar Jesus Kristus och jag
försöker tjäna Honom efter bästa förmåga.” På senare tid – bland annat i sin
memoarbok Times Present, Times Past
– har Bradley sökt tona ner sitt born
again-förflutna och sagt sig vara glad
över att ha övergivit sin forna ”inskränkta intolerans” (det vill säga sin
aktiva kristna tro).
I sin bok berättar dock inte Bradley
hela sanningen om sitt förflutna som
evangeliserande sportstjärna. Ty Bradley tycks i sin ungdom verkligen ha
varit en missionerande evangelist, en
fullvärdig medlem av den ”religiösa
höger” (religious right) han numera
uttalar sig synnerligen kritiskt och
sarkastiskt om. Kritiker menar vidare
att Bradley medvetet förvrängt sitt förflutna i syfte att framstå i bättre dager.
Det är inte omöjligt att avslöjanden om
detta bidragit till att Bradleys valkampanj efter en lovande inledning kom av
sig.
Såväl Bradley som McCain borde ha
tänkt på att man knappast vinner val i
USA genom att förolämpa människors
kristna tro.
(The American Spectator)
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av Carl G. Holm

”Den vise har sitt hjärta åt höger,
men dåren har sitt hjärta till vänster”.
Predikaren 10:2 (i 1917 års Bibelöversättning)
Bibeln tycks ansluta sig till den allmänna vänstervridningen i samhället när ovanstående
kärnfulla text förändras till oigenkännlighet i den nya bibelöversättningen. Trots att det
fortfarande är en bra ordagrann översättning av det hebreiska originalet. Nu ska den citerade bibelversen i och för sig inte tolkas politiskt. Men förändringen är ett uttryck för hur
den statliga Bibelkomissionen har fjärmat den nya översättningen från originalet. Så mycket
att lärda män tagit fram en alternativ översättning utan tillgång till statliga miljonanslag.
Contra-redaktionens samfällda favoritvers
i 1917 års Bibel har funnits i Predikarens
10 kapitel, 2 versen. Där heter det:
”Den vise har sitt hjärta åt höger,
men dåren har sitt hjärta till vänster”.
Döm om vår förvåning när vi i den nya
Bibelöversättningen (Bibel2000), som presenterades för svenska folk Första Advent
förra året, hittar
”Den vises förstånd bringar lycka,
dårens förstånd bringar olycka”.
En kontroll mot det hebreiska originalet
(på hebreiska heter boken Kohelet, vilket
är predikarens egennamn) visar att en ordagrann översättning blir ungefär som i
1917 års version. Dock är ordvalet i den
hebreiska originalversionen inte helt naturligt för en israel som talar modern hebreiska. Texten är ålderdomlig, men ändå
fullt begriplig. Både hjärta, höger och vänster finns med. Fullt begripligt för en person som talar modern hebreiska – och nära
1917 års text.
Nu må det vara att innebörden vid en
ordagrann svensk översättning blir svårtillgänglig. Naturligtvis är det i denna vers
inte fråga om några politiska höger- eller
vänsterbegrepp (även om det var den politiska aspekten som fick oss att intressera
oss för just denna vers). Men en djupdykning i Bibelkommentarer, till exempel The
New Jerome Biblical Commentary redigerad av Raymond E. Brown, Joseph A
Fitzmyer och Roland E. Murphy, visar att
i Gamla Testamentet används begreppen
höger och vänster som metaforer för vishet, styrka, framgång och rättrådighet (hö-
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ger) och dårskap, svaghet, misslyckande
och villfarelse (vänster). I sanning en profetisk beskrivning av världen 2500 år senare! Den avsedda innebörden i texten är
snarast att det finns två vägar att välja och
att man alltid ska välja den goda vägen,
den starka vägen. Kanske är det också en
vägledning för politiken, och just här råkar
det faktiskt vara så att sättet att placera de
politiska grupperna i 1789 års franska nationalförsamling ger ett slags politisk konkretion åt bibeltexten.
Bibelkomissionens uppdrag har varit att
skapa en översättning som är förtydligande och omskrivande, för att förklara
sammanhangen. När det gäller Predikaren
10:2 må det vara så att man måste vända
sig till speciallitteraturen för att förstå innebörden. Men den nya översättningen är ju
inte bättre i det avseendet. Om man granskar översättningar till andra språk är de där
vi kunnat kontrollera Predikaren 10:2 ordagrant översatt.
Det förtjänar att påpekas att det redan
1998 utkom en alternativ bibelöversättning till svenska, Svenska Folkbibeln.
Huvudöversättare har varit docenten i
Gamla Testamentets exegetik Seth
Erlandsson från Västerås. I Folkbibeln har
man i motsats till Bibel2000, som arbetar
med omskrivningar och förklaringar, försökt vara så ordagrann som möjligt. Predikaren 10:2 lyder i Folkbibeln: ”Ett vist
hjärta till höger, ett dåraktigt hjärta till
vänster”.
Folkbibeln har finansierats på privat
inititativ genom en särskild stiftelse, som
bildats för ändamålet. Flera frikyrkosamfund har varit intresserade av projektet.

