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Sevärd utställning i Karlskrona
En av våra läsare tipsar om utställningen ”Ytspänning – kallt krig i
Östersjön 1979–1989”. Utställningen öppnades i juni på Marinmuseum i Karlskrona och ingår i museets permanenta samlingar. Se
vidare http://www.marinmuseum.se/sv/Besok/Ustallningar/Ytspanning-kalla-krigets-80-tal.
Bevaka Din lokaltidning!
Det finns en hel del av intresse som publiceras i landets lokaltidningar. Flera läsare har vänligheten att sända in klipp som kan bli
underlag till artiklar i Contra eller till en notis på gula sidorna. Har
Du möjlighet är Du välkommen att bidra med information från Din
egen lokaltidning!
Contras anslagstavla
hittar Du på Contras hemsida. Debatten går i vågor, ibland är den
intensiv och ibland kan den falna under en vecka eller så. Det finns
något tiotal stamgäster och kanske hundra tillfälliga besökare. Pröva
på Du också. Gå in på http://www.contra.nu och klicka på ”Debattera på Contra” eller ”Diskutera” i balken högt uppe på sidan.
Inför valet
De närmast följande sidorna behandlar oppositionen inför valet. För
första gången sedan 1928 ställer Socialdemokraterna upp tillsammans med Vänsterpartiet. Socialdemokraterna har man annars genom åren kunnat lita på som ett antikommunistiskt parti (inrikespolitiskt). Nu har partiet spelat bort det förtroendet. Lars Ohly är
ledare för ett parti som gärna tar dem som kallar sig kommunister i
sin famn och många av medlemmarna kallar sig just kommunister.
Med det partiet ska nu de gamla antikommunisterna i Socialdemokraterna samarbeta!
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Ministerkandidaten:

Lars Ohly har svårt
att skilja på demokrati och diktatur

För första gången någonsin går
Socialdemokraterna till val på att
de ska bilda en koalitionsregering med Vänsterpartiet, ett parti
med gediget suspekt bakgrund.
Faktiskt ett parti som skapades
som en utbrytning ur det Socialdemokratiska Partiet, när detta
vägrade att ansluta sig till och
underordna sig Sovjetunionens
Kommunistiska Parti i samband
med ryska revolutionen 1917.
Partiledarna i Vänsterpartiet har alltid
varit underdåniga de sovjetiska ledarna,
ända fram till Sovjetunionens fall. Även
den värste massmördaren av alla, Stalin,
hyllades av det svenska partiet, Sveriges Kommunistiska Parti, som efter två
namnbyten, nu heter Vänsterpartiet, men
är samma organisation som den som
stödde den tyska ockupationen av Norge
(Tyskland var ju då i allians med partiets
riktiga herre: Sovjet), Stalins utrensningar,
de kommunistiska kupperna i Östeuropa i
slutet av 1940-talet osv.
Partiet finansierades direkt av Sovjetunionens Kommunistiska Parti under
perioden 1951–1964 (enligt Statens Offentliga Utredningar 2002:93) och indirekt
genom annonsköp i den kommunistiska
partipressen, utlagda tryckuppdrag från
Sovjet och Östtyskland på de av de svenska
kommunisterna ägda tryckerierna, genom
leksaksimport från Östtyskland, fiskhandel
osv. 1964 räknade polisen med att 182
företag hade koppling till Sveriges Kommunistiska Parti/Vänsterpartiet.
Partiets högkvarter ligger på Kungsgatan
84 i Stockholm. Huset ägs av Fastighetsföreningen Härolden 12 upa (en äldre variant
av en bostadsrättsförening) som förvärvade det när Sveriges Kommunistiska
Parti fortfarande var en lokalavdelning
av Sovjetunionens Kommunistiska Parti.
Tidigare satt Lars Ohly i styrelsen, men
nu består den av enbart en ledamot, Evy
Ann-Cristine Ahlsten. Hon är för övrigt
enda styrelseledamot i Vänsterpress Förlags AB. I praktiken har Vänsterpartiets
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kontorshus betalats av den kommunistiska
diktaturens offer.
Det här skiljer det svenska partiet på ett
principiellt sätt från motsvarande partier i
våra grannländer. I Norge är Socialistisk
Venstreparti och i Danmark Socialistisk
Folkeparti partier som är grundade av
människor som inte accepterade kommunismen. I Finland spekulerade det kommunistiska partiet bort sina pengar på börsen
och försattes i konkurs! Därefter bildade
en del personer ett nytt parti – utan några
kopplingar till Sovjetunionen (det gamla
partiet förankrade alltid sina beslut hos
Sovjetunionens ambassadör i Helsingfors). Bara i Sverige är Vänsterpartiet en
direkt fortsättning på det kommunistiska
partiet med medlemmar som gärna kallar
sig kommunister. Lars Ohly, partiledaren
själv, kallade sig kommunist fram till 2006.
Han ändrade dock aldrig sin ideologiska
inställning, enda skälet till att han inte kallar
sig kommunist längre är att det kräver så
långa förklaringar i debatten. Och han har
inga problem med att medlemmar i partiet
kallar sig kommunister.
Vi får dock inte glömma att Ohly anslöt
sig till Vänsterpartiet Kommunisterna när
det hette just så och när det var kutym att
skicka hyllningstelegram till alla de diktatorer som höll partikongress i Östeuropa
eller längre bort i världen. Till kongresserna
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sände man gärna delegater från Sverige.
Ett hyllningstelegram skickades till Östtysklands diktator Erich Honecker bara
några veckor före Berlinmurens fall 1989.
Då hade Ohly varit med i partiet i elva
år och skaffat sig en alltmer inflytelserik
position.
Hur många människor som mördats av
kommunismen i dess olika former kan
diskuteras. Ingen seriös bedömare vill dock
sätta siffran under 100 miljoner människor.
Det är inget problem för Ohly att folk i hans
parti kallar sig kommunister. Och det är
inget problem för Mona Sahlin att hennes
parti ska ge ministerposter till personer i
ett sådant parti.
Vänsterpartiet har än idag genuint svårt
att upprätthålla gränserna mot diktaturer,
när diktaturerna kallar sig kommunistiska
eller socialistiska. Svensk-kubanska Föreningen, en organisation som hyllar den
kommunistiska regimen på Kuba såg Ohly
som sin medlem fram till 2005. Och när
han deltog i ett soffprogram i Sveriges
Television i maj 2006 sa han ordagrant:
”Jag skulle välja Castro före Blair om
Castro ställde upp i ett allmänt val, men
problemet är att det gör han ju inte”. Mannen som hellre röstar på en kommunistisk
diktator än på en socialdemokratisk ledare
i ett demokratiskt land passar enligt Mona
Sahlin utmärkt som regeringskamrat.
Det finns partier i Vänsterpartiets partistyrelse som anser att ”kubanerna är lika
fria som vi är i Sverige”. Det är inget problem enligt Ohly. I hans parti ska det vara
högt i tak, så även om han själv fem år efter
att han lämnat svensk-kubanska föreningen
kommit fram till att Kuba inte är ett fritt
land, så är det helt OK att medlemmar i
hans partistyrelse tycker annorlunda.
Och det land som står som frihetens
banérförare nummer ett i världen, och där
Sverige på senare år satt in militära styrkor
för att visa vår solidaritet med insatserna i
Kosova, Afghanistan, Bosnien med flera
områden, det landet (USA) är enligt Ohly
”det stora hotet mot demokrati och mänskliga rättigheter i världen” (uttalande av
Ohly på Vänsterpartiets kongress 2008).
C G Holm
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Statsministerkandidaten:

Mona Sahlins affärer

Vill man ta det högsta ansvaret för att styra ett land bör man klara av att ha ordning på sin
egen familjeekonomi – åtminstone om man tillhör den mest välavlönade halva procenten i
landet. Mona Sahlin klarade det inte.

