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Omslagsbilden denna gång visar en gammeldags ”bov”. Men
även om munderingen är gammalmodig är det fråga om en
man som med glimten i ögat kritiserar modern skattepolitik,
myndigheter, byråkrater och politiker. ”Boven 1758 Nilsson” har
under tjugo år gjort livet surt för
byråkrater i vårt land. Läs om
honom på sidan 4 i detta nummer av Contra!
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Bovaböcker
”Boven 1758 Nilsson”, Per-Olof Nilsson, berättar vi om i detta nummer
av Contra. Hans ytterst skojfriska böcker ”Ta fast boven” och ”Boven
1758” går bra att rekvirera från Contra. En bok kostar 150 kronor och
bägge 200. Porto ingår, men det förutsätter att beloppet inbetalas i förskott
på postgiro 85 95 89-4, Stiftelsen Contra, Stockholm.

Contras hemsida
byggs ständigt ut. Nu finns en snart komplett katalog över Contras
antitotalitära bibliotek. Kanske det bästa antikommunistiska biblioteket i
landet. Biblioteket är till för att användas i demokratins och frihetens tjänst.
Och har Du möjlighet att ytterligare förstärka biblioteket är bokgåvor mer
än välkomna.
Veckobrevet ”Veckans Contra” har nu över 700 prenumeranter – även om
vi räknar med en liten säsongmässig nedgång i samband med skolavslutningarna, skolelever som slutar skolan missar sina gamla e-postadresser. Det går bra att prenumerera på hemsidan: http://www.contra.nu
Förutom veckans kommentar, en avdelning för frågor och svar, länktips
med mera har nyligen ”kåsören” Råttan Rånald introducerats, för den som
vill ha litte lättare – men samtidigt tuffare – politiska kommentarer.

Contra-läsare tycker till!
Varje vecka har Contra-läsarna möjlighet att säga sin mening i en aktuell
fråga. På senaste tiden har vi bland annat fått veta följande:
Det var rätt av Israel att dra sig ur Libanon (59,6%)
Visst ska Tibet bli en självständigt stat (89,2%)
Nej till officiellt sanktionerat partnerskap för bögar, dvs staten ska inte
ägna sig åt att registrera partnerskap mellan personer av samma kön (57,3%)
Hårdare tag mot huliganer på gatan! Polisens brist på insats på Söder i
Stockholm den 1 maj var inte acceptabel (78,5%)
Avskaffa den statliga inkomstkskatten! (69,2%)
Nej till månggifte! Nej, läsarna kan inte ens tänka sig att månggifte skulle
bli tillåtet i Sverige? (65,2%)
Fortsatta avdrag för pensionssparande! (76,8%)
Ingen lagstiftning om rökförbud på restauranger och liknande (64,8%)
Ingen lagstiftning om kortare arbetstid! (72,4%)
Contras redaktion håller ibland med om omröstningsresultatet – ibland
inte. Ibland röstar redaktionens medlemmar olika. Se omröstningarna för
vad de är. En chans att uttrycka en opinion bland politiskt medvetna på
högerkanten. Och ibland kan entydigheten – eller bristen på entydighet –
vara nog så intressant som vilken linje som fick flest röster. Nära 90 procent vill se ett självständigt Tibet, medan 40 procent tycker att Israel gjorde
fel som drog sig ur Libanon.

Hjälp till med Contra
Varje vecka träffas en grupp Contra-aktivister i Stockholm för praktiskt
arbete med tidskriften och fria politiska diskussioner. Hör av Dig, så får
även Du möjlighet att delta. Telefon 08-720 01 45. Telefax 08-720 01 95.
E-post: redaktionen@contra.nu
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Skolkontrovers i Södertälje:

Yttrandefrihet för lärare?
”Det här är inte en yttrandefrihetsfråga
utan handlar om hans lämplighet som lärare.”
Så lyder kommunalrådet Anders Lagos
omdöme om gymnasieläraren Jonas
Linderholm vid Täljegymnasiet i Södertälje. Bakgrunden är kommunens linje att
omplacera eller avskeda Linderholm, officiellt för att han skulle vara olämplig som
lärare men reellt för att han fört fram en
historieteori som ogillas av ledarskapet
för den i Södertälje kommun talrika assyrisk-syriansk-kaldeiska folkgruppen.
Också bildningsförvaltningens chef
Örjan Brinkman har förklarat att han ämnat
tillmötesgå krav om att Linderholm skall
bort, bland annat därför att denne i ett
uppsatsprov förelagt eleverna ett exempel
som på ett svävande sätt påstås kränka
assyriska/syrianska elever.
Tvisten löstes slutligen genom att
Linderholm tilläts bli kvar vid skolan men
att han tvingades be förment kränkta elever
om ursäkt. För vad är oklart.
Det enda skälet till kommunens ursprungliga ställningstagande är att
assyrierna-syrianerna-kaldéerna hävdar att
Linderholm gjort sig skyldig till historieförfalskning som djupt förfördelar de egna
folkgrupperna, vilka började komma till
Södertälje med flyktingstatus i slutet på
1970-talet. De flesta i denna grupp kommer från staden Midyat i Turkiet.
Contra har läst Linderholms omdiskuterade uppsats 1915. Assyrier och syrianer
i östra Anatolien och iranska Azerbajdzjan
under det första världskriget 1914–1918
(1999). Det verkligt kontroversiella enligt
den nu berörda folkgruppen är den löpande textens avslutningsord (sidan 29):
”Den idag ofta framförda anklagelsen om
ett turkiskt folkmord på en halv miljon
assyrier och syrianer saknar helt grund.”
En central tes i de nämnda gruppernas
uppfattning om sin egen historia är att
omkring en halv miljon människor utrotades av Turkiet i samband med Första världskriget. (Den grupp som drabbades hårdast
av den turkiska utrotningspolitiken var
armenierna, liksom assyrierna med flera
en kristen minoritet i det muslimska Turkiet, av vilka omkring en miljon enligt de
vanligaste beräkningarna skall ha
massakrerats).
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Linderholm anser att det verkliga antalet dödade assyrier-syrianer-kaldeer är omkring 55 000, vilket han menar utgör cirka
25 procent av det totala antalet i det osmanska riket 1914. Linderholm framhåller:
”De allra flesta dog av svält och sjukdomar
men många mördades av framför allt sina
kurdiska grannar och även av de lokala
osmanska myndigheterna i den laglöshet
som rådde under krigsåren i östra
Anatolien. Samtidigt mördade de, framför
allt assyrierna, ett okänt antal muslimer.”
Linderholms uppsats ger intryck av att
vara mycket väl underbyggd genom referenser till en rikhaltig litteratur i ämnet.
Han ger en bakgrund till den nuvarande
uppsplittringen av de assyriska invandrargrupperna i form av religiösa, politiska
och militära hänvisningar. Ledare för gruppen i Södertälje har bland annat retat sig
på att Linderholm avfärdar en framträdande historisk ledare (Agha Pethrus) som
skurk och äventyrare och att han ifrågasatt
historikern Suleyman Hinnos uppgifter om
folkmord på en halv miljon. Vidare tilltalar det knappast dagens assyriska ledare
att Linderholm understryker att assyrierna
själva stundom gjorde sig skyldiga till
blodiga massakrer mot främst muslimer
och att de samarbetade intimt med turkarnas
fiender under kriget.
Några av Jonas Linderholms egna
(svenska) elever uppger i Länstidningen
att de har fullt förtroende för sin lärare:
”Han är en jättebra lärare som väcker intresse för historien och aldrig talar om vad
vi skall tycka.” Ingen assyrisk/syriansk
elev ville tala med tidningens reporter.
Uppenbart är att kommunen ogärna vill
stöta sig med en mäktig invandragrupp.
Den senare har i offentliga inlägg inte
dragit sig för att jämföra Linderholms försök till nyansering av debatten med förnekanden av nationalsocialisternas Förintelse av judarna, en jämförelse som är
grotesk. Ingen får ifrågasätta den egna
historiemyten.
Miljöpartiets gruppledare i kommunfullmäktige Carl Frick torde komma sanningen närmast i denna fråga när han i
Länstidningen citeras: ”En konflikt om
vad som hände för 85 år sedan kan inte
vara skäl till att en duktig lärare ska bli av
med sitt arbete. I grunden är det här en

yttrandefrihetsfråga.”
Fallet Jonas Linderholm är ännu ett
exempel i den långa raden av obekväma
sanningssägare som fega myndigheter vill
bli av med.Utgången blev relativt lycklig
den här gången – men hur går det nästa
gång yttrandefriheten hotas av en mäktig
gruppering?
Det är egentligen av mindre betydelse
om Linderholm har rätt eller fel i sakfrågan. I Sverige har alla en grundlagsenlig
rätt uttrycka sin mening – det är inget som
säger att den måste falla alla på läppen.
Linderholm har under konflikten haft
fullt stöd av Lärarnas riksförbund och
lärarkollegerna på Södertäljes båda gymnasier.
Tommy Hansson

Fotnot: I det osmanska riket fanns fyra
syriska kyrkor, varav den nestorianska eller assyriska enligt Linderholm var störst.
Nestorianer/assyrier är dock europeiska
termer; själva kallade de sig kristna eller
syrier, det senare efter kyrkans ursprungsland Syrien. Kaldéer kallades de som
konverterat från den ortodoxa kristendomen till katolicismen.
Något reellt samband med antikens assyrier finns inte.

Titelbladet till den 33-sidiga uppsats som
orsakat sådant rabalder i Södertälje kommun.
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Boven 1758 Nilsson driver
gäck med makthavarna
Många har sett honom gå omkring på gatorna i tvärrandiga fångkläder med kedja runt magen och en symbolisk fotboja. Han heter PerOlof Nilsson och var snickare innan staten såg till att han omskolade
sig till samhällskritiker. Som ett minne av den omskolningen har han
sitt ”bovanummer” 1758 på magen. Vi skrev om Per-Olof Nilsson
första gången 1982. Men hans samhällskritiska gärning fortsätter i
oförminskad takt, varför vi tar upp tråden igen.
Snickaren Per-Olof Nilsson sysslade med
att renovera hus. Vi får väl anta att han var
duktig, för rörelsen gick ihop och visade
vinst. Han var mindre duktig på att sköta
bokföringen, i alla fall var bokföringen
inte i taxeringsmyndigheternas smak. De
ville taxera upp honom med en halv miljon, vilket var ännu mer pengar då när det
begav sig i slutet av 1970-talet än det är nu.
Efter diverse granskningar och slutade det
i länsskatterätten med en upptaxering på
355 kronor. I nästa instans gick det sämre.
Snickaren blev upptaxerad på ett högre
belopp. Det handlade till exempel om att
han inte skulle få göra kostnadsavdrag för
inköp och montering av diskmaskin i ett
hus han renoverade. Snickaren uppfattade
upptaxeringarna som skönsmässiga och
obegripliga.
Under tiden som utredandet pågick hade
Per-Olof Nilsson blivit sur. Han förstod
inte vad skattebyråkraterna sysslade med.
Och han begärde att de skulle förklara vad
som var fel i hans bokföring. Han tyckte
nämligen själv att den var högst begriplig.
Skattebyråkraterna ville inte förklara vad
som var fel, varefter Per-Olof Nilsson satte
sig på tvären. Först en förklaring på det
han inte förstod. Därefter skulle han ställa
upp med nya deklarationer.
Det här var under den tid när småföretagare var lovligt villebråd för politiker, som
bussade skattmasar och fogdar på alla som
inte fann sig i att vara anställda. Snickaren
tyckte inte att det var trevligt att vara
villebråd och la ner verksamheten. Samt
fortsatte att begära en förklaring på vad
som var fel.

Tre månader –
utan misstanke om brott
Per-Olof Nilsson drabbades av en lagstiftning som ger staten möjlighet att bura in
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folk utan att det ens finns misstanke om
brott. Det räckte att de inte är tillräckligt
tjänstvilliga mot myndigheterna. Utan
brottsanklagelse kan man hålla en person
inspärrad i tre månader. Samma tid som
gällde på den gamla onda apartheid-tiden
i Sydafrika. Den sydafrikanska lagen är
avskaffad nu. Inte den svenska. Tredskande skattebetalare i Sverige går det fortfarande att spärra in –utan brottsmisstanke.
Per-Olof Nilsson fick sitta bakom lås och
bom i 59 dagar under 1982. Det var då han
fick sitt ”bovanummer”, 1758. Och det var
då han bestämde sig för att gå till frontalangrepp mot byråkraterna. Han fick sitta
ytterligare 28 dagar nästa år, så det fattades bara tre dagar till maximitiden enligt
lagen. Angreppen mot byråkraterna tog
sig bland annat form i den egna pjäsen
”Skattesmällen” – där snickaren själv spelade huvudrollen – och i en rad böcker,
som på ett drastiskt sätt beskrev vad som
hänt honom. Han tvekade inte att nämna
alla byråkrater vid namn.
En del gillade inte vad han skrev och
försökte komma åt honom.
Men snickaren hade också ett annat problem. Han hade skatteskulder. Visserligen
hade den första upptaxeringen blivit blygsamma 355 kronor, men enligt kammarrätten var beloppet omkring 40.000 kronor
(beloppets storlek hade nästan helt med
bokföringsteknik, garantireserveringar och
prisfallsrisker att göra). Han hade tyvärr
inga pengar att betala skatteskulderna med,
men han hade en lysande idé. Fogden
skulle ta hans tillgångar i mät och sälja
dem på auktion. Och den enda tillgång han
hade var lagret av boken Skattesmällen.
Boken där alla byråkrater – och inte minst
kronofogden och skattmasen – fick på
tafsen. Märkligt nog ville fogden inte alls
sälja boken på auktion, trots att snickaren,

som vi från och med nu kallar författare,
hävdade att boken hade strykande åtgång.
Fogden trodde honom inte och viille inte
alls sälja boken. Att författaren haft visst
fog för sitt påstående att boken är bra och
går att sälja belyses av att boken nu är uppe
i nionde upplagan med snart 20.000 exemplar tryckta.
Under sina turnéer runt om i landet bär
författaren alltid på en bokväska och boken brukar ha strykande åtgång. Inte minst
bland småföretagare. Och det har lett till
ett nytt problem för författaren. Han vill så
gärna bidra till samhällets skatteinkomster,
men för att göra det behöver han ju deklarera. Och för att deklarera behöver han en
skattsedel. Men han får ingen skattsedel.
För skulle han deklarera sina bokinkomster
skulle ju kronofogdens påstående att hans
böcker är osäljbara inte bli så trovärdigt
längre. Alltså nekas författaren den behövliga F-skattsedeln. En bidragande orsak till att han nekats F-skattesedel är att
han fyllt i rutan om affärsidé i skattemyndigheternas fina blankett enligt följande: ”Att jag skall beskriva byråkrater
som uppträder som dårar utan att vara
det”. Fakta – det vill säga författarens
fösäljning av böcker – talar för att det är en
bra affärsidé. Men skattemyndigheterna
vill inte godkänna den.

Boven får inte betala skatt
Den stridbara riksdagsledamoten Siw Persson i Helsingborg har tagit sig an författarens problem att få betala skatt och tillskrivit Riksskatteverkets dåvarande generaldirektör Anitra Steen i förhoppning om att
få en förklaring – dels en förklaring på
varför snickaren inte fått en förklaring på
vad som är fel med hans bristfälliga bokföring, dels en förklaring varför han idag inte
får betala skatt. Anitra Steen svarade: ”Jag
ser ingen anledning för mig att nu tillägga
någonting ytterligare i denna fråga”.
Antalet rättsfall med författaren inblandad kan tyvärr inte räknas på bägge händernas fingrar. Av någon anledning verkar
det bli mycket lite av rättsfallen oavsett om
boven är kärande eller svarande. Någon
gång har han blivit fälld i tingsrätten, men
hittills finns inte en enda dom som har stått
sig i högre instans. Efter tjugo års krig mot
myndigheterna måste man nog dra slutsatsen att författaren är en hederlig karl.
En gång för vid pass tio år sedan kom
författaren hem vid ett-tiden på natten
efter en fest. Eftersom han bor mitt ute på
den så kallade vischan blev han lite förvå-
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nad över att se både ambulans och polis
bara några hundra meter hemifrån. Polisen
ville kontrollera författarens körkort. Trots
att körkortskontrollerna genom åren varit
så många att alla poliser i trakten visste att
han hade körkort. Författaren själv tror att
han skulle få sig en omgång. Han fick det
när han satt i häktet. Så illa att han fick
ligga på sjukavdelningen i tre veckor. Nu
blev det aldrig någon kontroll, när polisen
och ambulansen såg att författaren inte var
ensam i bilen försvann de snabbt från
platsen.