Framförallt är det i två avseenden som
Folkbibeln skiljer sig från Bibel2000. Det
finns ett antal texter i Gamla Testamentet
som är profetiska i den meningen att de
anknyter till händelser som skildras i Nya
Testamentet. Folkbibelns översättning
understyker parallelliteten, medan Bibel2000 tvärtemot på några ställen försvårat förståelsen av kopplingar som görs
redan i Nya Testamentets text. Det gäller
en del psalmer i Psaltaren och en del av
profetiorna i Jesaja. Den andra väsentliga
skillnaden är att Folkbibeln mer håller sig
till principen att Bibeln är Guds Ord, medan
Bibel2000 låter språket variera högst avsevärt beroende på vilken text som är
översatt. Det innebär att Bibel2000 är mer
benägen att ifrågasätta den fastlagda hebreiska originalversionen mot bakgrund av
källkritisk forskning. Folkbibeln håller sig
till den etablerade hebreiska standardversionen och översätter den ordagrant,
även om texten kanske inte blir helt i
enlighet med dagens anpassade trosuppfattning (som inte heller alltid delas av
personerna bakom Folkbibeln).
Bibel2000 är inte färdig. Regeringen
beställde i slutet av arbetet att den skulle
påskyndas så att den kunde presenteras
innan millennieskiftet. Den blev färdig i
den tid som politikerna beställt, men det
innebar att alla de ordförklaringar och
kommentarer som behövs för att göra en
2000 år gammal text begriplig saknas. De
förväntas komma under år 2001. Frågan är
vilken klarhet de kommer att bringa i innebörden av Predikaren 10:2.
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av Marek Zyto

Arvet efter Sovjetokratin
Contra-medarbetaren Marek Zyto besökte sommaren 1999 Kubanslätten mellan Svarta Havet och Kaspiska Havet. Där lärde han sig
under Andra världskriget kommunismens realiteter. Nu kom han efter nära sextio år tillbaka till ett land som ännu inte helt befriat sig
från kommunismen. Marek Zyto gav förra året ut boken ”Att överleva Förintelsen” på Contra Förlag. Boken behandlar bland annat
hans tid på Kuban under Andra världskriget.
Busstationen i byns utkant badar i den
obarmhärtiga solen. Det utstående taket
skuggar nödtorftigt långbänken intill
stationsväggen där alla söker skydd och
vila. En äldre kolchoskvinna klagar högljutt att de på fem år inte fått någon lön. En
välklädd ung dam anförtror mig:
–Zsiara! Ja, det är förbaskat hett, medger jag nöjd att kunna prata bort väntetiden.
Snart visste jag att hon heter Nadia, bor
i Krasnodar, studerar vid universitetet och
väntar på samma buss. Under en del av
sommarlovet bor hon hos mormodern, en
pensionerad lärarinna, i kosackbyn dit jag
var på väg. Varför inte köpa biljetter nu,
innan det uppstår trängsel? undrar jag.
Hon hade roligt åt mina ömmande erfarenheter.
–Javisst, farfar, försök! sade hon skrattande.
Bakom den lilla skrubbens biljettlucka
var det mörkt men någon rörde sig därinne. Jag lade pengarna i den vridbara
skålen och bad om två bussbiljetter.
–Det är stängt. Bussen är ännu inte
kommen. Den kan ha gått sönder. Man får
väl köpa biljett i god tid utan trängsel,
invände jag.
–Det kan man kanske men inte hos mig
förrän bussen är här. Jaså? Ni kan väl
återköpa biljetterna, om de inte gäller dagen därpå? Den bastanta tanten blev hysterisk och jag gick tomhänt därifrån.

vas Kurskaja järnvägstation, övertygade
mig om att allmänheten fanns för deras
skull, inte tvärtom. Efter en timme i en av
de långa köerna fick jag lägga passet i
vändskålen för kontroll, innan de ens iddes
svara mig. Jag nämnde vart jag skulle,
undrade när något tåg gick dit och blev
utskrattad. Tanten var på skämthumör och
yttrade bland annat:
–Sådan station finns inte! Kom igen,
farfar, när ni vet vart ni skall. Var det
Rostov? Få se. Dit är alla turer utsålda den
närmaste veckan. Nå, var har ni biljetterna, farfar? Mitt yttre och min ålder
gjorde att de unga titulerade mig vördnadsfullt dedushka, det vill säga farfar/morfar.
Nadia skrattade åt min nu fördjupade av-

sky för tanterna bakom biljettluckorna eller yngre inglasade sådana i bankluckor.
Efter landningen fick jag veta att terminalens samtliga banker hade slutsålt rublerna.
Senare på en bank i Moskva ansåg växlerskan en svensk tusenlapp från en bank i
Malmö vara värdelös. Den hade en halvcentimeterkort reva i ena kanten. Andra
tusenlappar påstods ha gamla serienummer. Medan dollarcheckarna från
Cook borde varit från American Express
istället. Panikslagen tänkte jag på min reskassa som (på resebyråns inrådan) bestod
av nästan bara tusenlappar. Plötsligt blev
jag så barskrapad att fyra rubel för ett
dassbesök var ouppnåeliga. Turligt nog
såg den gamle vakten i mig en ”vapenbroder” och sådana behövde inte betala.
En vag undran väcktes i mitt sinne: har
jag då inga hundralappar? I min reskassa
fanns faktiskt åtskilliga. Jag återvände till
bankluckan och lade upp åttahundrafemtio
kronor. Hundralapparna räddade mig tillfälligt ur knipan, medan några femtiolappar ratades.