I våras talade finansmarknadsminister Mats
Odell om oppositionens ”Tobleronepolitik”. Han syftade på en politisk opposition
som ville spendera friskt, men talade tyst
om hur det hela skulle betalas. Ungefär som
när Mona Sahlin handlade för mer än hon
hade råd med, debiterade skattebetalarna
för det hela och sedan förklarade att ”jag
tog ut ett förskott på lönen, och det kan
väl de flesta göra”. De flesta väljarna har
nog inte ett kreditkort i tjänsten, men de
som har det kan normalt inte använda det
för privata utlägg. Ens om det regleras i
efterhand. Det gällde även i instruktionerna
för regeringens kreditkort.
Tobleroneaffären är visserligen femton
år gammal och den borde kunna vara
bortglömd, om den inte säger så mycket
om hur en person som vill nå rikets tredje
högsta ämbete agerar. Och har fortsatt att agera.

ekonomi. Hon var om man ska tro hennes
kommentar om ”förskott på lönen” mer
eller mindre ”tvungen” att använda kortet
för att få lite extra kredit. Hon var också
genuint slarvig med sina räkningar. Parkeringsböterna var legio och de betalades
inte, de hamnade hos kronofogden. Hon
betalade inte dagisavgifterna i tid, men
Nacka kommun skickade inte sådana räkningar till kronofogden. De bara samlades
på en allt högre hög.
Bilen fick körförbud (1993), men trots det
ackumulerades nya parkeringsböter. TVlicensen betalades inte, något som under
de första veckorna av Fredrik Reinfeldts
regering kostade två ministrar (Maria Borelius och Cecilia Stegö Chiló) jobben.
Trots att hon sagt att ”det är häftigt att
betala skatt” så var det inte häftigare än att

Det var mycket mer
än en Toblerone

Därför kan det så här inför valet vara
rimligt att gå igenom vad ”Tobleroneaffären” egentligen var.
Låt oss börja med själva namnet.
Namnet är en skicklig så kallad
”spin”. Genom att ge affären namnet
”Tobleroneaffären” försöker man
från socialdemokratiskt håll förringa
det som hände. Det handlade ju bara
om en Toblerone…
Men så enkelt var det inte. Allra
först kan vi notera att det inte var
en utan två Toblerone. Men det var
mycket mer. Mona Sahlin, som var
statsråd (arbetsmarknadsminister),
använde sitt tjänstekreditkort för
privata utlägg på sammanlagt 53.174
kronor. Det var mat, kläder, hyrbilar
och mycket annat.
När affären avslöjades hade Mona
Sahlins skulder till statskassan ännu
inte reglerats, men det gjordes
senare.
Trots att Mona Sahlin hade mycket
hög lön hade hon ingen ordning på sin
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hon anlitade en svart dagmamma.
Mona Sahlin var den enda kandidaten till
posten som partiledare (och därmed statsminister) när Ingvar Carlsson meddelade
att han skulle avgå 1995. Det var då historierna med kreditkorten, kronofogden
och skattesmitningen avslöjades.

Semester på Mauritius

Mona Sahlin turnerade det hela genom att
på en presskonferens förringa saken till en
”Toblerone”. Därefter tog hon time-out
och åkte på semester med make och barn.
Först när hon kom hem avslöjades det att
hon åkt till Mauritius, som då var ett mycket
exklusivt resmål – mer så då än idag. Hon
bodde naturligtvis på ett av de bästa hotellen. Och ja, hon betalade själv. När hon kom
tillbaka till Sverige visade det sig emellertid att skattebetalarna fått stå
för kostnaden för en medföljande
assistent och för två livvakter från
SÄPO. Det blev för mycket även
för det socialdemokratiska partiet
och Göran Persson blev Ingvar
Carlssons efterträdare. Mona
Sahlin lämnade regeringen och
stod utanför i tre år innan synderna
ansågs vara förlåtna och hon på
nytt fick bli statsråd. Dock, märk
väl, inte departementschef.

Företaget sattes i konkurs
– Mona fick för hög lön

Talande valaffischer har dykt upp på nätet – Contra sammanfattar Mona Sahlins ”affärer”.
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Under mellantiden hade hon
försörjt sig som ”egenföretagare”. Det egna företaget var ett
aktiebolag vars huvudverksamhet
var att Mona Sahlin höll föredrag
och deltog i debatter. Inte heller
detta egna företag klarade hon av
att sköta. Det gick i konkurs år
2000. Det är anmärkningsvärt att
ett företag med den inriktningen
över huvud taget går i konkurs.
Frånsett mindre omkostnader i
form av tåg- och flygbiljetter,
hotellrum och liknande var den
dominerande kostnaden lönen till
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Mona Sahlin och arbetsgivaravgifterna på
den lönen. En före detta arbetsmarknadsminister borde ha en idé om hur höga
arbetsgivaravgifterna är, men det hade
inte Mona Sahlin, eftersom hon tog ut en
lön som bolagets intäkter inte räckte till!
Nu ställer hon upp för att ta ett övergripande ansvar för landets ledning. Frågan
är om hon har lärt sig vad arbetsgivaravgifterna betyder för de mindre företagen.
Av hennes uttalanden att döma har hon
knappast gjort det.
Det kan tilläggas att det här att sätta
bolaget i konkurs snarast var till fördel för
oss andra skattebetalare. I ett aktiebolag
stoppar man in ett aktiekapital som ska
bestå av beskattade pengar. De pengarna
kan naturligtvis tas ut skattefritt om bolaget
avvecklas. Blir det konkurs är dock de
pengarna försvunna och omöjliga att ta ut.
Mona Sahlin tog ut för mycket lön, som
hon betalade skatt och arbetsgivaravgifter
på, vilket gjorde att hon i praktiken betalade
skatt en gång till på det redan beskattade
aktiekapitalet!
Men det var inte slut på ”affärerna” när
Mona Sahlin återinträdde i regeringen
1998. Året därpå hade hon 32 obetalda
parkeringsböter hos Kronofogden och
lyckades inte ens betala restskatten i tid
utan den (30.000 kronor) hamnade hos
Kronofogden år 2000. Sista mellanhavandet med Kronofogden hade hon 2002
för obetald TV-licens. Men samma år fick
hon också böter för att hon kört med en
obeskattad bil.
Körförbud på bilen hade hon så sent
som i början av 2009. Den klarade inte
besiktningen och åtgärdades och ombesiktigades inte i tid, den fick körförbud
den 6 februari 2009. Hon försäkrade dock
att bilen inte användes under tiden då den
hade körförbud.