Det blev tomt i åklagarens huvud
Författaren ansåg sig trakasserad, främst
av en man vid namn Wolfgang Larsson.
Wolfgangs bror Göran är polis i Eslöv.
Polisen Göran har många gånger jagat
boven 1758. En gång hade boven varit ofin
nog att videofilma vad Göran hade för sig.
Videofilmen stämde inte med vad Göran
skrev i sina rapporter. Inte ens med vad
han inför rätta berättade under ed. Boven
anmälde då polisen för mened, men åklagaren lade ner ärendet. Broder Wolfgang
ville tydligen hämnas oförrätterna mot sin
bror och satte igång med rena telefonterrorn mot författaren. När författaren fått
nog av trakasserierna ringde han själv upp
Göran för att be om hjälp att få slut på
Wolfgangs trakasserier. Resultatet blev
inte vad författaren hoppades på. Istället
för ett slut på trakasserierna blev det en ny
polisanmälan, för ofredande av Göran.
Författaren skulle ha flåsat och stönat i
telefonen så att polisen blev både chockad
och rädd. Poliser i Eslövs-trakten har troligen inte blivit utsatta för så mycket från
andra bovar, boven 1758 är i ganska fridsam och har aldrig någonsin gett sig på en
polis med annat än ord.
Nu var det så att författaren för säkerhets
skull spelat in samtalet på band. Han erbjöd sig att spela upp bandet för åklagaren.
Men åklagaren var inte intresserad. Saken
kom alltså istället upp inför tinget. Åklagaren ville fortfarande inte höra på bandet,
men författaren spelade upp det ändå.
Varken flås eller stönanden kunde höras.
Författaren frågade – vilket var ganska
elakt – om åklagaren efter att ha hört
bandet hade något flås eller stön i huvudet.
Åklagaren svarade att han inte hade något
i huvudet. Det var precis vad författaren
misstänkt. Och när han sa att ”det förstår
jag väl” blev det allmänt skratt i dosmtolen.
Det var nämligen välbesatt med åhörare på
rättegången. Författaren hade själv delat
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ut flygblad på torget i Eslöv för att se till att
det blev bra med publik. Rättegången kunde
ses som en fortsättning på hans tidigare så
framgångsrika teaterpjäser. Rättegången
blev också framgångsrik för författaren
genom att han, som vanligt, blev frikänd.
Åklagaren brydde sig aldrig om att överklaga.
I en annan av de många processerna var
det förberedande förhandling. Bakgrunden var att författaren ansökt om att få
anlägga en kompost på tomten. Som laglydig medborgare måste man naturligtvis ha
tillstånd för detta. Det blev avslag från
renhållningsbolaget. Författaren ägde nämligen inte tomten och då var han inte behörig att ansöka om tillstånd. Även om han
var ensam om att bo där. Författaren insåg
då att han inte heller behövde betala sophämtningen. Det var ju – enligt vad renhållningsbolaget menade – enbart en angelägenhet för fastighetsägaren. När räkningarna inte betalades blev det inkasso
och till slut tinget. Författaren var besvärlig som vanligt, han ville säga sin mening.
Den ville inte domaren höra, så han stoppade demonstrativt fingrarna i öronen. Som
vanligt när författaren är i farten inför
publik. När det närmade sig huvudförhandling fann domaren för gott att lägga
ner målet, så den gången blev det ingen
fortsättning. Sopräkningen behövde inte
betalas.
Författaren har mycket att tacka samhället för. När han tvingades lägga ner sin
snickerirörelse skickades han på en datakurs av AMS. Han lärde sig tidigt att
hantera persondatorer. Det första han
gjorde var att skriva boken ”Skattesmällen”. Utan benäget bistånd från
arfbetsmarknadsutbildningen hade det inte
blivit någon författarkarriär. På något sätt
har dock inte alla myndigheter
uppskattat AMS insatser.

Författaren blir etablerad!
Idag har författaren gått vidare i sin användning av modern teknik. Naturligtvis
har han en egen hemsida på nätet: http://
www.boven1758.com. Till att börja med
var hemsidan placerad hos Telia. Men en
dag när författaren skulle gå in på sin egen
hemsida stod det bara ”Forbidden” på skärmen. Någon hade klagat på innehållet.
Och Telia ställde naturligtvis raskt upp
som censor och satte stopp. Nu är internet
ett gränslöst medium och efter ett litet
adressbyte kunde författaren åter dyka upp
på nätet. Denna gång från USA. Men för
den som vill titta på en hemsida från Eslöv
spelar det ju ingen roll om den är lagrad i
Malmö eller Chicago.
I dagarna har författaren äntligen blivit
etablerad som författare också på Eslövs
stadsbibliotek. Naturligtvis har myndigheterna inte gärna sett att hans böcker
finns till utlåning. Kulturnämnden har fattat beslut om att inte köpa in dem. De gick
ju att låna från länsbiblioteket genom fjärrlån. Men nu har länsbiblioteket beslutat
sig för att inte fjärrlåna böcker till bibliotek som fattat beslut att inte köpa böckerna. Därför kröp kulturchefen Eva Hallberg till korset och köpte våren 2000 in
både ”Boven 1758” och ”Ta fast boven”
till stadsbiblioteket i Eslöv. Till att börja
med blev det bara referensexemplar. Men
Eva Hallberg ändrade sig straxt och nu går
det till och med att låna hem böckerna!
Contra-läsare som vill ta del av
snickaren/boven/författaren Nilssons verk
kan vända sig till Contra. Skicka in 150
kronor för en bok eller 200 kronor för två
böcker till Contras postgiro 85 95 89-4, så
kommer de på Posten. Vem vet, kanske är
de signerade av boven själv.
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A-kassa hotade kräva tillbaka redan betald
ersättning om den arbetslösa skaffade nytt jobb!
För tio år sedan sysslade Arbetsmarknadsstyrelsen med att jaga företag som ägnade
sig åt olaga arbetsförmedling. Det var förbjudet att ordna jobb åt folk! Bland favoriterna för AMS nitiska verksamhet var så
kallade skrivbyråer, som efter lagändring
blivit högst respektabla bemanningsföretag. Contra kunde till och med 1991
berätta att tidningen Au Pair dömts för
olaga arbetsförmedling. Tidnigen publicerade annonser från amerikanska familjer som ville ha au pair-flickor (eller pojkar) och förmedlade annonssvaren via
tidningens kontor. Tingsrättens fällande
dom stod sig inte i hovrätten, som höll på
det undantag i lagen som tillät tidningar att
publicera platsannonser.
Att någon annan än staten ordnar jobb åt
folk har i vissa kretsar ansetts suspekt och
den andan lever kvar på sina håll. En
kvinna - vi kan kalla henne Ewa - arbetade
på ett statligt företag som lade ner verksamheten. Hon blev arbetslös och fick en
tid arbetslöshetsersättning från sin a-kassa,
Statsanställdas Erkända A-kassa, SEA.
Ewa ansträngde sig hårt för att få ett nytt
arbete och hon fick ett tillfälligt arbete och
därefter ytterligare ett. Bägge gick via ett
bemanningsföretag. När Ewas andra tillfälliga anställning upphörde blev hon tyvärr tvungen att söka arbetslöshetsersättning igen. Hon fick då ersättning men
med ett brev som förklarade att hon inte
skulle få någon ersättning om hon tog
anställning genom ett bemanningsföretag
igen. Det fanns inte ens någon tidsbegränsning, beskedet var formulerat så att
det i princip gällde arbetslivet ut.. Dessutom skulle hon kanske tvingas betala
tillbaka den ersättning hon redan fått om
hon började arbeta på ett bemanningsföretag igen.
Innebörden i meddelandet från från akassan var alltså att Ewa skulle ha incitament att hellre fortsätta att gå på a-kassa än
att ta ett avlönat arbete via ett bemanningsföretag. För många är bemanningsföretag
idag den normala vägen till en fast anställning.
För en tid sedan hade journalisternas akassa ett förbud för arbetslösa journalister
att ta frilansuppdrag, den som gjorde det
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blev inte bara av med vad han/hon tjänat på
frilansuppdraget (vilket väl får anses vara
ganska självklart), men skulle också
avstängas från framtida ersättning från
kassan. JO sade stopp och journalisternas
a-kassa förbjöds att hindra arbetsvilliga
journalister från att arbeta.
Reeta Keski-Heiska, jurist vid SEA, berättar för Contra att kassan har problem
med tolkningen av AMS regler för hantering av anställda vid bemanningsföretag.
Hon säger dock att det är helt fel att någon
skulle avstängas på livstid från a-kasseersättning för att ha tagit arbete via ett
bemanningsföretag. Att det står så i brev
från kassan var ett misstag. Men vid samtal med kassan har Ewa bibringats uppfattning att bemanningsföretag ansågs vara
suspekta – och att hon förvisso inte var
ensam om att drabbas av reglerna. Om det
var ett misstag att Ewa fick brev om att hon
inte fick börja på ett nytt bemanningsföretag – fast jobben på det gamla var slut
– så råder enligt Keski-Heiska stor osäkerhet om hur kvalifikationstider med mera

ska räknas för den som arbetar inom
bemanningsbranschen.
De flesta anställda vid bemanningsföretag är försäkrade genom HTFs a-kassa,
där vice kassaföreståndaren Bo Wickström
har en helt annan grundinställning. Han är
medveten om att det bemanningsföretag
setts med skepsis från vissa politiska grupper, men för HTFs a-kassa är inte det något
som man bryr sig om. Där är det lagen och
AMS anvisningar som gäller och kassan
betalar om anställningen har upphört. Däremot är det inte meningen att a-kassan ska
fylla ut tillfälliga luckor mellan olika på
varandra följande uppdrag hos ett och
samma bemanningsföretag. Men det är
naturligtvis en helt annan sak.
Uppenbart är att det kan bli skilda resultat vid olika a-kassors prövning av ansökningar om ersättning från arbetslösa som
arbetat vid bemanningsföretag.
Men det är inte bara anställda vid
bemanningsföretag som behandlas olika
av kassorna. En kategori som står för sig
och har hårdare regler är företagarna. En

Ordna Din egen arbetslöshetsförsäkring!
När fackets värvare dyker upp på arbetsplatsen är det första han/hon
berättar att Du genom facket blir medlem i a-kassan. Det är sant, men bara
halva sanningen. Du har nämligen alltid rätt att bli medlem i a-kassan, även
om Du inte är med i facket!
Sverige skiljer sig från resten av Västvärlden genom att arbetslöshetsförsäkringen inte är en statlig angelägenhet. Åtminstone inte i teorin.
Arbetslöshetsförsäkringen drivs av så kallade erkända arbetslöshetskassor
som formellt är privaträttsliga subjekt. Men i praktiken är det staten som styr
dem. Staten står för mellan 90 och 95 procent av kassans utbetalade
ersättningar och för att få del av den ersättningen måste kassan följa
detaljerade regler som fastställs av Arbetsmarknadsstyrelsen.
A-kassorna är nära kopplade till facket (i några fall företagarorganisationer)
och det är därför facket kan använda dem i sin medlemsvärvning. Men
numer finns det också en statlig oberoende a-kassa, Alfa-kassan i Ljusdal,
som är öppen för alla som inte vill vara med i de fackligt styrda kassorna.
Dessutom är alla a-kassor öppna även för icke fackmedlemmar. Om Du
arbetar inom kassans arbetsområde, så har Du rätt att bli medlem. Att vara
med i a-kassan kostar bara en bråkdel av vad det kostar att vara med i facket.
Avgiften varierar, men det brukar röra sig om en tusenlapp per år. Att vara
med i facket kostar vanligen 3000-4000 kronor per år. Tidningen Sparöversikt räknade nyligen fram att Du får ungefär en halv miljon i extra
pensionskapital om Du under ett helt arbetsliv nöjer Dig med att vara med
i a-kassan och avstår från facket. Förutsättningen är att Du placerar den
medlemsavgift Du sparat in i aktiefonder.
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Contra ger Dig här en förteckning över de a-kassor som finns att välja på.
Du får bara vara med i de kassor som passar Din egen yrkesverksamhet,
men om Du ligger på gränsen och passar in i flera kassor kan det vara
lönsamt att fråga efter avgifterna. De kan variera ganska mycket.
Akademikernas erkända arbetslöshetskassa (AEA) försäkrar anställda och företagare med
akademisk utbildning. Tel: 08-412 33 00. Internet: http://www.aea.se
Arbetslöshetskassan Alfa är ”statens” egen a-kassa för dem som inte vill vara med i övriga akassor som alla är kopplade till något fackförbund eller någon företagarorganisation. Alfa-kassan
försäkrar både anställda och företagare. Tel: 020-55 00 99.Internet: http://www.alfakassan.com
Arbetslöshetskassan för service och kommunikation (SEKO) försäkrar anställda inom branscher
som järnvägstrafik, luft- och sjöfart. Anställda inom försvar, kriminalvård och andra statliga
myndigheter. Post, tele, datakommunikationer, samt elproduktion och eldistribution. Tel: 08-791 41
00. Internet: www.seko.se
Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa. Tel: 08-728 48 00. E-post: byggnads@akassan.se
Elektrikernas arbetslöshetskassa (EAK). Tel: 08-412 82 82
Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa (FAK) försäkrar verksamma inom apoteksbranschen.
Tel: 08-31 94 84. E-post: farmacitjanstemannens.ak@telia.com
Fastighetsanställdas arbetslöshetskassa (FEAK) försäkrar lokalvårdare, fastighetsskötare med
flera. Tel: 08-696 11 50. Internet: http://www.fastighets.se
Finansförbundets arbetslöshetskassa försäkrar anställda inom bank- och finansområdet. Tel: 08614 03 00. Internet: www.finansforbundet.se
Försäkringsanställdas arbetslöshetskassa (FAK) försäkrar anställda inom försäkringskassorna.
Tel: 08-402 94 70
Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa försäkrar anställda tjänstemän och företagare
inom försäkrings/finansområdet. Tel: 08-791 17 00. E-post: ftf@fors-tjm.se
Grafiska arbetarnas arbetslöshetskassa. Tel: 08-791 1610. E-post: akassa@gf.se
Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa är kopplad till Hamnarbetarförbundet. Transports a-kassa
bör vara ett bättre alternativ. Tel: 0660-163 80. E-post: hamnarbetarforbundet@swipnet.se
Handelsanställdas arbetslöshetskassa (HA). Tel: 08-412 68 00
Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa. Tel: 08-402 41 88
HTFs arbetslöshetskassa försäkrar tjänstemän inom handel, transport och övrig servicenäring.
Tel: 08-737 80 00. Internet: http://www.htf.se
Industrifackets arbetslöshetskassa försäkrar anställda inom t ex kemi-, läkemedel-, textil- och
konfektions-, tvätt-, färg-, glas-, och byggnadsämnesbranschen. Tel: 08-786 85 00
Industritjänstemännens arbetslöshetskassa (SIFAK), Tel: 020-78 97 06
Journalisternas arbetslöshetskassa. Tel: 08-613 75 60
Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa (KAAK) försäkrar anställda inom kommuner, landsting,
kyrkoförvaltningar samt till dessa hörande bolag. Tel: 08-457 45 50. Internet: www.kommunal.se
Kommunaltjänstemännens arbetslöshetskassa (KA) försäkrar tjänstemän i kommuner, företag
eller inrättningar som huvudsakligen ägs av kommunen eller drivs med kommunala medel, samt
tjänstemän inom vård, omsorg och utbildning samt religiös verksamhet, även då detta sker i
privaträttsliga former. Tel: 08-789 63 00 Internet: http://www.sktf.se/KA/ka _1.html
Lantarbetarnas arbetslöshetskassa försäkrar anställda inom sektorerna jord, djur och trädgård.
Tel: 08-796 29 70
Ledarnas arbetslöshetskassa försäkrar anställda eller företagare som har en ledande funktion i
näringsliv eller offentlig förvaltning. Tel: 0200-87 12 12. Internet: http://www.ledarna.se
Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassa. Tel: 08-796 29 00
Lärarnas arbetslöshetskassa (LA). Tel: 08-737 65 00
Metallindustriarbetarnas arbetslöshetskassa (MEA). Tel: 08-786 80 00
Musikernas med flera arbetslöshetskassa (MUA). Tel: 08-587 060 60
Målarnas arbetslöshetskassa. Tel: 08-587 274 50
Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa. Tel: 08-796 61 00
Petroleumhandlarnas arbetslöshetskassa (PEAK) försäkrar ägare, delägare av och föreståndare
vid bensinstationer med mera. Tel: 08-700 63 30 E-post: akassan@petroleumhandeln.se
Skogs- och Träfackets arbetslöshetskassakassa. Tel: 08-701 77 00 Internet:
www.skogstrafacket.org
Skogs- och lantbrukstjänstemännens arbetslöshetskassa (SLAK). Tel: 08-583 548 75
Småföretagarnas arbetslöshetskassa (SmåA). Kassans verksamhetsområde omfattar företagare.
Tel: 08-723 44 00. Internet: www.smaakassa.a.se
Statstjänstemännens arbetslöshetskassa (SeA) försäkrar anställda tjänstemän inom staten och
kommuner och verksamheter som helt eller delvis drivs med statliga medel. Tel: 08-670 75 00
Sveriges arbetares arbetslöshetskassa (SAAK). Kopplad till syndikalisternas organisation SAC.
Försäkrar anställda inom alla yrkeskategorier. Tel: 08-673 46 43
Svensk Handels och Arbetsgivarnas arbetslöshetskassa (SHA). Kassans verksamhetsområde
omfattar företagare. Tel: 08-506 471 10
Sveriges fiskares arbetslöshetskassa (SFA). Tel: 031-42 70 80
Sveriges teaterverksammas arbetslöshetskassa (TAK). Tel: 08-651 92 90 E-post:
tak@teaterforbundet.se
Säljarnas arbetslöshetskassa försäkrar företagare och anställda som utför uppsökande
försäljningsverksamhet. Tel: 08-617 02 00
Transportarbetarnas arbetslöshetskassa. Tel: 08-723 77 00
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företagare kan inte – i motsats till en
vanlig anställd – vara arbetslös på deltid.
För företagare är ofta kravet att företaget
ska läggas ned och att företagaren ska
avstå från alla uppdrag. Hellre en rejäl
hundraprocentig arbetslöshet än en arbetsinsats som går så långt som möjligheterna sträcker sig. Att andra regler fastställdes för frilansjournalister har nog två
förklaringar. Det skulle bli en ryslig massa
ofördelaktiga artiklar om AMS och kassorna om frilansjournalister behandlades
som andra företagare. Dessutom har journalisterna med viss framgång hävdat att
ett ingripande mot frilansjournalister innebär ett brott mot tryckfriheten – deras
grundlagsenliga rättighet att publicera sig
försvåras ju.
För andra med liknande förhållanden
kan reglerna vara hårda och förhindra
arbetsinsatser. En kvinna som vi kan kalla
för Maria arbetar som tolk med frilansuppdrag. Det brukar bli 10-15 timmar i
veckan. Hon har kvalificerat sig för akassan, men inte lyckats få något annat
arbete. HTFs a-kassa nekar henne all ersättning för att hon arbetar några timmar i
veckan. Hon står i valet mellan att säga nej
till all yrkesverksamhet och få full ersättning från a-kassan (75 procent av lönen)
eller att jobba så mycket hon kan och få
25-30 procent av en normal lön. Vilket
hon naturligtvis inte klarar sig på. Kassans
krav är entydigt: Sluta jobba, annars blir
det ingen ersättning alls.
Bo Wickström på HTFs a-kassa framhåller att det inte finns några klara regler
om vilka som är anställda och vilka som är
egna företagare. Eftersom Maria kan säga
nej till ett tolkuppdrag betraktas hon som
företagare. Hade hon varit anställd av
tolkföretaget X hade hon däremot kunnat
få arbetslöshetsersättning för den tid hon
inte har något arbete.