Despoter
Min syn på byråkrater bakom pansarglasade luckor svärtades redan vid visumluckan på den ryska ambassaden i Köpenhamn. Efter flygresan till Moskva och
exercisen vid otaliga rader av dessa luckor
blev jag allergisk vid bara åsynen av sådana. De manhaftiga biljettanterna i Mosk-
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En ung frilansjournalist hoppades kunna sälja historien om Marek Zytos romans för 57
år sedan… Han hörde aldrig av journalisten mer, trots att hon lovat att skicka artikeln.
Han träffade heller aldrig sin gamla ”flamma”, trots att hon bara var bosatt några mil
bort.
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Valutamånglare
Moskva har antagligen världsrekord i antalet valutaväxlare. Utanför varje källare,
varenda liten skrubb mot gatan finns skyltar om kurser för US-dollar och D-mark.
Svenska kronor och andra underligheter
fnyses det åt. Skärrad var jag nära att
uppsöka Sveriges ambassad vars adress
jag före avresan hade noterat. På en skylt
stod det Sparbank och jag började tvivla på
mina sinnen. Står det sparbank med
kyrilliska bokstäver? Än en gång stavade
jag mig igenom, men till Sperbank. En pil
ledde mot en ingång där till och med
svenska kronor hade åsatt kurs. Av pur
glädje växlade jag samtliga tusenlappar
utom en, till rubler.
Bara en kvart tidigare ansågs de ju vara
värdelösa. Efter det vidlyftiga rubelköpet
kände jag ånger. Men senare på Kaukasus
prisade jag mig för den transaktionen. Där
fanns inte minsta chans att växla annat än
dollar och mark. Men Moskva bjöd också
på positiva små överraskningar. De få ännu

levande rödarmésoldaterna från Andra
världskriget fick vid sidan av gratis dass
och pissoar, förmånen att fritt färdas i
Moskvas tunnelbana. Klen tröst för forna
stridsmän vars nutida pensioner knappt
räcker till annat än potatis och bröd.

Ödets ironi
Den sjaskiga bussen rasslade utanför fönstret. Folk trängdes vid biljettgluggen. Jag
frågade Nadia vad hon tänkte bli efter
studierna.
–Riiik!!! utropade hon, och de mörka
ögonen svärtades av vrede. Hon sade: Mitt
namn är diminutiv av Nadiesjda (hopp)
som vi unga saknar... De gamla tyr sig till
kyrkan, unga till science-fiction, eskapism,
UFO! Bussen för 25 passagerare, var redan packad. Dock fortsatte folk att armbåga sig in. De nästan låg ovanpå dem som
satt. Nadia drogs in av några gummor och
kom med. Vi andra stod och viftade med
biljetterna som var giltiga även nästa dag.
I ett närbeläget gästgiveri sov jag över.

Före min avfärd mötte jag ytterligare en
ung skönhet. Hon kom för att intervjua
mig. Det hjälpte föga att jag inte var någon
kändis. Byborna talade om mig och min
”romans” (för 57 år sedan). Tania envisades:
–Ni var 18, flickan 16 och tänk gumman
lever än fyra mil härifrån. Som i sagan,
menade Tania.
Hon var arbetslös journalist och troddes
kunna sälja ”sagan” till någon skvallerskrift. Jag tyckte synd om flickan, nygift
och mor till ett barn. Hon danades under
det kalla kriget när engelskan var bannlyst.
Med DDR-tyskan nu, förbli hon arbetslös.
Tragiskt nog fortfar nya generationer ungdomar avsluta skolan utan att ha lärt engelska. Nadia och Tania är bara två av
sovjetokratins otaliga offer. Det tar många
sekel innan följderna av kommunistisk
rovdrift på människor och natur ebbat ut.
Marek Zyto