Hemliga handlingar på vift

När hon var ute på innekrogen Spy Bar på
Stureplan med väninnan och journalisten
Annica Hagström glömde hon kvar hemliga handlingar (utkast till propositioner)
på Krogen.
Slutligen kan tilläggas att Mona Sahlins
dotter Ann-Sophie 2006 fick ett mycket
eftertraktat praktikantjobb på Svenska
Ambassaden i Washington. Jobbet var
aldrig utlyst så som de statliga reglerna
föreskriver. Hur det kom sig att just hon
fick det jobbet är det ingen som lyckats
klara ut.
C G Holm
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Opinionsundersökningar inför valet
Opinionsinstituten laddar upp inför valet.
De sista veckorna inför valet publiceras
undersökningarna tätt. Ibland med märkbart olika resultat opinionsinstituten emellan. Vad ska vi ta till oss? Vilka ska vi tro
på? Och vilka ska vi misstro? Låt oss först
slå fast att vi ska misstro de undersökningar
som görs i juli! Sifo avstår helt och hållet
från att göra undersökningar i juli, eftersom
de vet att det är svårt att få tag på folk. Hur
man än försöker kompensera för bortfallet
blir det fel. En av de publicerade undersökningarna ger också ganska tydliga besked
om vad som händer i juli – på grund av
folks benägenhet att resa bort. Tre partier
med lägre medelinkomst (och därmed färre
semesterresor och sommarhus än snittet)
vinner andelar: Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna.
Däremot tappar partierna med högre snittinkomst (Moderaterna och Miljöpartiet).
För Centerpartiet är det möjligen fråga
om ett riktigt tapp, eftersom partiet tappat
trots att centerpartister generellt tillhör
låginkomsttagarna. Men för de övriga
partierna är det inte rimligt att alls bry sig
om uppgång eller nedgång i juli.
Låt oss sedan gå vidare till att se på
skillnader i undersökningsmetodik:
• De flesta instituten använder sig
av telefonundersökningar. Men när
alltfler människor säger upp sina fasta
abonnemang och enbart har mobiltelefon
blir det lätt en snedvridning i urvalet.
En del har försökt ta in mobiltelefoner
Valresultat

M
C
FP
KD
S
V
MP
SD
Övr*

26,3
7,9
7,5
6,6
35,0
5,9
5,2
2,9
5,7

Sifo Synovate

25,0
7,0
9,2
7,4
34,8
5,8
5,3
2,5
-

28,8
7,0
7,0
8,0
33,6
6,0
4,3
2,2
-

i urvalet, men då är det stora skillnader
på vilka grupper som det går att få tag
på – och hur många abonnemang folk
har. En del institut gör också mätningar
via internet-undersökningar.
• En del institut justerar för hur folk röstat
i förra valet. Socialdemokraterna fick
i valet 2006 35 procent av rösterna.
Om opinionsundersökningen visar att
bara 30 procent säger att de röstat med
socialdemokraterna förra gången räknas
resultatet för socialdemokraterna upp
med en faktor 35/30. Och motsvarande
nedräkning om ett parti fått högre andel än
den verkliga i opinionsundersökningen.
Haken är att alltfler glömmer hur de
röstade i förra valet. Ju längre tiden går,
desto fler kommer ihåg fel och ju mer
felaktig blir den justering som en del av
opinionsinstituten gör.
• Olika stora urval. Instituten gör olika
stora urval och då kan man tro att det
institut som har störst urval (SCB) skulle
vara bäst. men så är det inte alls. SCBs
stora urval gör det möjligt att titta på olika
delar av landet, olika socioekonomiska
grupper etc. Men tusen personer i
urvalet, som de flesta instituten har, är
statistiskt ett full tillräckligt urval.  Hur
blev resultatet 2006? Och vad visade de
sista opinionsundersökningarna innan
valet?
C G Holm

Skop

Ruab Demoskop

SCB

23,9
6,6
10,3
7,5
36,1
5,1
6,4
-

28,5
5,8
9,8
4,8
35,5
5,7
5,6
4,3

25,9
6,2
10,9
5,8
37,5
5,8
4,7
3,3

28,3
5,4
8,8
7,9
33,3
5,9
5,7
4,6

*Inklusive SD, i övrigt främst Piratpartiet och Feministiskt Initiativ som fick 0,6 respektive 0,7 procentenheter i valet. SPI och Junilistan fick 0,5 procentenheter var.  I år
kommer inga undersökningar från Ruab, men däremot från United Minds och Novus.
I jämförelsen ovan bör noteras att SCBs sista undersökning gjordes i juni 2006, medan
samtliga övriga hade undersökningar från september.
Folkpartiet tappade stort i valspurten 2006 och det är därför helt naturligt att just det
partiets siffror överskattades av flertalet institut.
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Är arbetslinjen rätt utformad?
Inför valet 2006 enades de fyra borgerliga partierna att föra fram arbetslinjen som
kontrast till den dåvarande Socialdemokratiska bidragslinjen. Målet var att öka sysselsättningen och minska det utanförskap som uppmärksammades av alliansen genom
att presentera summan av alla som är arbetslösa, inklusive studenter som söker arbete,
sjukskrivna, förtidspensionerade och socialbidragstagare. Det skulle inte längre vara
möjligt att minska den öppna arbetslösheten genom arbetsmarknadsåtgärder och genom
att låta sjukskrivningar och förtidspensioneringar stiga. Vilket resultat har Alliansregeringens utformning av arbetslinjen gett under den gångna mandatperioden?
Nationalekonomen Magnus Henrekson
som är vd för Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och tidigare forskningsprofessor i Handelshögskolan i Stockholm
har i rapporten Håller regeringens jobbstrategi? försökt besvara den frågan. Hans
svar är att de sänkta inkomstskatterna via
jobbskatteavdraget och de uppstramade
bidragssystemen inte har varit tillräckliga.
Om jobbskatteavdraget enbart ska bedömas
efter hur mycket det ökar sysselsättningen
och minskar utanförskapet är reformen
ekonomiskt olönsam. Författaren menar att
det är svårt att definiera utanförskapet och
att det därför är mer fruktbart att fokusera
på sysselsättningen.
Ser man inkomstskattesänkningarna
som en frihetsfråga är jobbskatteavdraget
knappast en kostnad för skattebetalarna,
eftersom det enbart handlar om att medborgarna får behålla mer av sina intjänade
slantar. Men om skattesänkningarna är ett
led i att minska utanförskapet är reformen
dyr. Reformen bedöms skapa 75 000 nya
jobb, men varje nytt jobb har kostat 1
miljon kronor. Då är avdragsrätten för
RUT och ROT, som ger 50 % rabatt på
hushållsnära- och hantverkstjänster, mer
lönsamma då de nya jobben enbart kostar
158 000 kronor per jobb. Än värre är att
befolkningsutvecklingen gör att jobbskatteavdraget inte skapar högre sysselsättning
på sikt. Siffran på 75 000 nya jobb från
jobbskatteavdraget ska jämföras med
en befolkningsutveckling som prognostiserar en ökning av befolkningen med
100 000.
Henrekson efterfrågar reformer som tar
hänsyn till företagens situation, särskilt för
småföretag inom tjänstemarknaden. Då
tjänsteindustrin är mer arbetsintensiv än
varuindustrin, som ständigt effektiviseras
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och automatiseras är det inom tjänsteindustrin som de nya jobben kan skapas. Extra
intressant är det att tjänster i regel kräver
att konsumenten och producenten möts för
att tjänsten ska kunna produceras. Det är
därmed inte lika enkelt, om inte omöjligt,
att flytta ut verksamheten ur landet för att
sänka företagens arbetskraftskostnader.
Därför anser Henrekson att Sverige behöver en mer differentierad tjänstemarknad
med tydlig arbetsspecialisering. För detta
krävs att arbetskraftskostnaderna sjunker
för arbetsgivarna. På arbetskraftsintensiva
marknader går det inte att effektivisera,
automatisera och lägga ut verksamheter i
utlandet på samma sätt som inom varuindustrin. Därför måste arbetsgivaravgiften
sänkas för att småföretag ska kunna växa
och bli stora företag.