A-kassorna försöker ibland
göra livet svårt för den som
inte är med i facket. Men stå
på Dig, Du har rätt att bli medlem i kassan utan att gå med
i facket. Och blir det alltför illa
kan man klaga hos Arbetsmarknadsstyrelsen, som ska
kontrollera att kassorna sköter sig.
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"Röde Herman" framgångsrik aktör
Carl-Henrik (CH) Hermansson
var ordförande i Sveriges kommunistiska parti/Vänsterpartiet
kommunisterna 1964–75. Efter
stalinisten Hilding Hagberg
framstod Hermansson som en
måttfull eurokommunist och
sökte också på allt sätt förstärka
den bilden. Under den glättade
ytan dolde sig emellertid en troende kommunist och övertygad
diktaturanhängare.
Att CH Hermansson var framgångsrik i sitt
attitydskapande demonstreras av följande
omdöme i Nationalencyklopedin: ”Under
H:s ordförandeskap förändrades det
svenska kommunistpartiet. Beroendet av
Sovjetunionen försvann, och partiet slog,
som flera eurokommunistiska partier, in
på en väg mot nationell kommunism.”
Partiet stabiliserades under Hermanssons ledning kring fem procent av väljarkårens sympatier och kom att betraktas som
mer salongsfähigt än tidigare. Man tilläts
delta i riksdagens utskottsarbete och vara
representerat i statliga utredningar. Samtidigt utgjorde kommunisterna (vilket de
fortfarande gör) en pålitlig stödtrupp till
socialdemokratiska regeringar.
Men de hermanssonska förändringarna
var blott av kosmetisk natur. Någon reell
brytning med Moskva kom aldrig till stånd
så länge Sovjetunionen existerade.

Akademiker
CH Hermansson var den förste svenske
partiledare som ”stylade” sig enligt amerikansk modell (han skulle efterföljas av
Thorbjörn Fälldin i det avseendet). Den
bild Hermansson ville inpränta hos allmänheten var en av en resonlig, lågmäld
folkets man. En typisk profilfråga för CH
och Vänsterpartiet kommunisterna – som
1967 hade bytt namn från Sveriges kommunistiska parti – blev ”bort med momsen
på mat”.
Men bilden av CH Hermanssom som en
enkel småfolkets man var falsk. CH var i
själva verket en slipad akademiker och
intellektuell med relativt välbeställd bakgrund. Fritidsintresset att segla i Stockholms skärgård hade han gemensamt med
många direktörer i näringslivet och höger-
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Av Tommy Hansson

Den politiske aktören CH Hermansson sminkas inför
ett TV-framträdande.
ledaren Gösta Bohman. Farbrodern Albert Hermansson var socialdemokratisk
riksdagsman, medan fadern var småföretagare i skobranschen. En kusin var höjdare inom socialdemokratin i Stockholm.
CH Hermansson föddes i Bollnäs 1917
och växte upp i Sundsvall. Familjen flyttade senare till Stockholm, där CH kom att
engagera sig i socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU samt den kommunistiska frontorganisationen Clarté. Då hade
Hermansson enligt vad han skriver i sin
memoarbok Minnen (1993) blivit övertygad om ”nödvändigheten av kamp för ett
socialistiskt samhälle”. 1936 började han
studera vid Stockholms högskola – ämnena var litteraturhistoria, statskunskap
och nationalekonomi. CH kom i nära beröring med de berömda professorerna Herbert Tingsten och Gunnar Myrdal. 1939,
uppger Hermansson, läste han Karl Marx

De förstörde

Sverige
Das Kapital på originalspråket.

Hyllade Stalin
Carl-Henrik Hermanssons kommunistiska
partibok utfärdades den 5 oktober 1941,
det vill säga kort tid efter Sovjets överfall
på Finland och den med Nazityskland ingångna icke-angreppspakten. När Hermansson gick med hade dock Tyskland

angripit Sovjet. 1948–50 och 1956–59 var
Hermansson redaktionschef för partiorganet Ny Dag, där han var chefredaktör 1959–
64. Riksdagsman var han 1963–85 och
efterträdde alltså Hagberg som partichef
1964. 1975–81 fungerade Hermansson som
kommunisternas gruppledare i riksdagen.
”Röde Herman” förstod vikten av att
tvätta bort Moskva- och staliniststämpeln
från partiets banér, men förargligt nog
blev han ofta påmind om vad han faktiskt
sagt i anledning av Stalins död i mars
1953. Några utdrag ur talet till kamrat
Stalins ära:
”Stalin är en av alla epokers mest geniala vetenskapsmän. Han fortsatte Marx,
Engels och Lenins verk, systematiserade,
berikade och vidareutvecklade marxismens
teori under de nya betingelser som utvecklingen skapat. Under sin revolutionära
kamp utförde Stalin nyskapande teoretiskt
arbete på de mest skilda områden – ekonomins, politikens, filosofins, krigskonstens,
språkvetenskapens och kulturens och så
vidare. På vart och ett av dessa områden är
hans insats gigantisk. Ingen människa kan
förstå vår tids problem utan att ha studerat
Stalins skrifter. Utan att ha studerat Stalins
teoretiska verk är man ’analfabet’ i ekonomin, politiken, filosofin och så vidare…
”Stalin har varit ledaren och läraren inte
blott för Sovjetunionens folk utan för arbetarklassen i alla världens länder. I vårt
partis fortsatta arbete måste vi bättre än
hittills utnyttja och i handling omsätta
Stalins lära. Lenin och Stalin är och förblir
också den svenska arbetarklassens främsta lärare.”
Hermansson har då och då genom åren
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tagit avstånd från sina omdömen om Stalin
1953.

Politiskt skådespeleri
Det säger mycket om CH Hermanssons
politiska skådespelarkonst att många
svenskar bibringades uppfattningen, att
han själv var demokrat och att hans parti
brutit med Moskva. Intet av detta var sant.
Visserligen krävde VPK-ledaren i samband med Warszawapaktens invasion i
Tjeckoslovakien 1968 att Sverige skulle
frysa förbindelserna med Sovjet. Redan på
hösten samma år valde dock ”Röde Herman” att göra avbön inför sin partistyrelse,
sedan en skarp protest mot hans agerande
inkommit från det sovjetiska kommunistpartiets centralkommitté.
Redan ett halvår efter inmarschen i Prag
hade det ledande svenska kommunistpartiet åter normaliserat sina förbindelser med
Moskva. I juni 1969 deltog en VPK-delegation i den världskommunistiska kongressen i Moskva tillsammans med representanter för 75 partier från när och fjärran. Vice partiordföranden Lars Werner
ordade i ett tal om den gemensamma kampen mot ”imperialismen” men avstod, enligt referat i Ny Dag, från att nämna ockupationen av Tjeckoslovakien.
Carl-Henrik Hermansson har under sin

tid som kommunistisk aktivist bland annat
hyllat Stalin, försvarat intåget i Ungern
1956, uttryckt sin förståelse för Kinas ockupation av Tibet 1959 och förklarat sitt
gillande inför uppförandet av Berlinmuren 1961. Han slöt, likt många andra, upp
på Ho Chi Minhs och Nordvietnams sida
under angreppskriget mot Sydvietnam.
1960 vallades CH, tillsammans med några
andra hänförda svenska turister, av Maos
politruker runt i folkrepubliken Kina. Parallellt därmed rasade en fruktansvärd, av
ordförande Mao själv framkallad, svältkatastrof i delar av landet.
Kommunisten Hermansson har naturligtvis aldrig varit för västerländsk parlamentarism utan städse ställt sig bakom det
system som rådde i Östeuropa under sovjetiskt herravälde. Då han i Expressen den
29 mars 1973 tillfrågades om hur ett flerpartisystem i hans smak skulle se ut svarade han: ”Det starkaste partiet måste naturligtvis ha marxism som bas. Sen kan
man tänka sig ett parti som företräder
småborgarna och ett som företräder bönderna.”
Det vill säga precis som det såg ut i
Polen och Östtyskland vid denna tid. Hermanssons mindre lågmälde partibroder
Jörn Svensson (numera högavlönad EUparlamentariker) fastslog i sin beryktade

bok Du skall ta ledningen och makten på
1970-talet att ”i det socialistiska Sverige
[skulle det] vara olagligt att väcka frågan
om inskränkning eller raserande av det
beslutssystem socialismen byggt upp och
om ett ersättande av detta med ett beslutssystem i kapitalistiska former”. Försök att
ersätta socialismen med ett annat system
måste, enligt Svensson, stoppas ”med tillgängliga medel”.

Förstörelseverk
Kommunisterna blev, oavsett vad de föredrog att kalla sitt parti, aldrig något
massparti under CH Hermanssons ledning. Men det var Hermansson som skapade bilden av det välartade kommmunistpartiet, vilken hans efterträdare Lars
Werner och Gudrun Schyman visste att
förvalta och utveckla. Schyman kunde
dessutom dra nytta av sovjetväldets upplösning med påföljd att Vänsterpartiet i
dag är Sveriges tredje största parti.
Det är just däri ”Röde Hermans” förstörelseverk ligger: han bidrog mer än någon
annan till att den i realiteten ondskefulla
och oförsvarbara kommunismen fick en
legalitetens hallstämpel och ett drag av
svensk snällhet.

När Olof Palme hyllade en mördare
Tidigare i år arrangerade Arbetarnas bildningsförbund (ABF)
manifestationer i Umeå, Skellefteå, Lycksele med flera orter i
Västerbottens län. Arrangemanget gick under beteckningen
”Manifestation mot våld och
främlingsfientlighet till minne av
Olof Palme”.
Jag reagerade mot att man tar
in just Olof Palme i en manifestation mot våldet i samhället. När
”Amalthea-mannen” Anton Nilsson fyllde 90 år den 11 november 1977 uppvaktades han på födelsedagen av dåvarande opppositionsledaren Olof Palme.
Anton Nilsson hade den 12 juli 1908 med
hjälp av en bomb mördat en brittisk stuveriarbetare som helt lagligt tillsammans med
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landsmän arbetade med lossning i Malmö
hamn. Den döde stuvaren, 30-årige Walter
Close från Hull, hade fått halva huvudet
bortsprängt och dött ögonblickligen.
Anton Nilsson var en simpel lönnmördare som dödade en hederlig arbetare när
denne låg och sov på logementsfartyget
Amalthea.

Arbetarmördare
Hur kan man hylla en sådan man? Och hur
många svenskar har fått en före detta statsministers uppvaktning på sin födelsedag?
Arbetarmördaren Anton Nilsson är i alla
fall en av dem. Uppvaktad av arbetarledaren Olof Palme. Hur kan man vara
arbetarledare och samtidigt uppvakta den
som mördar arbetare?
När de som kallar sig ”the real IRA”
sprängde en bilbomb i Omagh, Nordirland
den 15 augusti 1998, gick premiärminister
Tony Blair ut och tog avstånd från dådet.
Bomben i Omagh dödade 28 och sårade

Av Karl-Göran Bottwyck
mer än 200. Jag såg nyligen en bild på ett
av offren, en tonårsflicka. Läkarna hade
inte kunnat reparera hennes ansikte. Det
var så vanställt att flickan var tvungen att
bära lädermask framför huvudet när hon
var ute.
Tony Blair tog avstånd från bombdödandet. Olof Palme, däremot, han lyfte
fram och berömde.
När vår bombman Anton Nilsson sedan
fyllde 100 år 1987 så fanns både statsminister Ingvar Carlsson och Sveriges television på plats. Jag såg på TV-sändningen
hur Ingvar Carlsson höll armarna över
huvudet och med klappande händer firade
ogärningsmannen.
SSU i Skellefteå hade för några år sedan
en Amalthea-grupp. Om den fortfarande
består vet jag icke. Men så småningom
brukar det få följder när någon hyllar våldet. SSUs föreningslokal har på sistone
utsatts för skadegörelse och fönster-
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krossning. Och för en tid sedan var det en
missnöjd kund på socialkontoret som
sprang i väg och krossade två skyltfönster
till det socialdemokratiska partiets lokaler
sedan han först varit uppe på socialkontoret
och skurit socialchefen med en brytkniv.
Olof Palme, som först hedrat annans
baneman, mötte snart sin egen. Som vissa
tror var även i Palmes fall gärningsmannen klient, eller som det heter med nyspråk,
kund, hos socialförvaltningen.

Palme hyllar och vördar
Anton Nilsson föddes den 11 november
1887 strax utanför Hästveda i norra Skåne.
Anton hade natten till den 13 juli 1908 med
roddbåt tagit sig till logementsfartyget
Amalthea. Hans bomb bestod av två kilo
dynamit i en chokladkartong. Från den
ranka roddbåten försökte han få bomben
över relingen in i en lastlucka. Det lyckades efter ett par försök. Till bomben var
fästad en stubin som Anton sedan antände.
Ombord fanns 81 engelsmän, de flesta
sovande.
Sedan stubinen antänts rodde, som det
heter, Anton för sitt liv och så fort han
kunde, bort från fartyget. Dynamitens verkningar blev fruktansvärda. Lastluckans
kanter var spruckna och upprivna.
Kättingen, som hängt framför den, hade
splittrats i småbitar. En stor ring från
kättingen, cirka 75 centimeter i diameter,
gick över huvudet på Anton Nilsson i
roddbåten och slog in på Kockums varv.
Enligt Nilssons egen beskrivning kom
bitarna från järnkättingen i rotation och
bildade en glödande järnring. En bit av
kättingen hade slitit bort halva huvudet på
den dödade Walter Close. Andra skadades
svårt och kom senare till sjukhus med
förbrända händer och sönderslitna armar
och ben. Några ögonblick efter smällen
hördes de sårades skrik och jämmer. Smällen hade hörts över hela Malmö, och när
den flyende Anton Nilsson på sin cykel
kom förbi Möllevångstorget såg han att
alla var vakna trots att det var mitt i natten.
Dörrar, fönster och balkonger var fyllda
med folk. Några var ute på trottoarerna.
Vad hade hänt? Alla var uppskrämda.
Ombord på Amalthea fanns helvetet.
Däck och väggar i lastrummet rann av
blod.
Olof Palme hyllade gärningsmannen.
En malmötidning startade med framgång en insamling åt den dödade arbetarens familj. Folk i Malmö ville hjälpa
familjen till den mördade Walter Close.
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Men Palme kondolerar inte någon efterlevande till Walter Close. Palme glömde
brottsoffret. Olof Palme vördade gärningsmannen.