för 25 år sedan
I Contra nummer 2 1975 handlade
huvudartikeln om Portugal. Landet
styrdes av en radikal vänsterinriktad
militärregering, som med stormsteg
förde landet mot en ny diktatur. Den
gamla diktaturen hade störtats – efter
50 år – 1974. Den nya regimen hade
utlovat demokrati, men under det år
som hade gått hade utvecklingen bara
lett till en konsolidering av vänstermilitärens och inte minst kommunistpartiets ställning. Portugal hotade
att bli en kommunistdiktatur. Contras
analys visade dock att de demokratiska krafterna i början av 1975 stärkte
sin position och att kommunisterna
troligen redan nått toppen av framgångsvågen. Contras artikel slutar:
”Den sannolika utvecklingen är att
extremisterna tvingas ge efter i slutet
av 1975”. Det visade sig vara en god
förutsägelse. Under 1975 försvagades vänsterextremisternas ställning i
Portugal. I november 1975 försökte
vänsterradikala officerare genomföra
en kupp för att återta sin gamla posi-
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tion. Den misslyckades och kuppen
blev början till slutet för kommunisternas starka ställning i Portugal. Val
hölls i april 1976 och därmed var
demokrati införd i Portugal.
I samma nummer av Contra fanns
också en artikel om den avhoppade
tjeckiske generalen Jan Sejnas
avslöjanden om Warszawa-paktens
planer för en invasion av Österrike
och Jugoslavien i anslutning till en
storkonflikt. Några år tidigare hade
Sejna avslöjat de sovjetiska planerna
för en invasion av Skandinavien. Det
skulle ta fyra dagar att erövra Skandinavien, men bara två att ta Österrike.
I en artikel om Centerns Ungdomsförbund och ”åsanisse-marxisten”
Rune Lanestrand citeras Lanestrand
som kräver att CUF ska verka ”mot
hela det orimliga kapitalistiska
produktionssättet”. Lanestrand ville
införa lokalsamhällen med det piffiga
namnet ”folkkommuner”. Lanestrand

är idag småbrukare och driver en egen
småbrukarorganisation i opposition
mot ”storböndernas” centerstyrda
LRF.
Contra kunde också berätta att det lilla
svenska nationalsocialistiska partiet
”Nordiska Rikspartiet” uttalade sitt
stöd för den kommunistiska FNL-rörelsen i Sydvietnam ”FNLs kamp i
Vietnam uppbäres av samma nationella patos som genomsyrade det nationalsocialistiska tredje riket” skrev
NRP i ett uttalande. Man passade också
på att lovorda den politik som statsminister Olof Palme fört under de senaste
åren och NRPs partikongress sände
statsministern de bästa välgångsönskningar.
Fotnot: Contra hette vid den här tiden
”Progressiv Information” och var ett
stencilerat (vet våra yngre läsare vad
ordet betyder?) häfte.
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Kan en nazist se ut hur som helst?
Under 90-talet har vi ofta fått höra termen
”nynazism”. Själv undrade jag länge vad
som skilde den nya nazismen från den
gamla. Kanske var ”nynazism” ett journalistiskt påfund, för att kunna kalla alla med
politiskt inkorrekta åsikter för ”nazister”.
Logiken har ju varit att alla som dristar sig
att ”vädra sina fördomar” i kritik av asylmissbruket skall kallas ”rasister”, och eftersom nazismen var rasistisk, är alltså
dessa ”rasister” också nazister. Vilket skulle
bevisas. Logiken är lika skarp som t.ex. att
äpplet är en frukt. Därav följer att all frukt
är äpplen. V.s.b.
I en understreckare i SvD 9/11 1998
klargjordes termen av journalisten Folke
Schimanski. ”Faktum är att termen 'nynazism' skapades under april 1945 och med
den menades en renad, radikal och
antiborgerlig nazism, som till och med
riktade sig mot det nazistiska bossväldet,
vilket Goebbels ställde sig kritisk till.”
(Schimanski är tyskfödd i mitten av trettiotalet och kom tioårig till Sverige efter
kriget. Han blev kommunist. Hans nio år
äldre syster Vera kom även hon till Sverige
men kvarblev vid den socialism hon insupit
i Hitlerjugend, gifte sig med den betydligt
äldre svenske nazistledaren Lindholm –
som så småningom blev kommunist i brist
på bättre alternativ – för att senare ingå ett
andra äktenskap med ledaren för Nordiska
rikspartiet, Assar Oredsson). Skillnaden
mellan ny och gammal nazism är alltså
ingen. Observera ordet antiborgerlig. Det
är en antiborgerlig rörelse som kallas högerextrem av politiker och massmedier!
Antiborgerlig höger – en bladlös kniv utan
skaft!
Kommentarerna om det österrikiska valet har varit kväljande. Många fariséer har
skyndat till för att ta avstånd från FPÖ,
dess ledare Jörg Haider och hans
”främlingsfientlighet och högerextremism.” Själv har jag vistats mycket i Österrike, mest i Wien, och kan inte erinra mig
att jag en enda gång skulle ha blivit illa
bemött av någon, fast att det mycket väl
hörs att jag är utlänning. Kanske beror
”främlingsfientligheten” på av vilken orsak främlingen befinner sig i landet, om
man betalar för sig eller ej! Är Haider
höger eller vänster? Det har påståtts att
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Så här ser en riktig nazist ut
– Adolf Hitler enligt den engelska tidningen London Daily
Mail (december 1942). Timglaset höll då på att rinna ut
för Hitler och Nazityskland.
Haider har berömt Hitlers arbetsmarknadspolitik. Att Hitlers sysselsättningspolitik
varit en inspirationskälla för John Maynard
Keynes när denne skrev boken Sysselsättningsproblemet är klart. Likaså att
”keynesianismen” varit mycket uppskattad bland socialister. I valpropagandan
1982 sade således Olof Palme: ”Mera
svängrum och mindre svångrem! Lite mera
keynesianism...” .
”I stället för att ge dem arbetslöshetsunderstöd gav jag dem ett arbete!” skröt
Hitler inför den svenske generalen Olof
Thörnell. Att detta skedde med pengar
som inte fanns (de s.k. Mefo-växlarna) är
det mången tysk som än i dag inte vet. I
själva verket ansåg finans- och riksbanksministern Hjalmar Schacht, som hittat på
Mefo-växlarna, att Tredje riket var bankrutt redan 1937 varför han avgick, skrämd
av konsekvenserna av sina egna åtgärder.
Den som berömmer Keynes är ingen högerman! Men vad har Haider sagt? TV
visade, oförsiktigt nog, ett avsnitt från
1991 där Haider, som jag uppfattade det,
sade att Tredje riket hade en
sysselsättninsgpolitk, vilket var mer än
Österrike hade (1991). Skall ett sådant
konstaterande uppfattas som beröm?
Sverige har en invandringspolitik. Detta
konstaterande innebär absolut inte att man
uppskattar den!
I en artikel i SvD 7/2 2000 citerar
professor Lars Gustafsson (Texas) Jacob
Heilbronn i The Wall Street Journal av 4/
2, där det heter att ”Haider har en extrem
tilltro till ett samhälle utan statsingripanden”. Detta är höger, extrem höger