fredrik.runebert@contra.nu
Rörligheten måste öka

Även den sociala och geografiska rörligheten måste öka. Hyresregleringarna gör
att bostadsproduktionen hämmas eftersom
fastighetsbolagen inte kan ta ut vilka
hyror som helst, vilket påverkar möjligheten att investeringar i bostadsbyggen
blir lönsamma. Regleringarna gör också
att få flyttar från sina hyreslägenheter då
hyrorna är lägre än vad marknadshyrorna
skulle ha varit i innerstockholm, samtidigt
som hyrorna i förorterna är högre än vad
marknadshyrorna skulle ha varit.
Alliansregeringens omläggning av
fastighetsskatten till en lägre kommunal
fastighetsavgift som finansierats med höjd
reavinstskatt, dvs. en högre flyttskatt, och
räntebeläggning av reavinstskattuppskoven, har lagt en våt filt över den geografiska
rörligheten. En tredje faktor som hämmar
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rörligheten är den eftersatta infrastrukturen
kring storstäderna. Om tjänstemarknaden
ska kunna differentieras och växa måste
urbaniseringen och förtätningen öka eftersom efterfrågan på differentierade tjänster
blir alltför låg i landsbygdsområden. Därför
krävs investeringar i kollektivtrafik såsom
spårbunden trafik.
Jobbskatteavdraget har inspirerats av det
amerikanska systemet Earned Income Tax
Credit som har skapat synbara effekter på
sysselsättningen. Det amerikanska systemet skiljer sig från det svenska genom att
det finns ett inkomsttak för skattesänkningarna. De som tjänar mer än en viss inkomst
får ingen skattesänkning alls. I Sverige får
alla högst 21 024 kronor i skattesänkning.
Träffsäkerheten blir därmed sämre i det
svenska systemet. Samtidigt är marginalskatterna i form av statsskatten (20 %) och
värnskatten (5 %) mycket högre i Sverige
än i USA vilket gör att utbildning, flit och
ambition inte lönar sig lika bra.
Det svenska jobbskatteavdraget är
dessutom mer osynligt än det amerikanska dito. Få känner till att de fått drygt
1 000 kronor mer över varje månad. För
att påverka motivationen att arbeta måste
skattesänkningarna vara synliga och finnas
i folks medvetande.

Stelbent arbetsmarknad

En fjärde skillnad är att den svenska
arbetsmarknaden är mer stelbent samt
att minimilönerna och ingångslönerna är
högre i Sverige. Det är därför svårare för
ungdomar och invandrare att få ett första
jobb. Den amerikanska minimilönen utgör
30 procent av medianlönen inom privat
sektor, medan den i Sverige i representativa tjänstebranscher såsom hotell och
restaurang ligger på 80 procent av genomsnittslönen. De reala minimilönerna
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Arbetslinje eller bidragslinje? Och är arbetslinjen rätt utformad?
har dessutom stigit mycket i Sverige de
senaste åren, vilket minskat effekten av
jobbskatteavdraget. Reservationslönen är
den lön som en arbetstagare är beredd att
utföra en arbetsuppgift för hellre än att leva
på bidrag. Ju högre bidrag och ju högre
minimilönerna är, desto färre människor
kommer att få ett jobb. Då lönerna inte
har sänkts har företagen inte fått sänkta
arbetskostnader som ökar arbetskraftsefterfrågan, och därför har jobbskatteavdraget
främst skapat en inkomstförbättring för de
som redan har ett jobb.
Denna konstruktion av jobbskatteavdraget har gjort att det främst är unga och äldre
som ökat antalet arbetade timmar. Orsaken
är att det främst är studenter som tar deltidsjobb på obekväma arbetstider, vilket är
bekväma arbetstider för studenter. När regeringen dessutom avvecklade möjligheten
till deltidsarbetslöshet påverkade det viljan
hos arbetslösa att ta deltidsjobb.
I rapporten efterfrågas även reformer
av arbetsrätten, mindre regelkrångel och
sänkta skatter för företagare. Förvisso har
regeringen sänkt skatten för fåmansföretag
genom en reformering av 3:12-reglerna,
men det är inte tillräckligt för att skapa
synbara effekter, särskilt inte då även dessa
skattesänkningar är dolda.

Tjänstesamhället

Sverige är redan ett tjänstesamhälle så
länge man tittar på produktionssidan. Det
är enbart 30 % av BNP som produceras från
primärsektorn och varuproduktionen. Men
på konsumtionssidan är Sverige inget tjänstesamhälle då enbart 17 % av den privata
konsumtionen utgörs av privatfinansierade

CONTRA 4/2010

tjänster samtidigt som 34 % utgörs av offentligt finansierade tjänster och 49 % av
varukonsumtion. Den höga skattekvoten
och det offentligt finansierade systemet
gör det svårt för privatpersoner att lägga
mer pengar av sina stigande inkomster på
mjuka värden såsom omsorgstjänster. Då
skattekvoten inte kan höjas mer och då
den entreprenöriella utvecklingen hämmas kommer de tjänster som befolkningen

värderar högst att ransoneras. Det går att
köpa en till plasma-TV, men det är svårare
att köpa sig en privat sjukvårdsförsäkring.
Sverige behöver alltså förbättra möjligheterna för entreprenörsdriven vård, skola
och omsorg.
En mer specialiserad tjänstemarknad
kräver en experimentell och innovativ
process där marginalerna förbättras
inom många olika perspektiv. Det kräver
en mental omställning som innebär ett
medvetande om att anställningar inte är
livslånga. Omställningsavtal och kompetenskonton behöver införas för att förbättra
förutsättningarna att skapa och finna nya
jobb efter att man har förlorat ett gammalt.
Flexibiliteten behöver öka, inte bara vad
gäller arbetsrätten, utan också möjligheten
att ta ut a-kassa på deltid. I dag är det inte
lönsamt att ta deltidsjobb som skapar en
portfölj av sysselsättningar eftersom man
då förlorar a-kassan som inte alltid täcks
av deltidslönen. Att ta deltidsjobb hjälper människor att söka sig fram till den
rätta anställningen, denna möjlighet har
regeringen avskaffat. Arbetsrätten har en
mycket större betydelse för små växande
företag inom tjänstebranschen än för stora
och stabila företag inom exportberoende
varuproduktion.
✎