Branting tar avstånd
Konung Gustaf V (kung 1907–50) kom till
Malmö och besökte Allmänna sjukhuset.
Han talade i en timmes tid med de sårade
engelsmännen, som inlagts i en särskild
sal. Här låg också den svårast skadade, 29åringen William Black. Konungen skänkte
på stående fot en direkt penninggåva.
Walter Closes stoft fördes i procession
till ångaren Union. Båtarna i hamnen
flaggade på halv stång och en stor skörd av
blommor hade från skilda håll anlänt till
den bortgångnes bår. Med ångaren tillbaka till England följde även några av de
sårade som kunnat skrivas ut från sjukhuset.
Malmös strejkande transportarbetare, i
vars intresse Anton Nilsson sade sig handla,
uttalade sin förkastelsedom över den råa
och meningslösa förbrytelsen.
Det bekom inte Olof Palme.
Socialdemokraterna i Sverige tog då,
1908, avstånd från bombdådet. Tidningen
Arbetet tog avstånd från Amalthea-männen. Hjalmar Branting tog avstånd.
Men Olof Palme hyllade.
Enligt Anton själv använde sig socialdemokraterna av händelsen för att utdela ett
dråpslag mot sina motståndare ungsocialisterna, där bombmannen var medlem.
Ungsocialisterna och Amalthea-männen
målades ut såsom köpta utav kapitalisterna för att skada arbetarrörelsen och socialdemokraterna inför valet 1908.
Men så småningom bildade den socialdemokratiska vänstern en kommitté som
arbetade för Amalthea-männens frigivning.
I den kommittén ingick till exempel Carl
Lindhagen. Även andra stödde Amaltheamännen.
Olof Palme har inte varit helt ensam.

brist på bevis.
Mördaren Anton Nilsson har aldrig visat någon ånger för bombdådet. Men när
han i polisförhör, överbevisad om sin skuld,
fann för gott att erkänna, då brast han i
gråt, väl medveten om att han riskerade
dödsstraff. Han dömdes också senare till
livets förlust. Då vände sig Anton Nilsson
till konung Gustaf V och bad för sitt liv.
Anton, som inte känt något medlidande
med sina offer och inte visat någon pardon, han kunde be för sitt eget liv.
Giva nåd, det ville han icke, men begära
nåd, det gick bra.
När Anton i förhören väl börjat erkänna,
då var det inte heller fråga om att ensam ta
på sig hela skulden. Det ville han inte. Han
beskrev i stället mycket utförligt sina
medbrottslingars medverkan. Anton Nilsson angav sina kamrater. Så var den man
som hyllades av Olof Palme.
Olof Palme hyllade en angivare.

Kunglig nåd
Gustaf V beviljade nåd året 1917 och
Anton Nilsson frigavs den 26 oktober
samma år. Nilsson var vid tiden för dådet
byggnadsarbetare. Han blev aldrig stuveriarbetare.
Att främja våldet i samhället genom att
hylla den som mördat och lemlästat medmänniskor är farliga saker. Olof Palmes
hastigt avbrutna livsbana är ett exempel på
detta. I Johannes uppenbarelse 13:10 står:
”Den som dräper andra med svärd han
skall själv bliva dräpt med svärd”.
Fotnot: Artikelförfattaren Karl-Göran
Bottwyk har själv arbetat som stuveriarbetare i Hamburg, med alla papper i ordning.
Men utan medlemskap i något socialistiskt fack eller parti.

Visade ingen ånger
Amaltheamännens ideologiska inspiratörer
var Hinke Bergegren och Carl Gustaf
Schröder. Schröder, ”Hädareynglingen”
kallad, var redaktör för tidningen Nya folkviljan. I en av Schröder signerad artikel
efter Amalthea-dådet kunde man läsa:
”Slaven har givit uttryck åt sina känslor,
enkelt och kraftfullt, och det har upprört
brackorna i alla läger.”
Schröder satt ett tag häktad som misstänkt medgärningsman, men fick släppas i

Olof Palme hyllade dödsdömde terroristen
och mördaren Anton Nilsson.
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Contras notisavdelning har i detta nummer sammanställts av Tommy Hansson och
Carl G. Holm. De källor som refereras är
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Schyman stöder ligister
Under våren samlades främst ungdomliga
aktivister i ”Reclaim the City” – bestående
av diverse anarkistiska och socialistiska
grupperingar – i anslutning till Medborgarplatsen i Stockholm. Samlingen syftade
genom diverse kulturella aktiviteter och
allmän samvaro till att manifestera en
antikapitalistisk opinion till det så kallade
folkets fromma.
I verkligheten ägnade sig gatans parlament i vanlig ordning åt ligism – vandalisering, fylleri, hotfullt uppträdande och
allmänt stök var utmärkande för evenemanget. Butiksinnehavare terroriserades
och fick vidkännas skadegörelse – arvet
från 68-generationen lever således vidare.
Bland inbjudna kulturaktivister märktes
Slávateatern från Södertälje kommun som
uppbär rundhänt kommunalt stöd.
Tidigare aktiviteter av detta slag har fått
vänsterledaren Gudrun Schymans uttalade
stöd.
Någon vecka senare ägnade sig ligister i
Reclaim the City åt att blockera bilisters
färdvägar.
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Polisen valde i båda fallen att stå med
armarna i kors.

Stöd för Slobo
”NATO skyddar etnisk rensning”, lyder
rubriken till ett av 79 personer undertecknat upprop producerat av den så kallade
Jugoslavienkommittén. Texten uppmanar
den svenska regeringen att ”verka för att
sanktionerna mot Jugoslavien upphör” och
ifrågasätter NATOs och Förenta staternas
engagemang mot Milosevic-diktaturen i
Belgrad. I flygbladets text förringas eller
förnekas serbiska övergrepp mot den
kosovaalbanska befolkningen och hävdas,
att det egentligen är albanerna som är
skurkar. Vidare försvaras Belgrads fortsatta ockupation av Kosova.
De 79 undertecknarna säger inte ett ord
om att befolkningen i Kosova till 90 procent är albansk och till tio procent serbisk.
Inte heller sägs något om att det viktigaste
argument serberna använt för att behålla
sitt grepp över Kosova är att territoriet är
serbernas ”hjärtland”, ett förhållande som
går tillbaka till medeltiden (!). Ungefär
som om Danmark skulle framhålla exempelvis Skånes tidigare danskhet som motivering för att starta ett krig mot Sverige.
Jugoslavienkommittén gråter över den
internationella bojkotten mot rest-Jugoslavien – som säkert varit kännbar – men
har inte ett kritiskt ord mot galningen

Slobo-uppropets logotyp.
Slobodan ”Slobo” Milosevic. Efter Jugoslaviens upplösning har den kommunistiske nationalisten Milosevic stärkt det serbiska greppet över Kosova och Vojvodina
(med stor ungersk befolkning), vilka under Tito var autonoma republiker. All undervisning på albanska förbjöds i Kosova
och albansktalande tjänstemän avsekdades
och ersattes med serber, vilka normalt inte
ens kan tala med befolkningen i provinsen.
Uppropet låtsas inte om alla serbiska militärer som dömts till långa fängelsestraff
för massakrer och övergrepp av krigsförbrytartribunalen i Haag (även om banditledaren själv, Slobodan Milosevic, ännu
är på fri fot).
Man kan förvisso rikta berättigad kritik
mot NATOs bombkrig mot rest-Jugoslavien. Marktrupper borde exempelvis ha
satts in. Och framförallt borde man ha
gjort allt för att avlägsna Milosevic från
makten. Samma misstag gjordes då
Saddam Hussein tilläts regera vidare 1991.
Det hindrar inte att engagemanget, trots
alla fel och brister, i princip var rätt och
riktigt – USA är alltjämt den demokratiska
världens ledarnation och bör fortsätta ingripa världen över när så kan anses påkallat i syfte att skydda demokratins och
frihetens principer.
De 79 undertecknarna av uppropet är en
brokig blandning av vänster- och högerfolk, idrottsmän, artister och serber. Här
finns högermän som vänstern normalt inte
skulle ta i med tång men som kommer väl
till pass när det gäller att angripa USA och
stödja Milosevic, vars största förtjänst givetvis anses vara att han utmanar USA och
västdemokratin. Bland undertecknarna på
vänsterkanten märks filmregissören Roy
Andersson, skådespelaren Tomas Bolme,
chefredaktören och poeten Göran Greider,
förre förrädaren numera kiosklitteraturproducenten Jan Guillou, gamle Moskvakommunisten Rolf Hagel, gamle Stalinbeundraren CH Hermansson, gamle
marxistprofessorn Joachim Israel, förre
ambassadören och ministern Carl Lidbom,
ungvänsterordföranden och Lenin-beundraren Jenny Lindahl, författaren och Pol
Pot-apologeten Jan Myrdal samt dennes

11

hustru Gun Kessle, direktör Harry Schein,
nedrustningsivraren Maj-Britt Theorin,
filosofiprofessorn Torbjörn Tännsjö,
filmgregissören och gamla Moskvakommunisten Maj Wechselmann.
Med andra ord några av de vanligaste
salongsrevolutionärer som brukar delta i
det offentliga samtalet. Lägg därtill kyrkans män som ärkebiskop KG Hammar
och biskoparna Martin Lindh och ClaesBertil Ytterberg. Contra hävdar med visst
eftertryck att i sådant sällskap borde ingen
politiskt sansad människa kunna tänka sig
att figurera. Vi upprörs över att ett antal
normalt utomordentliga personer av huvudsakligen konservativ övertygelse sluter upp jämte nämnda individer (de flesta
dokumenterade diktaturanhängare) i ett
ovederhäftigt propagandastycke.
Personer som vi i normala fall hyser
tilltro till att vara förnuftiga står emellertid
också på listan, Salt-redaktören Jonas De
Geer, den katolske biskopen Anders
Arborelius och filosofen Tage Lindbom.
Fotnot: ”Kosova” är det albanska namnet
på territoriet i fråga, ”Kosovo” det jugoslaviska. Med tanke på befolkningsunderlaget är det självklart att det förstnämnda
namnet skall användas.

Mindre utsläpp
”Hårdare lagstiftning, processförbättringar
och utveckling av reningsteknik har resulterat i att svensk industri idag släpper ut
cirka 70 procent mindre föroreningsmängder jämfört med år 1970. Det innebär
att den svenska industrins utsläpp är nere
på ungefär samma nivå som utsläppen var
i början av 1950-talet.”
Det skriver Bo Thunberg i kapitlet ”Jägaren och miljöskyddet” i Jägarskolan.
Svenska Jägareförbundets kursbok för
jägarutbildning (1999 års upplaga).
Det verkar som om miljörörelsen får se
sig om efter andra syndabockar än svensk
industri.

Gammal och ny ÖB
Den avgående överbefälhavaren Owe
Wiktorins bana har varit fylld av tveksamheter och klavertramp. Wiktorin har bland
annat verkat för att inskränka den
grundlagsskyddade föreningsfriheten
bland försvarets anställda och på intet sätt
haft förmågan att försvara den svenska
krigsmaktens (varför använda halvkvädna
omskrivningar?) intressen gentemot poli-
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tikerna.
Wiktorin har i stället uppenbarligen vägletts av devisen ”small is beautiful” (litet
är vackert).
I sin sista krönika som ÖB skriver
Wiktorin i tidskriften Försvarets Forum
(april 2000) bland annat: ”Riksdagsbeslutet
är en bekräftelse på försvarets förändringsprocess. Det nya försvaret blir mindre men betydligt mer gripbart.”
Det är förstås ovedersägligt att det som
är litet är mer gripbart än det som är stort.
Det allra mest gripbara försvaret vore ändå
om vi tog Mogens Glistrups förslag för det
det danska försvaret ad notam: en telefonsvarare med meddelandet ”Vi ger oss”. På
ryska.
Vad säger tillträdande ÖB Johan
Hederstedt, 57, om det? Hederstedt klargjorde innan utnämningen att han helt och
fullt stöder den svenska nedrustningen,
något som givetvis föll försvarsminister
Björn von Sydow och säkert också dennes
partikollega Maj-Britt Theorin på läppen.
Sydow citerades efter Hederstedts utnämning: ”Det är en tillgång att ha en framstående armégeneral som ställer sig helt
bakom ominriktningen och kan tala på
arméns språk med en armé som får ta en
mycket stor del av nedskärningarna.”
Hederstedt är med andra ord en politiskt
utnämnd general med den klart definierade uppgiften att få krigsmaktens anställda att inse, att vi helst inte bör ha något
militärt försvar alls. Och om vi ändå måste
ha ett, så bör det vara en tummelplats för
politisk korrekthet i praktiken med mångkultur, kvinnokamp med mera. Naturligtvis bör också svenska soldater lyda FNs
alla vinkar och bege sig till brännpunkter
världen över utan befogenheter att försvara sig om de blir anfallna.

Kommun vill inte göra revision
- då skulle fifflande
kommunalpampar kunna
avslöjas
I Eskilstuna har det nyligen kommit fram
att ledamöter i olika kyrkliga organ inte
har följt reglerna för vilka ersättningar
ledamöterna ska få. Ledamöterna har rätt
till ersättning för förlorad arbetsförtjänst,
men när revisionsbyrån Komrev granskade
saken visade det sig att politikerna tagit ut
ersättning för förlorad arbetsförtjänst, även
när de inte förlorat något. Sju politiker,
alla socialdemokrater, hade under de senaste åren fått 181.000 kronor för mycket

i ersättning. Politikerna kunde inte styrka
att de förlorat någon arbetsförtjänst och
deras arbetsgivare hade inte gjort några
avdrag. I ett fall hade arbetsgivaren gjort
ett avdrag på 10 procent, men politikern,
Gunilla Johansson, hade vid flera tillfällen
begärt och fått ersättning som om hela
lönen försvunnit. Extra pikant var att en av
dem som fått pengar utöver vad han var
berättigad till var kyrkorevisorernas ordförande Bertil Hedspång, som förra året
själv gick ut hårt och underströk att bara
dokumenterade löneavdrag gav rätt till
ersättning. För Hedspång var det dock
fråga om ett mindre belopp – 2.367 kronor.
Desto mer då för kyrkonämndens vice
ordförande Claes Bidebo som fått 63.723
kronor för mycket i ersättning. Bidebos
reaktion på kritik som riktats mot honom
var anmärkningsvärd: Han klagade på att
revisorerna bara kritiserade dem som tagit
ut mer än 1.600 kronor i ostyrkt ersättning...
Eskilstuna är en kommun som styrts av
socialdemokraterna sedan 1920-talet och
även den kyrkliga samfälligheten hade
socialdemokratiskt styre under den period
som granskats (till och med 1998). De
granskade kyrkopolitikerna har även haft
politiska uppdrag i kommunen, men kommunen, som fortfarande styrs av socialdemokraterna, vill inte göra någon motsvarande granskning, enligt vad ordföranden
i kommunstyrelsens arbetsutskott, Kristina Eriksson, säger till lokaltidningen
Eskilstuna-Kuriren. Trots att ersättningsreglerna i kommunen i princip varit desamma som i den kyrkliga samfälligheten.
Man kan väl tänka sig att det skulle bli ett
eller annat otrevligt avslöjande för makthavarna.
När kyrkonämnden skulle behandla frågan om ersättningarna var osedvanligt
många jäviga och fick lämna mötet. Det
gällde även den nye ordföranden, moderaten Göran Berg, som vid ett tillfälle fått
800 kronor i ersättning som inte kunnat
styrkas. Kyrkonämnden beslöt vid sammanträdet att kräva tillbaka pengarna, men
det anser socialdemokraternas ordförande
i Eskilstuna, Alf Egnerfors, vara orimligt.
Reaktionen från de utpekade politikerna
varierar, någon har avgått från alla updrag,
någon har lovat att betala tillbaka alla
pengarna och Claes Bidebo, som är skyldig mest, tänker inte betala.
(Eskilstuna-Kuriren)

CONTRA 3/2000

Jane Fonda frälst
Den amerikanska filmaktrisen Jane Fonda
(född 1937) har blivit vad man kallar
”frälst”, det vill säga mottagit Kristus som
sin personliga Herre och frälsare. Det budskapet kommer från kristna kretsar i Nordamerika. Jane Fonda, dotter till den kände
Hollywood-skådespelaren Henry Fonda
och bror till aktören Peter Fonda, var tolv
år när hennes mor begick självmord genom att skära upp halspulsådern. Senare
gjorde Jane Fonda filmkarriär, samtidigt
som hon gjorde sig känd som talesman för
den amerikanska vänsterrörelsen och en
fanatisk kritiker av USAs engagemang i
Indokina.