om man så vill, men å andra sidan så långt
ifrån ”högerextremisten” Hitler man överhuvudtaget kan komma, eftersom denne
eftersträvade så långtgående statsingripanden som möjligt. I samband med
Arvid Fredborgs 70-årsdag 1985 gjorde
Mats Svegfors i SvD en intervju med
jubilaren, som hävdade att ”nazismen var
en vänsterpopulistisk rörelse” och att man
i Tredje riket knappast kunde göra någonting utan att ha en av myndigheterna utfärdad och påstämplad ”Bezugsschein” (licens). Fredborg vistades som SvD:s korrespondent i Berlin från februari 1941 till
maj 1943, så han visste vad han talade om!
Med kännedom om svenska mediers konformitet, allmänna ovederhäftighet och
begreppsförvirring är det svårt för en person som endast har svenska medier som
informationskälla att bilda sig en uppfattning om FPÖ. Min är att Haider är höger
men att han då inte kan vara nazist! Att
han skulle ha berömt gamla SS-soldater
kan vara lika sant som det har påståtts om
historierevisionisterna – att de förnekar
förekomsten av nazistiska koncentrationsläger och ”gasugnar”, trots att mycket av
detta finns kvar som ”Denkmäler”.
Men det är så i ett totalitärt system att
när man väl är inne i det, kan man inte utan
vidare komma ur det. I ett TV-program om
dem som slogs för Hitler berättade gamle
SS-mannen Johansson att han i själva verket anmält sig som frivillig till Finland
men i stället hamnat i SS, i Waffen-SS (till
skillnad från Allgemeine SS, som stod för
merparten av krigsförbrytelserna). Att tro
att alla soldater i Waffen-SS var krigsför-
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brytare är fördomsfullt. Vice statsminister Lena Hjelm-Wallén vill inte ha med
Österrike att göra på grund av FPÖ:s
”främlingsfientlighet” (jag förmodar hon
menar ”asylmissbruksmotstånd”). Men
inte heller Finland tar emot ekonomiska
migranter, det klargjorde Paavo Lipponen
i TV för alls icke länge sedan. Då är också
Finland ”främlingsfientligt”! Skall vi frysa
de diplomatiska förbindelserna där också?
Finland är förnuftigare än Sverige - usch
så omoraliskt!
Magnus Cappelin

Utan värden, inga tillgångar
Under en särdeles spännande eftermiddag
i Vasaskolans aula i Gävle hölls en debatt
på temat liberalism eller socialism med
ingen mindre än skådespelaren och
KPML(r)aren Sven Wollter och den liberale professorn Kurt Wickman. Många av