Deportationerna i Estland 1941
Olev Ott har skrivit en bok med titeln Deportationerna i Estland 1941 – ett försök
att förklara tomheten i svenska och nors
ka gymnasieläroböcker.
Olev Ott har varit verksam som lärare
i historia. Boken är värdefull på så sätt
att den tar upp ett ämnet som annars inte
uppmärksammats.
Han beskriver på ett mycket akademiskt sätt tomheten i våra gymnasieläroböcker, en tomhet vi hade sluppit om
myndigheter hade bemödat sig om och ta
reda på fakta.
Boken är i sina första kapitel svårläst,
vilket dock inte bör tolkas som negativt
mot författaren. Bara som ett konstaterande att boken kräver en akademisk bakgrund. Boken är mycket informativ och
upplysande och den visar hur vi glömt
bort våra Baltiska grannländer på ett sk-
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trämmande sätt.
Jag vet att Ott har rätt i det han talar om,
jag behöver nog knappast säga så mycket
mer då bokens titel direkt ger läsaren en
klar tanke om vad boken handlar om.
Boken borde redan nu vara ett måste för
svenska elever att studera på både grundskolans sista år, men även gymnasiet.
I boken finns också foton som är skrämmande samt teckningar och en intervju
med en av Estlands stora frihetkämpar,
Mart Niklus. Han berättar om oerhörda
svårigheter han hade i fånglägren.
Otts bok är en väckarklocka, som behöver hitta många läsare!
Ann-Mari Lahti
PS Boken skickas hem till Dig om Du
sätter in 300 kronor på Olevs plusgiro
konto 4002261-8.
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Det var varmare på Medeltiden –
och då blomstrade jorbruket
Trots höjda medeltemparaturer under de senaste hundra åren (med undantag för
det senaste decenniets fallande temperaturer) har vi långt kvar till de temperaturer som rådde under Medeltidens värmeperiod. Det förtjänar också att noteras
att höga temperaturer genom historien varit kopplat till mänsklighetens framsteg,
medan svälten och katastroferna har kommit när temperaturen sjunkit.
Jordens medeltemperatur ökade med mellan 0,6 och 0,9 grader under förra seklet.
1998 nådde temperaturen en topp, men
sedan vände det och medeltemperaturen
har faktiskt gått ner något sedan dess. Men
sett på hundra års sikt är det alltså fråga
om en ökning.
Vi får dagligdags höra om allt elände
som ska drabba oss på grund av stigande
temperaturer. Trots att fakta är att de
naturkatastrofer som genom åren drabbat
mänskligheten hårdast är när temperaturen
gått ner – inte upp. Så sent som på 1800-talet
uppstod hungersnöd i Europa när temperaturen sjönk efter vulkanutbrotten
i Tambora 1815 och Krakatoa år 1883.
Liknande händelser har inträffat många
gånger genom århundradena. Numer vet vi
var de inträffar, även om vi inte kan göra
något åt det. Men var inträffade det stora
vulkanutbrottet 536? Under flera år sjönk
jordens medeltemperatur och skördarna
blev sämre. Historieskrivarna i kulturländerna kunde berätta om vad som hände
när sommaren inte kom och när solen inte
var starkare än månen brukade vara. Idag
kan vi se spåren efter ett vulkanutbrott i
borrkärnor från inlandsisarna. Men vi vet
fortfarande inte var utbrottet inträffade.

Men så kom kylan tillbaka och med
den försvann förutsättningarna för det liv
som hade levts under tusentals år. Det var
kylan som kom med svårigheterna, inte
värmen.

Värmen har skapat välståndet

Men genom åren kom det nya värmeperioder där klimatet blev bättre och människans

cg.holm@contra.nu
levnadsförhållanden bättre.
Man brukar tala om den medeltida värmeperioden. Den började omkring år 800
och varade i 500 år. Det var då vikingarna
koloniserade Grönland. Boskapsskötsel
och odling av brödsäd efter skandinavisk modell blev basen för ekonomin på
Grönland. Och i Skandinavien blev det
bara bättre. Växtsäsongen var tre veckor
längre än idag. I England odlades det vin
i stor skala, produktionen var så stor att
vinet exporterades och Frankrike införde

importrestriktioner mot engelskt vin!
Glaciärerna i Alperna krympte och var
mindre än idag. I Portugal har man undersökt fossil från flodmynningar och kommit fram till att temperaturen var en grad
varmare än under slutet av 1900-talet. Torv
i myrmarkerna i nordvästra Spanien ger
samma resultat. Undersökningar i Japan,
Kina, Korea och Nordamerika tyder alla
på att det var varmare. Värmen var alltså
ingen lokal företeelse.

Dystrare tider när
värmeperioden tog slut

Fram till ungefär år 1300 var tiderna alltså
bra och befolkningen växte. Sedan blev det
tvärstopp av två skäl. Den ena orsaken var
digerdöden (som inte ska behandlas i den
här artikeln), som kom till Europa 1347 och
till Sverige 1350. Då hade både ekonomi
och befolkningen redan börjat gå tillbaka
på grund av ett bistrare klimat. Ett bistert
klimat som slog till i hela världen. I Sverige
sjönk medeltemperaturen med ett par grader. I Norge slutade man odla vete i Trøn-

Efter istiden blev det varmt!

Under istiden var det tjocka istäcken över
det som idag är Sverige. När istäcket
försvann blev det ett ganska behagligt
klimat. Under tusentals år var det flera
grader högre medeltemperaturer än vad
vi har idag. Glaciärerna i fjälltrakterna
försvann helt både i Sverige och Norge.
De glaciärer som finns nu är sådana som
har tillkommit långt senare.
I samband med en av de långa värmeperioderna – för mellan 7000 och 5000 år
sedan började jordbruket i våra trakter. Det
var goda tider, växtsäsongen började i mars
och spannmålen kunde skördas i juni.
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Ungefärlig utvecklingav temperaturen i södra Sverige under de senaste 10 000
åren.Diagrammet bygger på studier av fossilt pollen i sjön Flarken och finns återgiven i Fredrik Charpentier Ljungqvists bok ”Global nedkylning”.
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Som framgår av diagrammet, som hämtats ur Fredrik Charpentier Ljungqvists bok
”Global nedkylning” har temperaturen gått upp de senaste hundra åren, men det är en
bra bit kvar till de höga temperaturerna under medeltiden.

delag (området kring Trondheim), längre
norrut försvann jordbruket helt och hållet,
befolkningen lyckades överleva genom att
utveckla fisket. På Grönland gick det sämre.
Spannmålsodlingen upphörde och till slut
kunde man inte ens bärga hö till boskapen.
Hela den nordiska kulturen på Grönland
gick under. Det sista skriftliga spåret är
kontakter från 1410. Men arkeologiska
fynd visar att grönlänningarna levde något
senare, men under allt svårare förhållanden,
tills de sista invånarna dog.
Det märkliga är att den medeltida värmeperioden brukar förbigås med tystnad
av dem som predikar om den kommande
undergången på grund av de ständigt
stigande temperaturerna. Antingen passar man på att börja sina diagram efter
värmeperiodens slut eller så trollar man
bort de fakta som talar för att det var varmt
under femhundraårsperioden.
Tiderna blev bistrare och bistrare efter
värmeperioden och 1600-talet har kallats
”Lilla Istiden”, det var då Karl X Gustav
kunde marschera med svenska armén över
Bälten och belägra Köpenhamn. Danmark
tvingades överlämna Skåne och Blekinge
till Sverige. Det var under 1500- och
1600-talen som Breugel gjorde sina berömda skridskomålningar från Holland.
Elva av 25 kända vintrar då Themsen frusit
till is var under 1600-talet. Och i slutet av
1600-talet var det som allra kallast.