Jane Fonda – fick en pyts rödfärg över
sig i Stockholm. Nu uppges hon ha blivit
"frälst".
I december 1972 fick Jane Fonda en
burk (vattenlöslig) rödfärg över sig i samband med en kommunist-vänlig demonstration mot den amerikanska ambassaden
i Stockholm. Det var en antikommunistisk
18-årig svensk skolflicka, som svarade för
denna över hela världen uppmärksammade
aktion.
Det ofarliga rödfärgs”attentatet” resulterade tyvärr inte i att Jane Fonda slutade
tala sig varm för den kommunistiska aggressionen i Vietnam. Fondas stora omvändelse kom alltså i stället nästan två
decennier senare och resulterade enligt
uppgift i en separation mellan Fonda och
hennes stenrike make, mediamogulen Ted
Turner, ägare till nyhetsbolaget CNN och
vänsterman. 1990 hävdade Turner att kristendomen vore ”en religion för förlorare”
(något som han senare bad det amerikanska folket om ursäkt för).
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Det uppges att Jane Fonda regelbundet
besöker kyrkan Providence Missionary
Baptist Church i Atlanta, Georgia vilken
domineras av svarta amerikaner.
(Countdown, Alberta, Canada)

Krokodiltårar för Mugabe
Vänsterns bestånd av internationella idolgestalter krymper stadigt. Den senaste att
ramla ned från piedestalen är Robert
Mugabe, marxisten som i 20 år varit diktator i Zimbabwe. Mugabe har under hela
sin tid vid makten ägnat sig åt skamlös
korruption och svågervälde och steg för
steg förvandlat ett från början rikt land till
en ruinhög där laglösheten breder ut sig
mer och mer.
”Hjälten har blivit en grym diktator”,
heter det exempelvis med braskande rubriker på Aftonbladets mittuppslag i samband med de hänsynslösa och av Mugabe
själv uppmuntrade konfiskationerna av
välskötta bondgårdar ägda av vita afrikaner. Mord och grov misshandel har hört till
vanligheterna och är ingenting som den
bisarre Mugabe oroar sig det bittersta över,
lika litet som han bryr sig om vad landets
rättsväsen tycker om saken. De anarkistiska expropriationerna av vita farmer liknar
mycket situationen som rådde i Chile mot
slutet av Allendes folkfrontsregim, då väpnat vänsterslödder lade beslag på jordegendomar, stora som små.
De bondgårdar som blivit föremål för
pöblens övertagande har varit det nära nog
enda som fungerat i Mugabes Zimbabwe
och bland annat svarat för nästan hela
landets jordbruksexport.
När personer som Aftonbladets Olle
Svenning gråter krokodiltårar (tänka sig,
Mugabe kände Palme och allting!) framställer de gärna saken som att Mugabe
med sin våldspolitik avlägsnat sig från
rollen som marxist.
Det är i själva verket precis tvärtom: det
pöbelvälde, som diktatorn stöder är en helt
logisk följd av marxismen.

Påven i Israel
Påvens resa till det Heliga Landet blev en
stor succé – bortsett från en liten miss.
Israels premiärminister Ehud Barak hade
nämligen, då han mötte påven på flygplat-

sen under Purim-helgen då besöket ägde
rum, haft chansen att hälsa Johannes Paulus II med den odödliga jiddisch-engelska
frasen: ”Good yontif, Pontiff!” Den chansen tog inte Barak.
Men i övrigt lär besöket ha blivit en
fantastisk framgång – alla berörda parter
var nöjda: judar, palestinier, muslimer och
kristna. Shlomo Ben-Ami, israelisk minister för den inre säkerheten, uppges ha
formulerat följande omdöme: ”Vi blev
förälskade i mannen”. De judiska jämförelserna med de egna, politiserande
rabbinerna skall ha utfallit till påvens fördel. Mycket uppmärksammat under besöket blev påvens förlåtelse (i form av ett ark
med påvligt sigill som sattes upp i anslutning till den så kallade Klagomuren i Jerusalem) för kristna försyndelser i umgänget
med det utvalda folket:
”Våra fäders Gud; du valde Abraham
och hans ättlingar att föra ut ditt namn
bland folken. Vi är djupt sorgsna över dem
som genom sitt agerande genom historien
har vållat dessa dina barn lidande. Vi ber
om din förlåtelse och förbinder oss till
genuint broderskap med Förbundets folk.”
Påven talade vidare med engagemang
om palestiniernas rätt till ett ”hemland”
och om de palestinska flyktingarnas lidande. Däremot nämnde han inte något
om en ”palestinsk stat” eller därmed jämförbart.
Under sitt besök medverkade Johannes
Paulus/Karol Wojtyla i en gigantisk friluftsmässa vid Gennesarets sjö där nära
100 000 pilgrimer, huvudsakligen ungdomar, deltog.
(Judisk Krönika, Stockholm)

Ryska män blir äldre
1994 slogs larm om att medellivslängden
för ryska män sjunkit ner till 57,7 år.
Nedgången antogs bland annat ha berott
på sämre sjukvård, ökat alkoholmissbruk
och fler självmord. Desto mer glädjande är
att statistiken för 1998 visar att medellivslängden för ryska män ökat med drygt
fyra år fram till 61, 8 år.
Statistiken för 1998 visar vidare att den
ryska folkmängden fortsätter att minska.
1999 fanns 145, 6 miljoner ryssar mot 148
miljoner 1990. Detta trots stor invandring
från före detta sovjetrepubliker.
(Utrikespolitiska institutet, Stockholm)
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Gud bevare London!
Ken Livingstones seger i borgmästarvalet
i London kan inte tolkas på annat sätt än att
tokvänstern lever och har hälsan. Tyvärr
för Tony Blairs förhållandevis upplysta
Labour-styre och tyvärr för alla anhängare
av sans och förnuft i politiken.
Om Livingstone har sagts mycket. Ett
omdöme som är värt att lägga på minnet är
det som formulerats av den marxistiske
fackföreningsveteranen Arthur Scargill,
den förre gruvbossen som neutraliserades
av Margareth Thatcher. Scargill, som själv
stundom har räknats till tokvänstern, har
om Livingstone yttrat: ”Jag skulle inte ens
rösta på Livingstone om han ställde upp
som borgarmästarkandidat i Leksaksstaden
[Toytown].”
Man kan fråga sig varför en stor majoritet av Londons väljare – närmare bestämt
776 427 stycken – ändå valde att lägga sin
röst på en politisk dåre som Ken Livingstone. En förklaring är det låga valdeltagandet – endast 33,7 procent av de röstberättigade deltog i valet. En annan och förmodligen viktigare förklaring är ett markerat missnöje med Tony Blair, vars förlängda smekmånad med väljarna i Storbritannien nu är över. Dessvärre har Konservativa partiet (Tories) inte lyckats dra fördel av missnöjet med Blair, utan den konservative borgarmästarkandidaten Steve
Norris fick nöja sig med en andraplats i
valet; Labours man Frank Dobson blev
bara trea.
Vem är då Londons nye borgmästare?
Han gjorde sig känd på 1980-talet, då han
föga framgångsrikt styrde det londonska
parlamentet Greater London Council mot
en katastrof. Livingstone gjorde sig så
totalt omöjlig i alla läger att premiärminister Thatcher tvingades upplösa lokalstyret
i fråga. För en tid sedan yttrade sig Livingstone så om Lady Thatcher: ”Jag har
träffat seriemördare och yrkesmördare,
men ingen av dessa har skrämt mig lika
mycket som Margaret Thatcher.” Livingstones karriär är bemängd med dylika yttranden. IRA-terroristerna har han beskrivit som ”frihetskämpar” och om Internationella valutafondens ledamöter har han
sagt att de ”förtjänar att dö en smärtsam
död i sina sängar”.
Efter Röde Kens valseger kan vi bara
säga: Gud bevare London! Livingstone
skulle vara en katastrof i vilken svensk
kommun som helst. Man föreställer sig
med en rysning vad denne röde galning
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kan tänkas åstadkomma i den europeiska
storstaden London London med en budgetomslutning om 50 miljarder kronor...

Premiärminister Tang
Taiwans nyvalde president Chen Shuibian överraskade de flesta då han efter
valsegern som en av sina första åtgärder
utsåg Tang Fei till premiärminister i den
nya ministären. Tang, 68, har sedan 1999
fungerat som den kinesiska republikens
försvarsminister. Han har militär bakgrund
och har bland annat tjänstgjort som militärattaché vid Republiken Kinas ambassad i Sydafrika (1979–82).
En starkt bidragande orsak till Tangs
utnämning är att han tillhör det traditionellt starkaste partiet på Taiwan, Kuomintang (det gamla kinesiska nationalistpartiet); Tang är även född på det kinesiska fastlandet. Därmed balanserar Tang
president Chen, som tillhör ett parti som
till skillnad från Kuomintang förespråkat
Taiwans självständighet från Kina och som
dessutom – i likhet med sin företrädare
Lee Teng-hui – är född på Taiwan.
Chen torde även i sin utnämning ha tagit
hänsyn till att parlamentet i Taipei kontrolleras av Kuomintang. Den nya reforminriktade regeringen behöver med andra
ord en premiärminister som kan minska
spänningarna mellan regering och opposition. Bedömare tror också att Tangs utnämning bidrar till avspänning mellan
Taiwan och kommunistregimen i Peking,
som hotat med krig om Taiwan skulle
utropa sin självständighet.
Tang Fei bevisade sin duglighet som

försvarsminister genom att, i samarbete
med oppositionen, driva igenom en ny
försvarslag som bland annat omfattade
välbehövliga reformer.
(Taipei Journal)

”Tresjälvkyrkan” i Kina
Den kristna väckelsen i Kina fortsätter att
oroa de kommunistiska myndigheterna.
Självständiga kristna förkunnare utsätts
för ständiga trakasserier, och de troende
som inte godtar myndigheternas krav på
rättning i ledet förföljs och isoleras. Pastor
Li De Xian har exempelvis arresterats
otaliga gånger då han förkunnat evangeliet. Myndigheterna söker på alla sätt
återföra de kristna ”avvikarna” till den i
Kina enda accepterade ideologin, marxismen i den speciella rödkinesiska
tappningen.
Men det finns också en kinesisk kyrka
försedd med regimens hallstämpel. Den
går under beteckningen Tresjälvkyrkan/
TSPM och kontrolleras av den kinesiska
byrån för religiösa affärer. Denna ”kyrka”
erkänner att Jesus var en vis lärare som
hade en del vettigt att säga, men den sanna
frälsningen kan bara komma från det kommunistiska partiet och dess lära som den
utformats av Lenin, Marx och Mao.
Till följd av regeringens restriktioner
beräknas det att 80 procent av alla gudstjänster i Kina är olagliga/oregistrerade.
Enligt regeringens direktiv får kristna inte
övertala folk att bli kristna. All kristen
verksamhet bland barn är bannlyst.
(Missionen Martyrernas röst)
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50 år sedan Koreakriget bröt ut:

MacArthur räddade Sydkoreas frihet
AV Tommy Hansson

Den 25 juni är det precis 50 år
sedan Koreakriget (1950–53) utbröt. Det var närmare bestämt
klockan 04.00 som enheter ur den
nordkoreanska så kallade folkarmén föll in över gränsen till
Sydkorea utmed 38e breddgraden på elva ställen i en väl samordnad attack. Sju divisioner, ett
regemente och en säkerhetsbrigad sattes in i främsta anfallsledet. Koreakriget har en central
plats i det kalla krigets historik.
Sovjettillverkade tanks av modell T-34
hade gått i bräschen före huvudstyrkan i
det nordkoreanska angreppet över den
interkoreanska gränsen, och på den
sydkoreanska västkusten landsattes soldater från sjöburna enheter i den södra delen
av Ongjinhalvön; på ostkusten gick gerillaförband i land. Vidare bombade den kommunistiska nordsidan i ett tidigt skede
flygfältet Kimpo i närheten av huvudstaden Seoul.
I svensk press brukar det om Koreakrigets ursprung heta att ”båda sidor anklagade varandra för krigsutbrottet”. Det
är i och för sig sant, men om verkligheten
kan inte råda några seriösa tvivel. Nikita
Chrusjtjov skriver om Koreakriget i sina
minnen Chrusjtjov minns (Stockholm
1971): ”Ungefär samtidigt som jag förflyttades från Ukraina till Moskva i slutet
av 1949, kom Kim Il-sung med sin delegation för att hålla konsultationer med Stalin.
Nordkoreanerna ville pröva hur
sydkoreanerna skulle reagera för ett sting
med bajonettspetsen. Kim Il-sung sade att
redan den första stöt skulle utlösa en intern
explosion i Sydkorea och att folkets makt
skulle avgå med segern – det vill säga den
makt som var rådande i Nordkorea [sidan
368].”
Naturligtvis kunde Stalin inte vägra att
lämna broderlig hjälp till den koreanska
kommunistdiktaturen, men Chrusjtjov
Artikelserien "Kalla krigets hjältar"
återkommer i nästa nr. med en artikel om Konrad Adenauer.
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Soldater från 16 länder ställde upp under FN-flagg för att försvara Sydkorea mot det
nordkoreanska anfallskriget. (Foto: The Way of the World)

framhåller att Stalin ändå hade sina dubier,
främst därför att amerikanerna kunde ingripa till sydsidans förmån. Vilket ju också
inträffade.

Sovjetiskt hot
Förhistorien till Koreakriget inleddes med
den japanska kapitulationen till de allierade makterna den 15 augusti 1945, då
Japan tvingades avsluta den ockupation
som inletts 1910. I Kairo-deklarationen
från november 1943 hade Nationalist–
Kina, Förenta staterna och Storbritannien
tillkännagivit sin avsikt att låta Korea bli
”fritt och oberoende”. Ryssarna hade gått
med på att gå in i kriget mot Japan så snart
de tyska stridskrafterna kollapsat, så den 8
augusti 1945 – då det redan var klart att
Japan skulle förlora – förklarade Sovjetunionen krig mot Japan. Två dagar senare
svepte de sovjetryska arméerna in i Korea
både till lands och till sjöss, avancerande
söderut.
Inför det sovjetiska hotet om att ockupera hela Koreahalvön föreslog amerikanska förhandlare att ryssarna skulle accep-

tera de japanska truppernas kapitulation
norr om 38e breddgraden, medan amerikanerna skulle göra sammalunda söder
om samma demarkationslinje. Detta gick
ryssarna med på och gjorde halt i närheten
av 38e breddgraden. Den 8 september 1945,
en månad efter det att ryssarna redan ockuperat Nordkorea, marscherade den 24e
amerikanska armékåren under ledning av
general Hodge in i Seoul i syfte att ta emot
de japanska truppernas kapitulation.
Under det att general Hodge, som hade
liten kunskap om koreanska förhållanden
och nästan var i avsaknad av instruktioner
från Washington, kämpade med den
komplexa situationen i södra delen av
halvön, förlorade ryssarna ingen tid i att i
norr etablera en entydig marxistregim. Den
21 september 1945 anlände majoren i den
sovjetiska Röda armén, den då 33-årige
Kim Il-sung, till Pyongyang från Moskva
och började omgående – under intimt samarbete med de ryska trupperna – bygga upp
en diktatur av sovjetiskt snitt. Så kallade
folkkommittéer bildades i varje provins.
Den slipade Kim använde sig först av
enhetsfrontstaktiken och erbjöd även icke-
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kommunister plats i regeringen. Efter hand
kom dock regimens sanna natur i dagen,
vilket fick över en miljon nordkoreaner att
fly söderut mellan 1945 och 1950. Kim
rensade hänsynslöst ut alla som inte passade in i den kommunistiska likriktningen,
däribland nationalistledaren Cho Man-sik.

Korea blir FN-fråga
Det var inte alls meningen, att Koreahalvöns delning skulle bli permanent. General
Hodge fann emellertid snart att ryssarna
inte ville veta av något samarbete eller
någon integration mellan de båda zonerna
på ömse sidor om den 38e breddgraden.
Sovjetsidan började med att stänga av el–
och vattenledningar till sydsidan. Situationen tenderade att bli katastrofal för de
två tredjedelar av det koreanska folket
som befann sig söder om demarkationslinjen; samtidigt fanns de flesta industriella och hydroelektriska resurserna i
norr.
Vid en konferens i Moskva den 16 december 1945 föreslog USA tillskapandet
av ett förvaltarskap med deltagande av de
fyra makterna Förenta staterna, Sovjetunionen, Kina och Storbritannien. Denna
lösning skulle äga bestånd högst fem år
och ha som huvuduppgift att förbereda
utvecklandet av en oberoende, koreansk
regering. Ryssarna gick med på detta och
planen antogs. Ingen hade emellertid rådfrågat koreanerna själva, och när de nåddes av information om det planerade
förvaltarskapet protesterade de vilt både i
norr och söder.
Den 2 januari 1946 beslöt sig dock det
sydkoreanska kommunistpartiet att, i motsats till sitt ursprungliga ställningstagande,
godkänna planen, uppenbarligen på direkt
order från Moskva. I Pyongyang demonstrerade ett av kommunisterna organiserat
demonstrationståg för planen, samtidigt
som icke-kommunister i norr som motsatte sig planen greps. I söder fortsatte
icke-kommunisternas protester mot
förvaltarskapsplanen. Härefter misslyckades dock amerikaner och ryssar att komma
överens om återföreningen av Koreahalvön, och USA beslöt i det läget att lägga
hela Korea-frågan inför Förenta nationerna
(FN) vilket skedde genom utrikesminister
George C. Marshalls försorg i september
1947. I november antogs i FN det amerikanska förslaget att bilda en FN-kommission med uppgift att övervaka rikstäckande val som skulle bilda grundvalen för
en representativ koreansk regering; paral-
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När säkerhetsrådet sammanträde om Korea den 27 juni 1950 – för i dagarna 50 år
sedan – stod den sovjetiska stolen (i mitten) tom. Till vänster om den tomma stolen röstar
Norges FN-ambassadör för ett FN-ingripande i Korea.
lellt härmed skulle de utländska trupperna
avlägsnas från halvön.
FN-kommissionen hade inga problem
att ta sig till Seoul i södra Korea i januari
1948, men den kommunistkontrollerade
nordsidan gav kalla handen. Och utan samarbete från sovjetryssarna skulle det inte
gå att hålla några landsomfattande val.
Därför röstade medlemmarna i kommissionen för att anordna val i den del som tog
emot dem, det vill säga i södra Korea.
Valen ägde rum den 10 maj 1948 och
resulterade i en jordskredsseger för det
Liberala partiet under ledning av doktor
Syngman Rhee, som varit en av den
antijapanska självständighetskampens viktigaste ledare. Den 15 augusti 1948 utropades Republiken Korea i Seoul.