eleverna hade lärt sig argumentationsanalys och följdriktigt en del om debattknep.
”Applådera inte demagogi”, sade professor Wickman och han hade helt rätt. I kraft
av sitt kändisskap, sin skådespelartalang
och sina känslomässiga vädjanden lyckades Sven Wollter ta sig igenom debatten
utan att egentligen säga någonting eller
svara på frågor. Visst var Wollter påläst,
men samtliga uppgifter han lade fram berättade hur illa det var med kapitalismen.
Ett faktum som talade till socialisternas
fördel fick publiken vara utan.
Professor Wickmans tes om likheten i
kommunismens och nazismens ”praktiska
tillämpning”, som ju orsakade debatten, är
förstås helt korrekt. För dem som sitter i
nordkoreanska koncentrationsläger är det
nog ganska likgiltigt om lägervakterna har
bruna eller röda armbindlar. För oss som
bekänner oss till parlamentarisk demokrati är det knappast viktigt om de som är
på andra sidan kallar sig nazister, kommunister, anarkister eller antisionister. Att
Sven Wollter inte kan bemöta demokra-
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tins anklagelser visas av att han hellre
pratar om hot mot sin person än de hot hans
parti riktat mot meningsmotståndare; hans
upplevelser imponerar inte på oss som
utsatts för hot från vänsterextremister.
Wollter sade i debatten att han uppskattar individens frihet. Det är svårt att ta på
allvar då socialismen per definition är mot
individens frihet, till förmån för en jämlikhet som stoppar, fördömer, utrotar alla
olikheter mellan människor. Vi vet alla att
det aldrig existerat individuell frihet i någon socialistisk stat.
Att som Sven Wollter i debatten skylla
kommunismens misslyckande i Sovjet på
historiska ”omständigheter” och mänskliga misstag är ett klassiskt argumentationsknep. Tillåter man hans hjälphypotes kan
man fråga sig hur många nya hjälphypoteser som får läggas till för att rädda
ideologin. Vill man så kan man hävda att
jorden är platt, och får man bara lägga till
en oändlig mängd hjälphypoteser så kan
ingen säga emot. Wollter hade ingen kommentar till det faktum att ingen lära prövats oftare än socialismen. Att framväxten
av nya förtryckarformer ”måste bekämpas
överallt” är jag överens med Wollter om,
men frågan gäller inte om hur dessa skall
stoppas. Återigen saknade vi ett svar från
Wollter när professor Wickman dräpande
påpekade att elitism ligger i leninismens
grund och ”Då går det som det går!”
I debatten sade Wollter sig uppskatta
socialismens grundvärderingar solidaritet
och rättvisa. Det är lustigt att en lära kan
anses ha grundvärderingar som ingen av
dess bekännare hittills har visat sig villig
att tillämpa.
Sven Wollter berättade också att kapitalismen är bra på att skapa värden. I detta
ligger ett milt medgivande att socialismen
inte är kapabel att skapa nya värden, något
Wollter dock inte medgav högt. Wollter
har helt rätt när han säger att kapitalism
inte är särskilt bra på att fördela värden
rättvist, men samtidigt förtiger han det
faktum att om inga värden skapas så finns
det inga tillgångar att fördela. Någonting
vänsterrörelser blir smärtsamt medvetna
om när de själva hamnar i ekonomiska
trångmål.
Björn Widegren slog huvudet på spiken
när han slog fast att vi tack och lov inte har
yrkesförbud på grund av åsikter i det här
landet. Widegren glömde säga (och Wollter
lär väl aldrig berätta det) att om KPML(r)
bestämt, skulle många drabbas av just yrkesförbud.

Det var en lyckad debatt. Inte för att
man nådde någon ny kunskap. Snarare för
att socialismens meningslöshet åter blev
lagd i öppen dag.
Torbjörn Holmgren

Advokater de verkliga vinnarna
En mor och en sambo till de mördade
poliserna i Malexander tilldömdes vardera
50 000 i skadestånd medan de i målet
engagerade advokaterna fick 5,7 miljoner
i arvode. Ändå varade rättegången bara ett
par månader, uppenbarligen finns inga rimliga proportioner mellan prestation och
lön. I dessa tider, med ständiga indragningar när det gäller sjukvård, skolor med
mera, bör man väl först kontrollera hur det
egentligen går till vid dessa rättegångar.
Paul Karlsson

Återhämtning i Sydkorea
I slutet av 1997 låg den sydkoreanska
ekonomin i spillror. Landets reserv i
utländsk valuta uppgick då till 3,8
miljarder US-dollar. I januari 2000
tedde sig det finansiella läget betydligt ljusare – valutareserven hade då
växt till 76,8 miljarder US-dollar.

Dessutom hade landet under Kim
Dae-jungs presidentskap återbetalat
13,5 miljarder i lån till internationella
valutafonden.
Och den koreanska ekonomin, som
krympte 5,8 procent 1998, expanderade 10,1 procent 1999.
Följden har blivit att större internationella kreditinstitut har uppgraderat
Republiken Koreas kreditvärdighet
och finansiella institutioner. Priserna
har stabliserats med en årlig inflationstakt på bara 0,8 procent 1999, att
jämföra med 7,5 procent året innan.
Det kan nämnas att Sydkorea också
attraherat rekordstora utländska investeringar – 8,9 miljarder US-dollar
1998 och 15,4 miljarder 1999.
(Korea Now, Seoul)
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Ryska röster
Allt är enligt den ryska författningen bländande – men verkligheten är som känt minst sagt
annorlunda. Se bara på det som
nu händer i den stridbara republiken Tjetjenien. Om de
mänskliga rättigheterna står
mycket skrivet. I Ryska federationen – heter det – erkänns och
garanteras mänskliga rättigheter och friheter enligt den internationella rättens allmänt erkända principer och i enlighet
med den föreliggande författningen. Det heter vidare att de
grundläggande rättigheterna är
oförytterliga och tillhör var och
en från födelsen.
Författningen är således helt
bländande. Men tillämpningen
är minst sagt vinglig. Se bara på
det som hänt och händer i
Tjetjenien. Mer än 40 000 fick
sätta livet till i den förra drabbningen mellan ryska staten och
utbrytarrepubliken, och nu skördas ännu fler offer. Det noteras
vidare att trots den nya friheten
finns gränslös kriminalitet, utbredd korruption samt svåra
ekonomiska och sociala problem. Samtidigt noteras att en
återgång till totalitärt styre knappast är aktuell. Grundläggande
demokratiska institutioner som
allmänna och fria val och flerpartisystem stöds i dag av de
flesta ryssar – ordet demokrati
är ett laddat ord i dagens Ryssland.
De röster som kommer till
tals i boken tillhör en rad lysande företrädare för det ryska
samhället. Viktor M. Sergev är
professor vid Vetenskapsakademien; han skriver om demokratins framtid. Förre kaptenen Alexander Nikitin skriver
om sin kamp för bättre hantering av kärnavfall. Lev Razgon
berör temat rätt och makt. Andrej Konstantinov skriver om
brottslighet och korruption.
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Julija Kalinina skriver om hur
de ryska medierna är kvar i
maktens händer. Och hur är det
med försvarsmakten? Vladimir
Dudnik hävdar i sitt inlägg att
den ryska armén famlar i mörkret: ”Armén och örlogsflottan
har totalt förlorat sin stridsdug-