Kallare idag än
under värmeperioden

Idag är det varmare än på 1600-talet. Men
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Koldioxidutsläppen
är bra!

Professor Gösta Walin kommenterar
den ”religiösa klimatdebatten” i Affärsvärlden. Han är pensionerad som
professor i oceanografi i Göteborg
och har skapat begreppet ”grön skatteväxling”. Klimatfrågorna har han
dock en mer reserverad syn på:
–Hela klimatdebatten är laddad och
konstig. Det är som en inkvisition,
alla måste tala om vad de tror på i
miljöfrågan. Det har blivit religiöst.
Med själva klimathotet som en slags
gud.
Vad tycker du om koldioxidutsläppen?
–De är inget hot. Jag tror att de är bra
för de ger en måttlig uppvärmning
och jämnar ut klimatet. På grund av
koldioxiden växer grödorna snabbare, det är bra.
Vem har drivit fram miljödebatten?
–Det finns så mycket särintressen.
Forskarkollektivet som vill ta del
av forskaranslagen. Miljörörelserna.
Och politikerna som är fallna för att
hitta på nya regler som styr vår tillvaro, som Anders Wijkman som nu
vill vara ännu duktigare än Al Gore.
Och alla konstiga alternativa energikällor, som etanol och vindkraft.
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än är det flera grader kallare än det var under
den medeltida värmeperioden.
Klimatalarmisterna hävdar att ett par graders höjning av den globala temperaturen
kan leda till katastrof för mänskligheten.
De hävdar också att en sådan temperaturhöjning följer som en konsekvens av
mänsklighetens utsläpp av växthusgaser.
Man brukar ta den industriella revolutionens genombrott i början av 1800-talet som
startpunkt för jämförelserna. Och sedan
dess har medeltemperaturen stigit.
Huruvida den temperaturstegringen är
naturlig eller förorsakad av människans
förbränning av fossila bränslen är inte
entydigt klarlagt, även om FNs klimatpanel
hävdar att det är människan och ingen annan som förorsakat uppvärmningen.
Vad gäller uppvärmningens katastrofala verkningar bör det dock vara klarare.
Uppvärmningen leder inte till någon katastrof. Vi har redan i historisk tid upplevt
perioder som varit varmare än nu och
åtminstone lika varma som i IPCCs mest
pessimistiska scenarier. Och det var långt
ifrån någon katastrof. Tvärtom var det fråga
om blomstringsperioder för den mänskliga
kulturen, inte minst på grund av de gynnsamma effekterna temperaturen hade för
jordbruket. 			
✎

Raka puckar
Sverige är ett underligt land: Kvinnor har rätt att på skattebetalarnas
bekostnad döda foster (abort), därför
att man anser att kvinnan har rätt att
bestämma över sin egen kropp samtidigt förbjuder man myndiga kvinnor att sälja sex, dvs bestämma över
sin egen kropp. Det är märkligt att
människor som säger sig vara demokrater kan stödja en sådan dubbelmoral.
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Kvinnans underordnade ställning i islam
I ”politiskt korrekta” kretsar försöker man
inbilla folk att kvinnans ställning inom
islam inte alls är så underordnad som vi
uppfattar den i Väst. Man låter gärna påskina att kvinnans ställning i de msulimska
länderna skulle vara snarare kulturellt än
religiöst betingad.
Och visst finns det kulturella skillnader.
Kvinnans lott är förvisso hårdare under
talibanerna i Afghanistan än den är i
Bosnien. Men går man till urkunderna
behöver det inte heller råda något tvivel
om att det är talibanerna som är de ”bästa”
muslimerna.
Allah själv förklarar genom Muhammed
att kvinnan är underlägsen mannen: ”Mannen vare kvinnornas föreståndare på grund
av det företräde Allah givit somliga framför
andra, och de utgifter av sina ägodelar,
som de har; därför skall ock de rättskaffens
kvinnorna vara undergivna… Och vad dem
beträffar, som ni fruktar uppstudsighet från,
varna dem, skilj dem från bädden och aga
dem, men om de då lyder er, sök ej sak
med dem!” (Sura 4:38)
Enligt hadither (traditionella texter om
Muhammed som inte ingår i Koranen) gav
Muhammed räten till männen att slå sina
kvinnor om de opponerade sig och när
favorithustrun Aisha en gång framförde en
annan kvinnas klagomål på att hon slagits
lika grön som sina kläder tog Muhammed
genast mannens parti.
Kvinnan är enligt Allah ett sexobjekt:
”Era hustrur är en åker för er; besök alltså
er åker efter behag, men uträtta ock något
gott för egen räkning!” (Sura 2:223)
I juridiska angelägenheter är en kvinnas
vittnesmål bara värt hälften av mannens
(sura 2:282), men det gäller enligt många
muslimska lagtolkare bara i civilrätt (den
aktuella suran handlar just om civilrätt).
För brottmål krävs det manliga vittnen
och alldeles särskilt för sexualbrott. För
att en våldtäkt ska anses bevisad krävs
det fyra manliga vittnen. Inte bara vittnen
som kan belägga händelsen i sig, utan
fyra vittnen som sett själva våldtäkten.
Detta hade sin bakgrund i att Muhammeds
favorithustru Aisha anklagades för otrohet.
Allah uppenbarade sig för Muhammed
och meddelade att Aisha var oskyldig. I
sura 24 preciserade han reglerna om att
det krävdes fyra (manliga) vittnen. Om
de inte kunde uppbringas skulle den som
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kommit med osanningen straffas med 80
piskrapp (sura 24:4).
Idag är det inte alltid de 80 piskrappen
som gäller. Det kan bli fängelse istället. En
kvinna som anklagar någon för våldtäkt och
inte kan uppbringa de fyra manliga vittnena
har automatiskt erkänt sig skyldig till otukt
och hamnar därmed i fängelse. I Pakistan
uppskattas det att 75 procent av de kvinnor
som sitter i fängelse sitter där för att de har

framfört anklagelser om våldtäkt.
Sura 24:31 innehåller också regler om
muslimska kvinnors klädsel. De ska täcka
sig i slöja för att inte uppväcka männens
lust. Det påstås dock i en hadith att Muhammed själv ska ha sagt till sin efterträdare
Abu Bakrs dotter Asma att det var acceptabelt för en kvinna att visa händer och
ansikte. Men som bekant är det långtifrån
alla muslimer idag som sträcker sig så långt
och de håller sig då snarare till Koranens
24 sura än till de mer osäkra traditionella
texterna, hadith.
Och den saudiska moralpolisen håller
sig förvisso till reglerna om slöja. När
det började brinna i en flickskola i Mekka
den 11 mars 2002 stoppade moralpolisen
mutaween de flyende flickorna eftersom de
inte fått med sig sina hucklen, i samband
med brandkaoset. De var på en flickskola
och hade tagit av sig dem. Men brandmännen var män... Fjorton flickor dog. Dock
måste medges att saudierna trots allt på
det hela taget visade en ganska liberal
inställning. Hos talibanerna är ju själva
begreppet flickskola otänkbart.
C G Holm