Kommunisthotet
Samtidigt som Sydkorea slagit in på en
västerländsk-demokratisk kurs, arbetade
Moskva målmedvetet på att förvandla
Nordkorea till en etablerad kommunistdiktatur. ”Val” av beprövad stalinistmodell
till ”Högsta folkförsamlingen” hölls den 5
augusti. Kommunisterna gjorde gällande
att ”underjordiska” val hade ägt rum samtidigt i Seoul och att resultatet blev att
”folket” givit församlingen i Pyongyang
högsta beslutsmakt över hela Korea. Detta
tvivelaktiga valresultatet godkändes i Sovjet och dess satellitstater, medan FNs generalförsamling med 46 röster mot 6 beslutade godkänna regeringen Syngman
Rhee i Seoul som den enda lagliga regeringen i Korea.
Nästa steg i kraftmätningen på halvön
blev att kommunisterna inledde en massiv
kampanj för att få FN-trupperna att dra sig

tillbaka från Sydkorea. För att sätta press
på FN och amerikanerna, drog Moskva
tillbaka sina styrkor från Nordkorea i december 1948. Befolkningen i syd började
nu på allvar frukta det överhängande kommunistiska hotet. Syngman Rhee försökte
på allt sätt förmå FN-styrkorna och amerikanerna att stanna kvar i söder och anklagade Washington för passivitet gentemot
kommunismen. Truman-administrationen
slog tillbaka med att anklaga Rhee för att
vara ”auktoritär” och att uppamma krigsstämningar. Redan 1947 hade de förenade
försvarsgrencheferna i Washington vänt
sig till den amerikanske försvarsministern
Forrestal och förklarat, att ”Utifrån den
militära säkerheten har Förenta staterna
litet strategiskt intresse av att behålla de
nuvarande styrkorna och baserna i Korea”.
Amerikanerna var därför beredda att överlämna allt i FNs händer.
Den 29 juni 1949 lämnade de sista amerikanska styrkorna Korea och lämnade
blott 500 militärrådgivare och viss överbliven militärutrustning i händerna på de
rudimentära sydkoreanska trupperna. Och
den 12 januari 1950 gav USAs utrikesminister Dean Acheson sitt beryktade Green
Light Speech på Nationella pressklubben i
Washington, D.C. där han i praktiken (om
än inte uttalat) uteslöt Korea från USAs
försvarslinje i Stilla havs-området. De sovjetiska trupperna var visserligen borta från
Nordkorea, men hade möjlighet att snabbt
vara på plats igen eftersom Nordkorea
delade gränslinje i norr med Sovjet. De
sydkoreanska allierade befann sig däremot på andra sidan Stilla havet.
Ända sedan den så kallade Demokratiska folkrepubliken Korea etablerats 1948
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hade dess målsättning varit att att ta över
Sydkorea. Moskva hade varit behjälpligt
med att cementera halvöns delning för att
bygga upp nordsidan till ett starkt och
effektivt fäste för kommunismen. Till en
början använde kommunisterna metoder
som räder över den interkoreanska gränsen, sabotage, gerillakrigföring, propaganda, agitation och ekonomiskt tryck i
syfte att störta regeringen Rhee i söder
över ända. Trots massiva problem i södra
delen av halvön parade med folkligt missnöje misslyckades den kommunistiska taktiken. En majoritet av befolkningen i syd
avvisade eftertryckligt ett förenande av
halvön under sovjetiskt styre. En militär
invasion blev därför sista utvägen för Kim
Il-sung.
Under 18-månadersperioden mellan slutet av 1948 och Koreakrigets utbrott den
25 juni 1950 fullbordade Nordkorea sina
omfattande förberedelser för Kim Il-sungs
av Stalin understödda invasionsplaner. Arméer övades, krigsmateriel och fordonsbränsle lagrades och hemliga avtal med
Sovjet och den nya kommunistregimen i
Kina slöts. Nordsidan skickade dessutom
över ett stort antal agenter söderut i syfte
att organisera resningar och underblåsa
missnöje och oroligheter i samband med
den planerade invasionen.

MacArthur räddar Sydkorea
Den 22 juni 1950 utfärdade den nordkoreanska kommunistregimen ”Stridsorder No.
1”, skriven på koreanska, till alla befälhavare på regementsnivå med postering längs
demarkationslinjen utmed 38e breddgraden. FN-kommissionen i Korea kunde den
24 juni rapportera: ”Republiken Koreas
(R.O.K) styrkor är helt och hållet organiserade för försvar och är inte i stånd att
företa en omfattande offensiv mot de nordkoreanska styrkorna…Eftersom R.O.K.s
styrkor lider brist på pansarutrustning, flygvapen och tungt artilleri, är de oförmögna
att vidtaga några åtgärder mot aggression
utifrån en militär synvinkel.”
Tidigt på morgonen anfaller så
nordkoreanerna över den mellankoreanska
gränslinjen, sedan dåvarande premiärminister Kim Il-sung över Radio Pyongyang
lögnaktigt tillkännagivit att R.O.K. ”vågat
företa väpnad aggression…norr om den
38e breddgraden.” Därför, uppger Kim,
hade han beordrat de nordkoreanska styrkorna att gå till ”motattack” i syfte att slå
tillbaka ”invasionstrupperna”. Såväl Kim
som Stalin hoppas på ett snabbt avgö-
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rande, men FN griper snabbt in och Säkerhetsrådet under ledning av generalsekreterare Trygve Lie förklarar i en resolution av
den 25 juni 1950 (FN-dokument S/1501)
Nordkorea som angripare. Samtidigt erinras om att FNs policy är att erkänna Republiken Korea i söder som enda lagliga
regering på Koreahalvön.
Sedan Nordkorea på FNs anmaning vägrat upphöra med stridshandlingarna beslutar FNs Generalförsamling den 27 juni
1950 om militär FN-hjälp till det angripna
Sydkorea (FN-dokument S/1511). Ett blodigt och tragiskt krig följer med namnlöst
lidande för civilbefolkningen, innan ett
stilleståndsavtal avblåser de öppna fientligheterna den 27 juli 1953. Något formellt
fredsfördrag har ännu inte undertecknats.
Ett tag såg det ut som om Nordkorea
efter det inledande överrumplingsanfallet
skulle nå alla sina krigsmål på kort tid. Den
sydkoreanska regeringen lyckades dock
organisera ett motstånd i perimetern kring
den sydliga hamnstaden Pusan. Den som
räddade Sydkoreas frihet var den amerikanske generalen Douglas MacArthur
(1880–1964), som utsågs till överbefälhavare för det USA-dominerade Förenade
FN-kommandot i Korea. ”It was move in
– and shoot”, kommenterar MacArthur i
sin memoarbok Reminiscenses det läge
han placerades i. MacArthur, som efter att
besegrat japanerna i Stilla havet med bravur lett det amerikanska återuppbyggnadsarbetet i Japan, var 70 år när Koreakriget
inleddes.
Den första vändpunkten i kriget kom
med den av MacArthur planlagda och genomförda invasionen i den sydkoreanska
hamnstaden Inchon den 12 september
1950, varvid nordkoreanernas kommunikationer och underhållslinjer kunde skäras
av. Initiativet övergick till FN-sidan som
på kort tid kunde ta 130 000 nordkoreaner
som krigsfångar. MacArthur fick nu klartecken att överskrida 38e breddgraden för
att avancera mot norr och befria Pyongyang
och hela Nordkorea från kommunismen.
Den 20 oktober fanns MacArthur på plats
i den nordkoreanska huvudstaden tillsammans med president Syngman Rhee. Nordkorea var befriat – trodde man.
Den som räddade Kim Il-sung och kommunismen från totalt nederlag i Korea var
Kinas röde diktator Mao Tse-tung, som lät
miljontals kinesiska så kallade frivilliga
välla in i Korea över gränsfloden Yalu i
norr. MacArthur begärde då tillstånd från
Washington att få bomba de broar över

vilka kineserna strömmade in, men begäran avslogs med motiveringen att det var
för farligt – ett tredje världskrig kunde
utbryta. MacArthur var förbittrad. Han
fann det oförsvarligt att fortsätta offra sina
mäns liv i ett rent uppehållskrig utan reell
utsikt till seger. ”There is no substitute for
victory”, skrev han i ett brev till den
republikanske kongressledaren Joseph
Martin vilket förorsakade att han blev avskedad från sin post av president Truman.
Ersättare blev general Matthew Ridgway,
som var mindre benägen att ifrågasätta
tveksamma order från högre ort.
Douglas MacArthur fick aldrig krossa
kommunismen på Koreahalvön vilket
medförde att Kim Il-sung förblev vid makten ända till 1994, då Kim dog och överlämnade makten till sonen Kim Jong-il.
Det måste dock sägas att MacArthur var
den som med sitt briljanta ingrepp i Inchon
räddade friheten för koreanerna söder om
38e breddgraden, vilka därefter utvecklat
sitt land till efterföljansvärt exempel för
välfärd och demokrati i Ostasien.
Koreakriget var i själva verket det första
krig där USA frångick sin gamla princip
att kämpa för ovillkorlig seger. Mönstret
kom att upprepas i Vietnam, som ju amerikanerna i realiteten förlorade. Samt även
på krigsskådeplatser som Persiska viken
och Balkanhalvön, där visserligen amerikanska och med dem allierade stridskrafter (huvudsakligen flyg) drog plösen över
motståndarna men där de skurkaktiga ledarna Saddam Hussein och Slobodan
Milosevic tilläts sitta kvar i orubbat bo.

Douglas MacArthur som nybliven befälhavare för FN-styrkorna i Korea.
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Livegenskap och kommunism
Vi har nu kommit fram till tredje och avslutande delen i Contra-medarbetaren Marek Zytos artikelserie från sin sommaren 1999 företagna
rundresa på Kubanslätten mellan Svarta havet och Kaspiska havet.
Där hade han under Andra världskriget lärt känna kommunismens
sanna natur, precis som han tidigare tvingats lära sig nationalsocialismens realiteter i Polen. Marek Zyto gav 1998 ut boken I väntan på Messias
på Contra förlag.
Början till de ryska böndernas livegenskap
är höljd i historiens dunkel. Spridda notiser om livegna bönder kan följas bakåt i
tiden till 1200-talets Ryssland, under tatarväldet. De ryska furstarna behöll sina gods,
mot höga tributer åt Khanen, som de pressade ur sina livegna. På 1500-talet flydde
stora skaror bönder från Ivan den
förskräckliges välde till de fria kosackerna. Dessa krigare hade norr om Kaukasus,
från Turkiet erövrat stora slätter som rymlingarna fick kolonisera. Snart blev de
dock så skuldsatta att de gjorts till livegna
på nytt. De livegnas villkor förvärrades
ytterligare under Peter den store på 1700talet fram till deras frigivning 1861. De
frigivna tilldelades jordlotter från sina godsherrar. Men det var byalagen (Mir) som
stod för amorteringarna och blev de verkliga ägarna till småbruken. Nödlösningen
utvecklades till en sorts lokal kommunism. Dock bibehöll bönderna rätten att
friköpa jorden eller lämna bygemenskapen
och ta anställning.

Hungersnöd
År 1918, för att befästa makten, började
bolsjevikerna ordna en brutaliserad variant av Mir. De beslagtog godsen och delade ut jorden bland bönderna ”kostnadsfritt”. Samtidigt utökades ”socialiseringen”
av all produktion, handel och distribution.
Pengarna skulle avskaffas helt. Bönderna
tvingades att till staten avlämna sina skördar mot löfte om att i utbyte få industrivaror. I byarna organiserades fattigkommittéer med krav på att de burgna urbönderna,
skymfligen kallade kulaker, skulle fråntas
jorden. Snart var alla privata initiativ kriminaliserade. Följden blev en i flera omgångar återkommande nöd med hungerkrvaller.
För att rädda makten tvingades bolsjevikerna 1921 till reträtt med så kallad NEP,
(ny ekonomisk politik). Terrorn mildra-
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des, privathandel och produktion blev åter
tillåten. Bönderna kunde sälja sina varor
till dem som betalade bäst. Det härjade
Ryssland började repa sig. Men det dröjde
fram till 1924 innan produktionen nådde
förkrigsnivå.

NEP
Då fann de nya feodalherrarna det lämpligt att utdela nästa dråpslag. De beordrade
brandskattning av jordbruken till förmån
för industrins utbyggnad. NEP-männen
och kulakerna deporterades eller avrättades. Den så frikostigt till bönderna skänkta
godsägarjorden förstatligades. Fem år senare var all jord kollektiviserad. Bönderna
fick nyttja högst 0,5 hektar åker, äga en ko,
en gris och några höns. Perioder av svält
kom allt tätare – och skylldes på ”sabotage
av inre fiender”. Skådeprocesserna på

Av Marek Zyto
1930-talet överskuggade snart allt annat.
Ingen brydde sig om bönders massdöd
orsakats av planlagda utsvältningar eller
hungersnöd till följd av nyfeodalt
kommuniststyre.
Sådan är i korta drag bakgrunden till de
ryska böndernas tragik. Syftet med
kollektiviseringen var inget försök till ”rättvis fördelning”, som epigonerna påstår.
Det var en fräck återgång till brutalare
livegenskap än under feodaltiden. Godsägarna var rädda om sina egendomar.

De nyfeodala
Oxar, hästar och livegna fick hållas i gott
skick. Hela byar inberäknat de livegna var
handelsvara. Den nyfeodala eliten i
förlänade kolchoser och sovchoser försågs med livegna gratis. De saknade allt
värde vare sig de levde eller dog. (Från ett
självdött djur togs skinnet. Köttet dög till
grisfoder eller ”mat” i sovchosköket). ”Proletariatets diktatur” sörjde för att dess
trogna elit skulle leva väl – men under
dödsångest. Denna Elit var fullkomligt
okänslig för den skriande nöd den varit
med om att vålla sina undersåtar. De livegna till exempel fick arbeta i de egna
Medelåldern i Ryssland var
och förblev låg. Artikelförfattaren var 17 år när han av
ryssarna 1940 fördes till
Kaukasus. Av ett femtiotal
tonårsflickor och -pojkar
från den tiden var nu bara
tre gummor i livet. En av dem
var Dunia, som var en av
byns få vackra tonårsflickor
1942.
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kläderna, så slitna att de höll på falla av
deras kroppar. Mödrar hade inget annat än
grova säcktrasor till blöjor åt sina spädbarn. Skor, kläder och läkemedel såldes i
städerna svart för matvaror, även när ingen
svält rådde. Eliten red omkring välklädda
på yviga hästar eller for på parhästdragna
landåer, ofta med trashöljd kusk vid tömmarna.

Maffian
I nyhetsflödet från nutida Ryssland skrivs
ibland om ”penningtvätt”. Enorma belopp
slussas av den ryska maffian till utrikes
ägda banker. Somliga i väst associerar
maffian med marknadsekonomin, som om
den vore en ny företeelse. I verkligheten
var den ryska maffian delägare i svindelföretaget ”Proletariatets diktatur”. Maffian kom åt bristvaror för den tunga industrin, räddade ibland femårsplaner och
huvuden på ansvariga. Den försåg Kreml
med oöverkomliga lyxvaror och röjde undan oönskade författare med finurliga trafikolyckor. Råkade maffiamän hamna i
Gulag fick de privilegier som myndigheternas ögon och öron. Efter kommunismens fall tog maffian och partieliten hand
om de mest lukrativa företagen. Kommunisterna och maffian i den ryska duman
vill inga reformer De är angelägna om
största missnöje bland de breda folklagren
som förväntas skall återupprätta Sovjetdiktaturen.

Privatiseringen
Kolchoser norr om Kaukasus till exempel
gav åtta hektar åkerjord till varje vuxen
kolchosmedlem. Stora familjer slog ihop
sina andelar till privata jordbruk. Men när
kolchosen dragit av för plöjning, utsäde,
drivmedel etcetera återstod ingenting. Ytterst få jordbrukare kan köpa egen traktor
eller ens ett oxpar. Var skall de beta och
varifrån ta vinterfoder? Ur gravens djup
tycks Stalins onda ande förfölja ”sina”
bönder. Antagligen får de flesta för all
framtid fortsätta leva av sina köksträdgårdar och fjäderfä. De skall alltid bo i självbyggda stugor av soltorkade block: en
blandning av jord, kodynga, halm och
vatten, under korrugerade tak.
På sovjettiden fick bybor aldrig köpa
kol; det behövdes i stålverken. I skoglösa
trakter eldades med halm och torkade
dyngkakor. Nu, mitt i den gångna högsommaren ambulerade gruvarbetare från
Donbas i enormt stora kollastbilar. Men
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byborna hade inte råd med vintervärme för
800 rubel per ton kol. Gruvarbetarnas egen
gruvdrift är ett desperat försök att få ihop
till livets nödtorft. Men sedan de betalt

hyra för gruvan, lastbilen etcetera, kan
deras inkomst vara annan än privatböndernas?