lighet. Personalen är demoraliserad”, säger han bland annat.
Den militära disciplinen befinner sig på en katastrofalt låg
nivå.
De olika författarna dröjer
vid många drag i den ryska
kulturvärlden. Man framför
massor med vinklar. I det ryska
politiska tänkandets historia kan
man finna varierande motiveringar för maktens extraordinära karaktär. En del hänvisar
till syndfullheten i all politik
och all makt över huvud taget.
Man dröjer även vid kyrkan:
vem är den främste uttolkaren
av den kristna läran? Enligt den
katolska kyrkan är det påven,
överhuvudet i den kyrkliga hierarkin, arvtagare till den
apostoliska tronen efter Petrus.
Ortodoxin däremot hävdar kyrkans överhöghet som totaliteten av alla troende.
”Ur värdemässig synpunkt”,
skriver Nikolaj Birjukov, ”är
östkyrkans synpunkt mer ’demokratisk’ i jämförelse med
västs elitistiska position.”
Men varför utvecklas i så fall
de demokratiska instituten i
väst, medan öst skrämmer världen med absolutismens spöken?

Jo, därför att kyrkan uppfattades som en mystisk enhet, vilken besatt sanningen. Se där en
av de många noteringar och frågeställningar boken kommer
med.
Evald Olsson
Ryska röster om vägen till demokrati. Svenska freds- och
skiljedomsföreningen. Red. Agneta Söderberg. Ordfront. 145
sidor.

De stred
för Hitler
I samtidshistorien dyker sällan
upp nya sensationella fakta. Om
det mesta finns kunskap redan
förut. Det gäller också för Bosse
Schöns bok om de svenskar som
under Andra världskriget var
frivilliga i Waffen-SS.
Men vår föreställning om vad
som är historien bestäms av urvalet av fakta, av vad som blir
uppmärksammat och av vad
som glöms. Inte minst spelar
den massmediala fokuseringen
på olika företeelser av skiftande
vikt en avgörande roll för
mångas syn på historien.
Bosse Schöns bok och en till
denna kopplad TV-dokumentär har därför fått långt större
genomslag än de mer än 20
doktorsavhandlingar som
skrevs bara under 70-talet om
Sverige under Andra världskriget. Tidpunkten för bokens utgivning har givetvis sin betydelse för uppmärksamheten och
den kommersiella framgången.
I dag diskuteras ju som aldrig
förr Sveriges olika ställnings-

taganden under krigsåren och
den eventuella skuld Sverige
skulle ha ådragit sig på grund av
eftergifter mot Nazityskland.
Om några år – låt oss hoppas –
har kanske diskussionen nått
fram till vad som hände när den
politiska pendeln från och med
hösten 1943 slog över åt andra
hållet.
Boken handlar om de förmodligen drygt 300 svenskar som
tog tjänst i Hitlers SS-divisioner, deras öden och äventyr och
emellanåt om bakgrunden till
varför de hamnade i SS. Att de
inte blev fler berodde säkert på
att utländsk värvning var förbjuden i Sverige och att de som
ville enrollera sig många gånger
måste rymma från värnplikten
och beredskapstjänsten för att
därefter ta sig till, i första hand,
Norge eller Danmark. Det var
svårt, men möjligt, att få tjänstledigt för deltagande i det finska fortsättningskriget och
svenska officerare tjänstgjorde
också vid exempelvis Svirfronten (IR 13) för att sedan
återvända till sin ordinarie tjänst
i Sverige. Sådant gick som sagt
inte för sig när det gällde deltagande på tysk sida.
Medan det svenska deltagandet alltså blev begränsat så kom
från våra grannländer, särskilt
Norge och Danmark, skaror av
frivilliga till de olika SS-divisionerna. Mer än 12 000 danskar anmälde sig frivilligt och
8 000 av dessa fick delta i kriget
på tysk sida. Också i Danmark
har man därför på sistone börjat
ifrågasätta den sedan krigslutet
förhärskande och den bland
annat genom 70-årig hemligstämpling upprätthållna myten
om att mot Tyskland kämpande
en enig dansk nation. Från övriga Europa, särskilt Holland
och Belgien (Flandern), sökte
sig ett betydande antal till SS.
De var så många att de bildade
hela divisioner.
Vad fick då så många unga
män i Sverige och ute i Europa
att frivilligt gå i krig? Förklaringarna är många: Krigspropa-
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ganda, dålig ekonomi, äventyrslystnad, ideologiska motiv.
Många såg kampen mot bolsjevismen som det avgörande för
sitt ställningstagande. Andra var
naturligtvis övertygade nationalsocialister. Bosse Schön gör
en del aktningsvärda försök att
ge en förklaring till varför man
tog värvning i SS. Men en förklaringsmodell kan givetvis
bara rymma delar av varje livsöde. Och för många dagens läsare av boken, med det historiska facit i handen, kvarstår
nog frågan: Varför sökte sig
tiotusentals unga män till en
många gånger säker död och
varför tog de aktivt ställning för
en numera förbjuden ideologi?
Hur gick det sedan? Medan
de Spanienfrivilliga, som kom
att kämpa för stalinismen, fått
statyer resta till sitt minne, de
finlandsfrivilliga – också de från
fortsättningskriget – accepterats, så har tystnaden sänkt sig
över de SS-frivilliga. De har
själva velat ha det så. Efterkrigssamhällets dom över de som
med rätt eller orätt kunde sammankopplas med koncentrationsläger och gaskammare har
varit hård
Bosse Schön har försökt följa