Ryskt tillbakadragande från Georgien!
Den 8 augusti 2008 ryckte ryska styrkor in i
Georgien. Ryssland ville nog genomföra ett
regimskifte i landet, men framförallt ville
Ryssland förhindra Georgiens medlemskap
i NATO. Rysslands svepskäl var att de
skulle hjälpa Abchasien och Sydossetien,
två georgiska områden som länge önskat
oavhängighet från Georgien, men som det
internationella samfundet betraktar som georgiskt territorium. Det blev ett kortvarigt
krig mellan Ryssland och Georgien, som
resulterade i att betydande ryska styrkor
står kvar i de två områdena.
Dessutom har Abchasien och Sydossetien med stöd av Ryssland förklarat sig
vara ”oavhängiga” republiker. Hittills har
självständighetsförklaringarna varit ett
diplomatiskt fiasko. Vid sidan av Ryssland
är det bara tre av världens stater som erkänt
självständigheten. Mitt stalltips är att efter
några års diplomatisk isolering kommer
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både Abchasien och Sydossetien att ansöka
om medlemskap i Ryska federationen.
Det som i kommer att hända är alltså att
Ryssland utvidgar sina gränser i Kaukasus.
Och det är enligt min uppfattning redan
genomfört i praktiken.
Både den franske och den amerikanske
utrikesministern besökte i juli Georgien
och bägge underströk att Frankrike och
USA betraktar Abchasien och Sydossetien
som georgiskt territorium. Den franske
utrikesministern underströk vidare att
landet ska verka så mycket som möjligt
för att områdena åter kommer under
georgisk kontroll. USAs utrikesminister
gick ändå längre och kallade den ryska
militära närvaron för ”ockupation”. Jag
hoppas att de nordiska regeringarna har
samma uppfattning.
Nils Tore Gjerde
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Bara socialister får bo…

I Lund finns ”Smålands nation”, en organisation som i hundratals år tjänat som
samlingspunkt och social stödorganisation
för smålänningar som studerar vid Universitetet. Som många andra nationer vid de två
äldsta svenska universiteten har Smålands
Nation god ekonomi, uppbyggd genom
donationer från gamla medlemmar genom
århundraden. De (och andra nationer) äger
både fastigheter och andra tillgångar. I anslutning till 1960- och 1970-talets vänsterradikalism förvandlades Smålands Nation
till en ”socialistisk nation”. Därför erbjuds
i första hand socialister boende i nationens
fastigheter. I Sydsvenska Dagbladet säger
nationsombudet Jenny Larsson att man
förutsätter att medlemmar och boende accepterar nationens politiska värderingar.
En som haft problem med det är Pavlina
Ekdahl, som sedan hon flyttade in i nationens hus utsatts för diverse trakasserier.
Hon är vice ordförande i Liberala Ungdomsförbundet i Lund och passar inte in i
nationens mall. När hon bott en vecka i sitt
nya studentrum knackade två okända män
på hennes dörr. De hävdade att de skyddat
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henne mot en ilsken hop som ville slänga
ut henne. Varefter de klargjorde att det var
bäst att hon flyttade. När Pavlina slängde
igen dörren skrek de två ”liberala svin”.
Sedan har det fortsatt med sönderrivna folkparti-affischer i brevlådan, anmälningar till
hyresvärden om att hon har för hög musik
på kvällarna och postorderleveranser som
Pavlina inte beställt.
(Skånska Dagbladet)

Utpressarliga i förklädnad

Syndikalisterna kallar sig ”facklig organisation”, men i allt större utsträckning handlar det om att genom hot och trakasserier
pressa pengar av företag. Ett av de senaste
offren är restaurangen Berns i Stockholm.
Berns har tidigare haft en del städning utlagd på entreprenad, men nu tagit hem jobbet att utföras i egen regi (nog så populärt
bland andra fackliga organisationer). Nu
kräver syndikalisterna att Berns ska betala
1,4 miljoner kronor till organisationen,
trots att restaurangen betalat allt som stått
i kontraktet med underleverantören NCA,
som i sin tur betalat avtalsenlig lön till sina
anställda. Eftersom Berns inte vill betala
trakasserar nu aktivister gäster som vill
besöka restaurangen. Dessutom har man
hotat att ge sig på VD Yvonne Sörensen
Björud i hennes bostad.
Det är inte första gången syndikalisterna
tillämpar metoden. Den har använts vid
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flera andra utpressningsoperationer mot
framförallt små restauranger. De brukar
till slut ge upp, gästerna tycker inte att
det är trevligt att löpa gatlopp mellan en
skränande hop ligister, så även i de fall där
restaurangerna har gjort allt som ankommer på dem betalar de ibland extra till
utpressarna, för att det är bra för affärerna.
I Berns-fallet har Vänsterpartiet ställt upp
på syndikalisternas sida. Berns har däremot
fullt stöd från restaurang-facket som har
avtal med Berns.
Syndikalisterna har blivit dömda av
Malmö tingsrätt för egenmäktigt förfarande
när de hindrat gäster från att gå ut och in i en
restaurang. Mannen bakom verksamheten
mot Berns uppges av Dagens Nyheter vara
nolltaxerare med 161 öppna ärenden hos
Kronofogden till ett sammanlagt belopp
på 206.123 kronor. Huvuddelen avser
skulder till det allmänna, främst obetalda
underhållsstöd.

Talkörer från
(s)- och (v)-anhängare

På Vänsterpartiets och Socialdemokraternas gemensamma demonstration på Första
maj i Malmö i år hördes bland annat följande slogans skanderade: ”Littorin – stick
och brinn”, ”Stoppa borgarna i papperskorgen”, ”Hjälp borgarna sopsortera. Reinfeldt
i brännbart, Borg komposteras”.
(Sydsvenska Dagbladet)

Fattiga blir färre i verkligheten
– men fler enligt EU

Statistiska Centralbyrån tar fram siffror om
hur många som är ”fattiga” i Sverige. Byrån använder sig av en EU-definition som
innebär att den som lever på en nivå under
60 procent av ett lands medianinkomst är
fattig. I Sverige skulle alltså de allra flesta
fattiga betraktas som rika i Bulgarien…
Men inte bara det, när inkomsten ökar rätt
över (för både fattiga och rika), men något
mer för de rika så blir det fler fattiga. När
SCB säger att det blir fler fattiga – något
som gärna citeras av oppositionen – så
menar de i själva verket att de fattiga blivit
mindre fattiga. Men att de har det något
sämre relativt sett till dem som tjänar
mer. Hur var det lögn, förbannad lögn
och statistik?
(Källa: SCB – kundtidning)
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Kommunals före detta
ordförande Ylva Thörn

drog sig tillbaka i somras och efterträddes av Annelie Nordström. Ylva Thörn
har varit ordförande för ett av de mesta
låglöneförbunden inom LO. Men själv har
hon klarat sig bra. Och hon klarar sig inte
sämre nu när hon avgått, 55 år gammal.
Enligt Kommunals avtal för medlemmarna
i förbundsstyrelsen kan de få 83 procent
av löner och andra arvoden fram till 60,
då de kan gå i pension. Ylva Thörn har
tjänat 96.900 kronor i månaden och kan
nu få cirka 80.400 kronor till dess att hon
fyller 60 den 2 augusti 2014, då får hon
istället pension. Får hon ett annat jobb ska
den lönen dras av från fallskärmen. När
Ylva Thörn i Expressen tillfrågades om
fallskärmen inte kunde sticka i ögonen
på medlemmarna rättade hon genast reportern, det var inte en fallskärm utan en
trygghetsersättning!