Al Sharpton – hatets kolportör
Ett alltmer inflytelserikt namn bland
amerikanska radikaler är Al Sharpton,
vilket borde oroa alla som tror mer på
god vilja än hatfull retorik. Sällan har
en politiskt verksam person mer levt
upp till Olof Palmes bevingade uttryck
”Hatets och illviljans kolportörer” än
Al Sharpton.
Al Sharpton har under senare år blivit
en maktfaktor i New York i anslutning
till det demokratiska partiet. Det är
därför helt logiskt att framåtsyftande
demokratiska politiker som Al Gore,
Bill Bradley och Hillary Clinton varit
noga med att uppsöka Sharpton och
”kyssa hans ring” (som man brukar
göra med maffiabossar). Sharpton kallas allmänt ”The Rev.”, ”Pastorn”. Han
föddes i Brooklyn 1954 i en svart
medelklassfamilj som fick det sämre
ställt när fadern övergav hustru och
barn. Den vänsterradikale negerpolitikern Jesse Jackson blev Sharptons
mentor i den senares unga år. Stort
inflytande över Sharpton hade även
Adam Clayton Powell från Harlem i
New York.
Enligt Sharpton skall Powell kort före
sin död ha sagt till Sharpton: ”Dessa
gula Onkel Tommar tar över de svarta
i New York. Upphör inte att slåss. Om
du vill göra något för Adam, se till att
bli av med dessa Onkel Tommar.”
(”Onkel Tom” är enligt radikala
negeraktivisters vokabulär en svart person som samarbetar med de vita).
Sedan 1980-talet har Sharptons väg
kantats av skandaler. 1987 försvarade
Sharpton energiskt en ung kvinna vid
namn Tawana Brawley, som efter att ha
rymt hemifrån smorde in sig med hundfekalier, klottrade rasistiska tillmälen
över sin kropp och hoppade i en soptunna. Sedan hävdade hon att hon blivit
våldtagen av sex vita män inklusive en
polisman som också skulle ha torterat
henne. Hela USA var i uppror, ända

tills det avslöjades att Brawley hade
ljugit. Problemet med Sharpton var att
han fortsatte att försvara flickan på ett
lika aggressivt sätt som tidigare, även
sedan hennes lögner hade avslöjats.
1987 blev en ung kvinna – en joggare – våldtagen och misshandlad i
Central Park i New York av unga,
svarta ligister. Enligt Sharpton var gärningsmännen – mot vilka det fanns en
uppsjö av bevis – oskyldiga, uppenbarligen av den enda anledningen att
de var afro-amerikaner. Sharpton och
hans medarbetare gick ut och anklagade utan en skymt av bevis
joggerskans pojkvän för att vara den
skyldige! Sharpton hade även den sanslöst dåliga smaken att en av
rättegångsdagarna inbjuda Tawana
Brawley till domstolen.
Och så till Al Sharptons sannolikt
värsta övertramp. Sedan en bil som
kördes av en hasidisk jude 1991 kört
på och dödat en sjuårig svart pojke,
utbröt raskravaller i området Crown
Heights i New York. En ung man som
studerade till judisk präst lynchades
och över hundra andra judar skadades
i oroligheterna. I det läget höll Sharpton
ett hatfullt tal med antisemitiska övertoner.
Sharptons anhängare säger att ”pastorn” har ”förändrats” (till det bättre,
får man förmoda) sedan han blivit knivhuggen i bröstet vid en incident 1991.
Uttalanden han gjort sedan dess tyder
inte på att den ”förändringen” är särskilt djupgående. Det är illavarslande
för demokratin i USA att en hatets och
illviljans kolportör som Al Sharpton är
så inflytelserik inom det demokratiska
partiet.
Om Hillary Clinton väljs till senator
i New York i höst kommer Sharpton
nästan säkert att få en inflytelserik
position.
Tommy Hansson
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En plattform för Contra
Contra är ingen politisk opinionsrörelse i den meningen att vi arbetar för ett heltäckande politiskt program. Contra är ett forum för utbyte av information
och idéer som främjar frihet och
demokratiska värderingar.
Contra kommer aldrig att skaffa
sig något politiskt program, men
styrelsen för Contra har funnit
att det bör finnas en nedskriven
politisk plattform, som översiktligt redovisar den värdegrund på
vilken Stiftelsen Contras aktiviteter bygger. Efter över ett års
diskussioner är plattformen färdig. Vad tycker Du?
Plattform antagen av Contras styrelse
den 10 april 2000
Contra är en partipolitiskt obunden borgerlig stiftelse, som arbetar med informationsspridning i politiska och ideologiska
frågor.
Contra verkar för ett öppet debatt- och
opinionsklimat där olika åsikter bryts mot
varandra och där konjunkturen för det politiskt korrekta inte begränsar diskussionen av grundläggande värderingsfrågor och
dagsaktuell politik. Bredden i de mot varandra framförda åsikterna ska borga för en
allsidig belysning av aktuella frågeställningar i den demokratiska processen.
Contra är inte en politisk intresseorganisation och har därför inte något politiskt
program. Inom Contra kan finnas skilda
och även motstridiga uppfattningar i olika
politiska frågor. Däremot finns det vissa
gemensamma värderingar som vägleder
Contras informationsarbete. De värdena
sammanfattas i Contras politiska plattform.
Contras politiska plattform är principiell
och saknar avsiktligt ställningstaganden i
dagsaktuella politiska frågor.
*
Contra verkar utifrån en idémässig grund
formad av en värdetradition bestående av
kristen etik och det västerländska politiska
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tänkandets konservativa och liberala ideal.
Någon snävt trosmässig innebörd behöver inte läggas i begreppet kristen etik.
Inte heller behöver det ligga någon partipolitisk innebörd i uttrycket västerländskt
tänkande. Inom Contra finns olika trosriktningar företrädda, likväl som icke-religiösa uppfattningar. Inom Contra finns
vidare sympatier för skilda politiska partier, medan andra saknar partipolitisk hemvist.
De ideal Contra förespråkar beskrivs
bland annat i regeringsformens 1 kapitel, 2
paragrafen, där det heter: ”Den offentliga
makten skall utövas med respekt för alla
människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
Den enskildes personliga, ekonomiska och
kulturella välfärd skall vara grundläggande
för den offentliga verksamheten”. Liknande tankar finns i Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna och
FNs allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna.
Fundamenta för Contras värdemässiga
gemenskap är:
• respekt för den enskildes medborgerliga
fri- och rättigheter, till gagn för individens
människovärde och som ett skydd mot
kollektivistiskt förtryck
• det västerländska demokratiska
styrelseskicket, som grunden för politiska
beslut vilka bygger på medborgarnas värderingar och behov
• att Sverige strävar efter nära och djupa
förbindelser med de länder som slår vakt
om de västerländska idealen, för att säkra
vårt lands oberoende och befolkningens
andliga frihet
• ett på marknadsekonomi baserat samhälle, som grunden för medborgarnas ekonomiska välstånd och därmed
• ett avståndstagande från socialismen som
ekonomiskt och politiskt system, eftersom
den motverkar såväl ekonomiska framsteg
som respekt för individens rättigheter
• religionsfrihet, som grunden för individens andliga välbefinnande och ett skydd
mot andligt tvång
• rättssäkerhet med domstolar som arbetar
oberoende av politiskt inflytande, som en
nödvändig del av ett samhälle som respekterar individen och begränsar kollektivets
makt

• hederlighet och öppenhet i den politiska
beslutsprocessen, vilket leder till ett samhälle som arbetar fritt från korruption och
ovidkommande personliga hänsynstaganden
• att det allmänna ska se till att det finns
förutsättningar för att ge det uppväxande
släktet en god utbildning anpassad till tidens krav och individens förutsättningar
att tillgodogöra sig undervisningen
Människor är olika och har olika behov,
men alla har samma människovärde och
rätt till respekt för detta. Individen ska
sättas framför kollektivet och utrymmet
för kollektiva beslut ska begränsas till
områden där dessa beslut är nödvändiga.
Familjen är den minsta formen av kollektiv och fyller som sådant en funktion när
det gäller att stärka individerna gentemot
de större kollektiven. Familjen är också
grunden för samhällets fortbestånd och
bör av detta skäl ges en priviligierad roll
vid utformningen av samhällets institutionella ramar. Behovet att sätta individen i
första hand och att stärka individen med
hjälp av familjen måste ses mot bakgrund
av erfarenheterna från de kollektiva system som har kränkt individens liv och
rättigheter i kommunismens eller nationalsocialismens namn.
Rasism och främlingsfientlighet är en
kollektivistisk attack mot människovärdet
och därmed oacceptabla.
Dock måste även antidemokratiska grupper och individer i ett fritt samhälle ha
rätten att med fredliga medel framföra sina
åsikter. Förespråkare för det demokratiska
samhället har till uppgift att effektivt avslöja de totalitära och kollektivistiska krafterna, för att se till att de inte vinner ett
nämnvärt antal anhängare. Viktigt är också
vaksamhet mot grupper som med våld och
subversion försöker underminera det fria
samhällets grundvalar, liksom mot organisationer som trots en starkt etablerad
ställning i samhället kan visa förakt för
personer med avvikande åsikter, till och
med om personerna själva är medlemmar
i organisationen.
Under 1900-talet har framförallt kommunismen kontrollerat resursrika stater
och hänsynslöst riktat sig mot såväl yttre
som inre politiska fiender. Trots Sovjetunionens upplösning och kommunismens
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fall i en rad tidigare diktaturer finns det än
idag folk som försmäktar under kommunistiskt förtryck. Trots tillgång till information om kommunismens illdåd finns
det också i demokratiska länder som
Sverige anhängare av den kommunistiska
ideologin. Till och med i vår demokratiskt
valda riksdag finns det ledamöter som inte
skäms för att ansluta sig till en kommunistisk världsåskådning. En viktig uppgift är
att göra kommunismens barbari uppenbart
för envar, så att det blir lika otänkbart att
välja kommunister till offentliga uppdrag
som det sedan länge har varit att välja
nationalsocialister.
Tidigare fanns det även andra totalitära
ideologier än kommunismen som hade en
stark position i vissa länder. Militärt blev
dock nationalsocialismen krossad 1945
och dess idémässiga grund föll ihop samtidigt. Därefter har nationalsocialismen
varit den helt obetydliga rörelse som den
bör förbli. Contra ska dock visa vaksamhet
för den händelse att nationalsocialismen
åter skulle utvecklas till något mer än de
obetydliga sekter som utgör denna rörelse
idag.

*
Den grundläggande konflikten mellan individualism och kollektivism tog sig tidigare uttryck i form av konflikten mellan
demokratiska, konservativa och liberala
ideal å ena sidan och kommunistiska/nationalsocialistiska ideal å andra sidan.
Contra ser fortsatt som sin viktigaste uppgift att motverka
• kommunistiskt och socialistiskt inflytande på politik och samhälle
Idag möter vi även andra paralleller till
dessa motsättningar, och den kollektivistiska ideologin företräds av grupperingar som
kan beskrivas som
• miljöfundamentalister, som låter
kollektivistiska och teknikfientliga lösningar på miljöfrågor bli överordnade en
balanserad helhetssyn på samhällets problem. En effektiv ekonomi ger de bästa
förutsättningarna för ett samhälle med god
miljö.
• militanta veganer och djurrättsterrorister, som inte respekterar enskild
egendom och majoritetens val av livsstil
och som hellre tar hänsyn till djuren än till
människoliv. Contra förespråkar en god
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djurvård, men detta står inte i konflikt till
människan som köttätare eller användandet av djurförsök i läkemedelsindustrin,
som ett led i ansträngningarna att rädda
människoliv
• extrema antimilitarister som med olagliga aktioner försöker hindra av folkmajoriteten fattade beslut om det militära försvarets omfattning, utformning och inriktning, beslut som fattats med tanke på alla
medborgares liv och säkerhet
• militanta feminister, som uppmuntrar till
kamp mellan könen istället för harmoni
inom familj och arbetsliv
• de homosexaktivister som använder homosexualitet som ett led i vänsterns projekt för omvandling av samhället. Det får
inte vara en politisk uppgift att styra människors livsstil och sexualitet. Samhällets
fortbestånd är dock beroende av att den
heterosexuella familjen har en prioriterad
ställning som social enhet
• revolutionära anarkister som inte respekterar de institutionella grunderna för
det demokratiska och kapitalistiska samhället utan istället genomför våldsaktioner
för att genomdriva sina krav
• nationalsocialister som ofta använder
våld i förment politiska syften, syften som
är ett hot mot de demokratiska idealen
• destruktiva ”antifascister”, som under
den falska beteckningen ”antirasism” motverkar en öppen demokratisk debatt och
nedvärderar det svenska kulturarvets betydelse för svenska medborgare, oavsett
härkomst. Våld är ett vanligt inslag i deras
antidemokratiska aktioner.
• våldsbenägna religiösa grupper, som
idag framförallt finns i muslimska rörelser, men även i Indien, inom delar av den
ortodoxa judendomen och även grupper
som säger sig vara kristna, men som inte
väjt för mord i sin kamp mot fri abort. Det
kan inte tolereras att grupper i religionens
namn kränker andras rätt att fritt organisera sina liv.
Contra har till uppgift att uppmärksamma
de faror som de nämnda rörelserna medför.
Också mer etablerade rörelser främjar
ett kollektivistiskt synsätt på ett sätt som
motverkar det fria samhällets utveckling.
Detta gäller särskilt fackföreningsrörelsen, sådan som den utvecklats i Sverige.
Fackföreningar fyller en viktig funktion
när det gäller att ta tillvara medlemmarnas
intressen gentemot arbetsgivarna. Däremot bör fackföreningarna inte vara knutna

till politiska partier, eftersom medlemmarnas partipolitiska val är högst skiftande.
Flera av de massrörelser som i början av
1900-talet byggde på ett brett folkligt engagemang har idag förvandlats till institutioner som överlever med bidrag från stat
och kommun och verkar främst genom
avlönade ombudsmän. Medlemmars personliga engagemang i form av arbetsinsatser och ekonomiskt stöd bör vara avgörande för livskraften och det politiska
inflytandet hos en rörelse. Många organisationer har genom ett allt för frikostigt
stöd från det allmänna överlevt den tid då
de haft ett idémässigt berättigande.

*
De offentliga institutionernas inflytande
ska begränsas och individens möjligheter
ska stärkas. För att nå dit måste stor återhållsamhet visas när det gäller att pålägga
medborgarna skatter. Samtidigt måste generösa möjligheter ges för att medborgarna på eget ansvar ska kunna verka inom
företag och organisationer.
Contras uppgift är att främja en fri diskussion kring politiska och ideologiska
frågeställningar. I denna diskussion arbetar Contra för att främja de värderingar och
samhällsmål som beskrivits ovan. Koncentration sker på de områden där andra
organisationer inte visar tillräcklig tyngd
och skärpa. Contra arbetar därför med
särskild kraft för att förmedla information
om kommunismens brott mot mänskligheten.
Contra vill förmedla information och
underlag för ställningstaganden i samhällsfrågor till allmänheten, men framförallt
till politiskt intresserade borgerligt sinnade människor, som i sin dagliga verksamhet har möjlighet att föra dialog med
andra och därmed påverka människors
uppfattning i politiska frågor.
Inom Contra samlas under ett allmänborgerligt tak människor med skilda politiska ideologier och partipolitiska tillhörigheter, liksom personer som valt att stå
obundna i förhållande till det partipolitiska livet. Gemensamt för dessa är en
stark respekt för individen och uppskattning av varje människas egenvärde.
CONTRA
FÖR FRIHET, MOT SOCIALISM
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Korruption i Ungern
Hur står det egentligen till i de gamla Öststaterna med rättvisan, går det att få rättvisa – och rätsida på saker och ting – efter
så många års kommunistiskt styre. Läs om
följande rättsfall som har pågått i många
år med många olika delar här kan enbart
en bråkdel återges.
Det handlar om ett tvåfamiljshus i
Budapests finare stadsdel, kvarter XII.
Lászlo Wohlgang ägde den ena delen av
huset men flydde till Sverige 1967. Hans
familj bodde kvar i huset efter flykten och
staten beslagtog familjens del av huset.
Resterande familjen bodde dock kvar som
hyresgäster.
Efter några år skickade Lászlo pengar
till sin fru (deras pojkar hade under tiden
lyckats förena sig med pappan i Sverige)
för att köpa tillbaka sin del av huset. Detta
var alltså den delen som staten hade be-

slagtagit för att han lämnat Ungern. Detta
köp genomfördes med alla papper, stämplar etc. Efter ytterligare några år dog Lászlos
fru. Juristen som bodde i den andra delen
av huset ville köpa Lászlos del av huset.
Husets värde var knappt två miljoner
svenska kronor, men Lászlo blev erbjuden
10.000 kronor för sin del. Naturligtvis
vägrade han att sälja. På grund av att
Lászlo inte bodde i Ungern, så tog den som
bodde där helt enkelt över huset. Detta
gjordes med hjälp av ett förfalskat köpebrev.
Det blev rättegång 1990 och Lászlo vann
i första instansen motsvarande tingsrätten.
Därefter började en hel radda med oegentligheter, domare som byttes ut på grund av
jäv, en inspektion av huset som hävdade
att det var i mycket dåligt skick, köpebrev
som påstods finnas fast de aldrig hittades