upp de återvändande svenskarna. Den siste kom hem 1955
efter mer än 10 år i sovjetiska
Gulagläger och med all sannolikhet hade han bortglömda
kamrater som dog i fångenskapen.
De flesta gick det ganska bra
för. De dolde sitt förflutna och
lyckades etablera sig i samhället. Det kalla kriget under 50talet underlättade återanpassningen. Det blev inte så nödvändigt att ställa obehagliga frågor.
Några kvarlevande har behållit sin ungdoms ideal och är
fortfarande övertygade nazister. Andra ändrade sig och blev
lika övertygade demokrater
Bland de SS-frivilliga fanns
också de som efter sitt krigsdeltagande, i likhet med många
andra från olika arméer, hade
svårt att anpassa sig till en civil
tillvaro. Alkoholmissbruk och
en för tidig död hör till den
bilden
I boken lämnas också skildringar från de slutna brödraskap där många före detta SSsoldater ingår och som alltjämt
har träffar i Tyskland. Av naturliga skäl – kriget slutade för 55
år sedan – mönstrar samman-

komsterna alltmer glesande skaror.
Den allt överskuggande frågan är givetvis: Deltog svenskarna i de systematiska massmorden på judar och andra?
Något säkert besked står inte att
få. De Waffen-SS-förband, där
svenskarna ingick, deltog i strider under hela kriget – också
under det bittra slutet i Berlin.
Svenskarna tillhörde de sista
åren ett välutrustat elitförband
i 11:e SS Panzergrenadierdivision Nordland och var ständigt
engagerade i hårda och förlustbringade strider med ryssarna.
Möjligheter till riskfri tjänstgöring vid hemmafronten och vid
koncentrationsläger förekom
knappast.
Men visst – en eller annan
kan ju ha sluppit fronttjänsten
och i vart fall tillfälligt tjänstgjort vid de specialförband som
utgjorde vaktstyrka vid koncentrationslägren. Några egentliga
bevis för detta finns dock inte.
Klart är emellertid att SS-förbanden inte alltid, såsom vid
partisanbekämpning, följde krigets lagar. Fienden – å andra
sidan – var knappast bättre;
tillfångatagna SS-soldater, exempelvis, sköts på fläcken.

SS-soldaternas historia rymmer självfallet mycket dramatik och i många avseenden ännu
mer tragik. Den dramatiska finalen är slutstriden i Berlin, där
kompanichefen Hauptsturmbahnführer Hans-Gösta Pehrsson, på kvällen den 1 maj –
dagen efter Hitlers död – tar
sina kamrater i hand och löser
dem från trohetseden genom att
säga: ”Hitler är död, kriget är
slut – rädde sig den som kan.”
Pehrsson själv undkom mirakulöst, återkom till Sverige på
sommaren 1945 och levde med
bördan av sitt förflutna och
krigsupplevelserna alltmer alkoholiserad till början av 70talet.
Bosse Schön är inte historiker. Hans syfte med boken har
varit, som undertiteln visar, att
skriva ett historiskt reportage.
Han har lyckat ganska bra med
detta även om boken emellanåt
blir lite väl rörig och pladdrig.
Men också bitvis en spännande
historia.
Per Ossmer
Bosse Schön: De stred för
Hitler.Ett historiskt reportage.
DN:s förlag.
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I kommande nummer av Contra ska vi återknyta bekantskapen med Boven
1758 Nilsson, som fortfarande driver sin enmanskampanj mot skattemyndigheter och byråkrater i Skåne. Vi kommer också att få en genomgång
av hur Socialdemokratiska Partiet flörtar med våldsmentaliteten i samhället.
Contras politiska plattform är inget politiskt program, men en värdemässig
grund på vilken tidskriften står. Plattformen kommer att presenteras och vi
inbjuder till debatt om den. Som vanligt också bokrecensioner, insändare
och notiser.

...kommer i juni
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