Bra i den nya Bibelöversättningen!
I senaste numret av Contra fanns en artikel
med kritiska synpunkter på den nya Bibelöversättningen. Nu är jag inte teolog och
språkvetare, så jag ska inte uttala mig i
frågor som kräver sådan kompetens. Däremot tycker jag den nya översättningen på
många ställen är mer rakt på sak. Man
förstår vad som står. Se till exempel hur
1917 års översättning behandlar Nya
Testamentets avståndstagande från homosexualitet. I Paulus första brev till korintierna omtalas homosexualitet med
omskrivningen ”de som låta bruka sig till
synd mot naturen eller de som själva öva
sådan synd” (1 Kor 6:9). I den nya översättningen är texten obestridligen mer lättbegriplig: ”män som ligger med andra
män”. I det grekiska originalet användes
termerna ”malakos” och ”arsenokoites” –
där ”malakos” står för den feminiserade
undergivna parten i en manlig homosexuell relation, medan ”arsenokoites” står just
för ”män som ligger med andra män”. I
Paulus första brev till Timoteus förekommer återigen i det grekiska originalet
”arsenokoites”, vilket översätts på samma
kärnfull sätt som i brevet till korintierna i
den nya Bibelöversättningen. I den gamla
översättningen hette det ”dem som öva
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otukt och onaturlig vällustsynd” – det må
vara en poetisk formulering, men det kräver en hel del eftertanke för att förstå vad
som menas.
I Korintierbrevet förklarar Paulus att
den som är avgudadyrkare, horkarl, tjuv,
drinkare, utsugare eller homosexuell inte
får ärva Guds rike. I brevet till Timoteus
kritiserar han dem som vill lära ut lagen,
men som själva är gudlösa, dråpare, lögnare eller homosexuella. Ett sådant beteende blir dubbelmoral med låg trovärdighet, menar Paulus.
Per-Olof Eklund

Skitsnack
När kon sket hemma i stallet i Sverige, så
small det i Poltava. På Karl XIIs tid gjorde
man nämligen krut av koskit. Idag kommer det att räcka med minsta lilla kofis, för
att det ska ge klirr i Statens kista. Bosse
Ringholm planerar nämligen att införa en
lag om ”utsläppsrätter”, som ska säljas till
bönderna i form av ”fiskvoter”.
Enligt tidningen Lantbruk släpper en ko
ut cirka 3.360 kg koldioxid om året, vilket
ökar omkostnaden för kon med 850 kronor. För en gård med 50 djurs besättning
kommer kornas fisande att kosta ägaren
cirka 42.000 kronor i miljöskatt. Korna

med mera. Det hela slutade med att Lászlo
i nästa instans, motsvarande hovrätten,
förlorade. Hovrätten bestämde helt sonikt
värdet av Lászlos del av huset till 100.000
och han blev av med sin del av huset.
Högsta domstolen vägrade ta upp fallet.
Efter mycket efterforskningar hittades
det köpebrev om överlåtelse, som domen i
hovrätten vilade på. Under tiden hade den
uppgivne köparen dött. Köpebrevet befanns vara förfalskat enligt fastställande
av en officiell grafolog. Nu gjordes en ny
anmälan om detta och förfalskningen av
köpebrevet skulles tas upp till rättegång.
Det var tre år sedan, rättegången har flera
gånger av olika skäl uppskjutits och ingenting händer. Någon hyra har inte heller
erlagts under alla dessa år.
Detta är en viktig sak för en enskild
person. Det är också viktigt för andra människor, för utan en fungerande rättsystem
finns det ingen riktig demokrati i något
land.
släpper nämligen ut metangas, som är en
farlig växthusgas i stora mängder.
Liksom med mjölkkvoterna fordras en
sträng kontroll. Bosse Ringholm kan givetvis inte ha en kontrollant-näsa under
varje korumpa, men medge att tanken är
smart. Samtidigt som staten höstar in åtskilliga miljarder på den nya miljöskatten,
så skapar han sysselsättning för ett oräkneligt antal nya kontrollanter.
Själv är ju Bosse som klippt och skuren
till generaldriektör för det nya ”Fisverket”,
som kan bli följden av den nya lagen.
Thure Wallin

När kommer frigörelsen?
Vem kan egenentligen bli förvånad över
att förtroendet för politikerna är rekordlågt? Vilka möjligheter har väljarna att
påverka politiken, då för landet och folkflertalet viktiga delar lyfts ur den demokratiska processen, som därigenom inte
längre är demokratisk!? I juli 1989 sade en
östtysk till mig: ”Hos oss har polisen hela
landet i ett sådant järngrepp, att ingen
frigörelse blir möjlig!” Ett halvår senare
föll muren. Med en lätt travesti skulle man
idag kunna säga, att i Sverige har massmedierna politikerna i ett sådant strypgrepp,
att ingen verklig demokrati är möjlig. Men
framtiden är svår att sia om. När förändringen kommer, sker allt blixtsnabbt. Som
Jonas de Geer skrev i en debattartikel i
Svenska Dagbladet: ”Vem kunde 1963
förutse studentrevolten fem år senare?”
Magnus Cappelin
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Svenska
krig 1521–
1814
Att Sveriges historia till stor del
sammanfaller med landets krig
är bekant för alla med någon
insikt i svensk historia, i alla
fall för oss som någon gång läst
historia som levt upp till ämnesbeteckningen. Det är således
ingen tillfällighet att det bäst
kända av alla historiska datum i
vårt land är den 6 november
1632, dagen då konung Gustaf
II Adolf stupade i slaget vid
Lützen under Trettioåriga kriget (ett slag som de protestantiska styrkorna under kungens
ledning vann).
Ulf Sundberg heter den författare som svarat för den lovvärda uppgiften att sammanställa svensk krigshistoria i den
ansenliga volymen Svenska krig
1521–1814 (1998). Redogörelsen omfattar 31 krig från och
med det av Gustaf Vasa ledda
befrielsekriget mot Kristian tyrann (Christian II) 1521–23 till
och med Jean Baptiste
Bernadottes (sedermera konung
Karl XIV Johan) kampanj mot
Norge i Napoleonkrigens kölvatten 1814. 42 kartor tjänar
som vägledning.
Sundberg är yrkesverksam
som utredare men uppges enligt bokens bakre fliktext ha
”alltid odlat ett aktivt historieintresse”. Författaren gav 1997
ut boken Svenska freder och
stillestånd 1249–1814.
Bokens uppläggning är lika
enkel som tilltalande. Ordningen är kronologisk, och så
gott som varje krig/väpnad konflikt inleds med en översiktlig
karta och en schematisk sammanfattning av kriget i fråga
med upplysningar om Sveriges
motståndare, vem som var angripare, vilka regenterna i res-
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pektive land var, krigsmål, eventuella svenska allierade, fält–
och sjöslag samt andra operationer, freder och stillestånd.
Överskådligheten blir än
större av ett antal bilagor i bokens slut som listar krigen utifrån ett antal utgångspunkter,
vilka som var angriparevilka
motståndare vi hade och så
vidare.Våra "mesta" motståndare genom seklerna har varit
Danmark, Ryssland, Polen och
Tysk-romerska riket.
Välgörande är Sundbergs
odramatiska inställning till sin
uppgift. Han talar i sina redogörelser helt enkelt om var kriget
utkämpats, vad som hänt och
varför. Inga vidlyftiga spekulationer, ingen propaganda men
likafullt ett stort engagemang.
Som exempel kan nämnas Sundbergs behandling av de båda
bremiska krigen 1654 respektive 1666, där stormakten
Sverige ställdes mot staden Bremen. I traditionell svensk historieundervisning (då sådan ännu
fanns) hävdades i stort bara att
Sverige härskade över Bremen
(och intilliggande Verden) i
norra Tyskland, detta som en
följd av westfaliska freden som
avslutade Trettioåriga kriget. I
verkligheten var det inte så enkelt. Bara en sådan sak som att
Sverige inte hade överhöghet
över staden Bremen utan bara
över det anslutande biskops-

dömet/länet – Sverige ville få
staden Bremen att infoga sig
under svenska kronan.
Enligt recessen i Stade 1654
då den aggressivt krigiske Carl
X Gustaf var kung skulle också
staden Bremen foga sig i de
svenska anspråken. Så sker
emellertid ej i praktiken, och
1666 vill Sverige under Karl
XIs förmyndarstyre ändra på
den saken. Befälhavaren Karl
Gustav Wrangel misslyckas
dock kapitalt, och den fred som
ingås i den lilla staden Habenhausen blir en motgång för de
svenske – staden Bremen förbehåller sig enligt Sundberg
”rätten att lyda direkt under den
tysk-romerske kejsaren [i Prag]
men avstår från sin rätt att deltaga i de tyska riksdagarna fram
till år 1700.”
På liknande sätt benar Ulf
Sundberg till alla intresserades
fromma upp andra svenska
krigsföretag.
Boken utger sig inte för att
göra något annat än att i koncentrerad form redovisa krigen
under den aktuella tidsperioden
på ett överskådligt och informativt sätt. Däri har författaren
lyckats till hundra procent. Om
man sedan tycker att något saknas eller att somt kanske kunde
ha uttryckts bättre, så är det
ingen allvarlig kritik, lika litet
som konstaterandet att
Tryckfels-Nisse varit framme
här och där. Så ser publicistens
vardag dessvärre ut.
Låt mig ändå säga, att jag
tycker Sundberg gott kunde ha
påmint om att Gustaf II Adolfs
yngre bror, hertig Carl Philip,
avled i fältsjukan framför Rigas
murar i alltför unga år och att
den brutala svenska knektehopens våldtäkt på Prag i Trettioåriga krigets slutskede kunde ha
fått en fylligare behandling.
Tommy Hansson
Ulf Sundberg: Svenska krig
1521–1814. Hjalmarson &
Högberg. 458 sidor.

Kris för
kapitalismen?
George Soros föddes i Budapest 1930. Han emigrerade 1947
till England, där han tog examen vid London School of Economics. Han flyttade till USA
1956, där han grundade en internationell investeringsfond,
som växte till en stor förmögenhet. Han har vidare grundat ett
antal större institutioner i olika
världsdelar, till exempel Den
internationella Sorosstiftelsen.
Han har också givit donationer
i sammanlagt, halvmiljardklassen. Soros har skrivit böcker i
ekonomiska och politiska ämnen och har blivit hedersdoktor
vid Oxford, Yale och Bologna.
Utmärkelserna har han fått
främst för enträget arbete med
att världen över främja öppna
samhällen.
Boken är disponerad i två
delar. Första delen behandlar
begreppsapparaten, vilken kan
karakteriseras med tre nyckelord: ofullkomlighet, reflexivitet,
det öppna samhället. Det handlar om kritik av samhällsvetenskaperna, särskilt nationalekonomin.
Soros tolkar finansmarknaderna i termer av reflexivitet
snarare än jämvikt. I den andra
delen tolkas den globala kapitalismen som en förvrängd
form av det öppna samhället.
Författaren söker förutsäga den
globala kapitalismens kris som
ett högkonjunktur-kraschförlopp. I ett kapitel ges praktiska förslag till hur systemets
finansiella upplösning skulle
kunna förhindras.
Soros väckte uppseende när
han spekulerade i en nedgång i
Malaysias och Thailands valutor. Han ansågs därmed ha medverkat ill en utlösning av krisen
i Asien. Själv säger han att han
tvärtom köpte deras valutor, när
andra ville bli av med sina. Han
skulle alltså ha köpt, sedan kri-
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sen redan var ett faktum. Men –
Soros symboliserar destruktiva
marknadskrafter. Han gör
terminsaffärer och kan köpa billigt och sälja dyrt. I eget vinstintresse åstadkommer man stora
skador på enskilda länders ekonomi.
Idag vill Soros spela andra
roller än valutaspekulantens.
Han sysslar med filosofiskt betonad samhällsdebatt. Han ägnar sig också åt filantropisk
verksamhet. Han vill göra något med sitt stora kapital. Det
gäller särskilt länder som
Ukraina och Ryssland – länder
som lämnat diktatur och planekonomi. I sitt författarskap
inom ekonomisk teori, gör Soros
reklam för sina teser om
”reflexiviteten” i de ekonomiska
systemen. Själv hittar Soros
inga – förut okända – lösningar.
Han fruktar ett kommande ras

på New-Yorkbörsen, men hur
många gör inte det?
Författaren ursäktar bokens
karaktär av hastverk med att det
ju är bråttom: ett sammanbrott
i det finansiella systemet är i
faggorna, anser han.
Bland bokens fördelar kan
nämnas översikter över de senaste årtiondenas utveckling på
finans- och valutamarknaderna.
Som avslutning lämnar Soros
”lösningar” på de problem han
identifierat. Tyvärr är bristen
på ett praktiskt, politiskt perspektiv kännetecknande för
Soros, vars bok förvisso är tankeväckande, men mest utgör den
en påminnelse om problem, vilkas lösning ingen ännu har presterat.
Arne Sundström
George Soros: Den globala kapitalismens kris. Norstedts

Vad gjorde polisens terroriststyrka i Värmland?
Sent omsider – efter snart två år
– har tidningen Arbetet skrivit
om en händelse i Värmland sommaren 1998. Polisens terroriststyrka (!) ingrep på en herrgård
och grep läkaren Alf Enerström,
som genom åren gjort sig känd
som företrädare för den ”socialdemokratiska oppositionen”.
Det var mitt under upptakten
till valkampanjen och Enerström hade som vanligt avsikten att driva opinionsbildning
genom annonskampanjer –
kampanjer som inte brukar vara
så positivt inställda till regeringen. Enerström fick aldrig
veta varför han greps – han
släpptes dagen efter gripandet –
men i efterhand har det framkommit att husrannsakan gjordes för att leta efter vapen. På en
herrgård i Värmland finns normalt flera vapen – så också hos

Enerström. Dock med vederbörliga licenser. Ett vapen visade sig dock sakna licens, det
stod i en skrubb och tillhörde en
tidigare anställd, som tydligen
inte tagit det med sig.
Enerström hävdar att de kontant insamlade medel som förvarades i kassaskåpet – 600.000
kronor – försvann medan han
satt gripen. Polisen tog under
tiden hand om hans nycklar,
vilket inkluderade kassaskåpsnyckeln. Femton stora annonser var planerade (bland annat
en halvsida i Dagens Nyheter),
men nu kunde de inte alls publiceras.
En inte ointressant detalj i
sammanhanget var att Enerströms dotter vid tillslaget var i
färd att gifta sig med försvarsminister Björn von Sydows nära
släkting.

nr 3 1975...
När Progressiv Information (så hette
fortfarande Contra) nummer 3 1975
kom ut togs ett betydande tekniskt steg
framåt. Progressiv Information var
inte längre en stencilerad bulletin utan
en tidskrift som trycktes med kontorsoffset. Visserligen gjordes originalen
fortfarande med en enkel skrivmaskin,
men det fanns till och med möjlighet
att ta in några teckningar i tidningen.
En stor del av Progressiv Information upptogs av material om Portugal.
Efter femtio års auktoritär diktatur
hade militären tagit makten. Och de
militära ledarna styrde Portugal raskt
i kommunistisk riktning. José de
Alemida Araujo, ledaren för Portugals
liberala parti (som hade 60 000 medlemmar när det förbjöds av militären)
berättade varför han tvingades fly från
landet – han levde i exil i London. När
Marcelo Caetanos regering störtades

i april 1974 frisläpptes landets 180
politiska fångar. Ett år senare hade den
prokommunistiska militären spärrat in
ungefär 3000 personer av politiska
skäl. Trots att kommunisterna i valen
våren 1975 bara fick 13 procent av
rösterna dominerade de den politiska
agendan i Lissabon. Brittiska Daily
Telegraph avslöjade att Sovjet skickade i dagens penningvärde motsvarande 300 miljoner kronor i månaden
till det portugisiska kommunistpartiet..
Lyckligtvis fick de demokratiska krafterna redan 1976 stopp på de portugisiska kommunisterna.
Centerns Ungdomsförbund i Stockholm skickade ut propaganda för den
kommunistiska Viet Cong-rörelsen
(”FNL”) i Vietnam och tog avstånd
från den ”kulturimperialistiska” eurovisionsschlagerfestivalen!
Contra kunde också berätta om hur

Svenska Dagbladet behandlade det
tragiska kommunistiska maktövertagandet i Kambodja. I riksupplagan
hette det på första sidan: ”Våldtäkter,
avrättningar i Kambodja. Minst 300
avrättade”. Till Stockholmsupplagan
(som trycktes senare) hade linjen stramats upp av politrukerna på centralredaktionen: ”Phnom Penh: Entusiastisk uppbyggnad. Industrier byggs,
jordbruket rustas upp”. En artikel från
en AP-korrespondent som upplevt
terrorn på plats i riksupplagan hade
till Stockholmsupplagan ersatts med
en artikel som byggde på Pol Pot-regimens propagandasändningar. Så
kunde ledande media behandla inledningen på det terrorvälde som på ett
par år kostade två miljoner kambodjaner livet! Det behövdes förvisso en
oberoende och kritisk tidskrift som
Contra.

...för tjugofem år sedan
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