Muslim i huckle skulle
företräda kristen man
inför Migrationsverket

En kristen man tilldelades av Migrationsverket ett muslimskt juridiskt biträde iklätt
huckle. Inte nog med att mannen flytt
från ett muslimskt land, han hade dessutom utsatts för dödshot av en muslimsk
grupp. Mannen saknade helt förtroende
för biträdet, som var religiöst lierat med
hans förföljare. Både Migrationsverket
och Migrationsdomstolen avvisade hans
invändningar och ansåg att kvinnan skulle
vara hans juridiska ombud. Migrationsöverdomstolen gav honom dock rätt och
han kommer nu att få ett icke-muslimskt
juridiskt ombud.
(Dagens Juridik)

Giriga svenska skattmasar

En kinesisk popsångerska, Wei Wei, var
fram till 2003 gift med en svensk och
bosatt i Hässleholm. I samband med
skilsmässa skaffade Wei Wei en lägenhet
på Kungsholmen i Stockholm och hennes
barn gick i svensk skola (en dotter bodde
i lägenheten på Kungsholmen). Hennes
inkomster härrör i huvudsak från Kina, där
hon är någorlunda välkänd. Men svenska
skattemyndigheter anser att hennes kinesiska sjungande drivs med Sverige som bas
(fast hon inte längre bor i Sverige). Man
har gjort en schablonberäkning och kommit
fram till att hon borde betala 104 miljoner
kronor i skatt i Sverige! Förvaltningsrätten
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har avvisat kraven som svagt grundade och
dåligt utredda. Wei Wei har betalt skatter i
Kina för sina inkomster där. Det finns ett
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige
och Kina och Wei Weis uppfattning är
att skatten ska betalas i Kina. De svenska
skattemyndigheterna tycker annorlunda.
Ingen svensk domstol har uttalat sig i den
frågan.
Nu har skattemyndigheten, trots att
det inte finns något domstolsbeslut om
skatten, beslagtagit tillgångarna på Wei
Weis svenska bankkonto (det var bara
en halv miljon, så det räckte inte långt),
borrat upp hennes bankfack och sålt hennes smycken (det gav inte heller mycket)
samt sålt bostadsrätten på Kungsholmen.
Innan det över huvud taget fastställts om
hon ska betala någon skatt alls i Sverige
för inkomster som hon haft utomlands!
Skattemyndigheten har vid olika tillfällen släppt ut information om att Wei Wei
ska ha gjort sig otillgänglig, trots att hon
hela tiden haft ett svenskt juridiskt ombud
som haft hand om alla hennes affärer med
svensk anknytning.

Stöd till ”dagspressen”

”Presstöd” infördes ursprungligen för
att rädda föga lästa socialdemokratiska
landsortstidningar. Socialdemokraterna
köpte Centerpartiets stöd för projektet
genom att utlova motsvarande stöd till
Centerpartiets ännu mindre lästa veckotidningar. Regler infördes som var skenbart
”objektiva”, men som i praktiken vändes
och vreds för att just (s)- och (c)-tidningar
skulle få pengarna. Stöd skulle inte ges till
de största tidningarna på orten. Men stöd
gavs till Norrländska Socialdemokraten
som på den tiden gjorde reklam för att vara
”Norrlands största tidning”. Det var också
Bodens största tidning. Störst i Luleå var
dock den lokala Norrbottens-Kuriren, som
stödde moderaterna. NSD flyttade tryckeriet till Luleå och kunde raskt få stöd som
den mindre tidningen på utgivningsorten,
trots att upplagan var dubbelt så stor som
lokalkonkurrenten Norrbottens-Kuriren!
Med tiden har det uppstått tidningar
som är specialdesignade för att lyfta stöd.
Värst i den genren är tidningen Etc – en
starkt vänsterradikal propagandablaska –
som genom trixande ordnat så att den får
stöd för flera varianter av tidningen. En
tidning som uppfyller minimivillkoren om
utgivning och betalad upplaga kan kvittera
ut 1.679.000 kronor per år. Etc ger dock
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vid sidan av Etc ut en lokaltidning för
Stockholm, en lokaltidning för Örebro och
en nättidning. Därmed kan Etc kvittera ut
inte mindre än 5.597.000 kronor.
Många av tidningarna får ett stöd på cirka
1.000 kronor per prenumerant och år. De
skulle alltså inte ha en chans att överleva
om de skulle betalas av läsarna – läsarna
skulle raskt försvinna om prenumerationsavgiften tredubblades.
En hel rad vänsterextrema tidningar får
stöd vid sidan av Etc, det gäller trotskistiska
Internationalen, gammel-kommunistiska
Flamman, stalinistiska M-L-Proletären,
vänstersocialistiska Offensiv, syndikalistiska Arbetaren och Arbetaren Zenit. ”Fria
Tidningen” har liksom Etc. delat upp sig i
tre olika varianter för att få mer stöd.
Sverige är ensamt i Europa om att ha
presstöd. Men i fjärran diktaturer är det inte
ovanligt att regimen stöttar tidningar som
stöttar regimen. I Sverige är stödet speciellt
stort till dem som från vänster motverkar
regeringen. De ansvariga för besluten om
stödet tvingades i våras konstatera att även
en nationalsocialistisk tidning, Nationell
Idag, uppfyllde de formella kraven. Istället för att ta den socialistiska kamraten
i famnen blev det ett ganska stort buller
i media och en av ledamöterna i Presstödsnämnden röstade emot gällande lag,
som förbjuder nämnden att ta hänsyn till
tidningens åsikter. Nu är det möjligt att det
kanske, tack vare Nationell Idag, blir en
ändring av det generösa stödet till allehanda
kommunistblaskor.
För de tidningar som inte kommer ut
så ofta finns också ett särskilt tidskriftsstöd. Där är bestämmelserna luddigare
och öppnar för mer godtycke. Contra,
som uppfyller alla formella krav för stöd,
får avslag. Liksom den högerorienterade
tidskriften DSM. En lång rad vänstertidskrifter tilldelas dock ett generöst stöd.
Det hela kallas stöd till kulturtidskrifter
och det verkar nu som om tolkningen av
ordet kultur ska bli striktare. Tidskriften
ska ”med sitt huvudsakliga innehåll vänder
sig till en allmän publik med kulturdebatt
i vid mening eller som huvudsakligen ger
utrymme för analys och presentation inom
kultur och konstarter”. De rent politiska
tidskrifterna på vänsterkanten riskerar
att bli utan, men osvuret är bäst. Under
innevarande år tilldelades stöd till bland
andra Arena, Expo, Krut, Mana, Ordfront
Magasin, Pockettidningen R, Socialistisk
Debatt och Bang. Stöden uppgår vanligen
till några hundratusen kronor.
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Äntligen är Stalin-statyn borta

I förra numret av Contra fanns ett reportage
från Georgien och även en bild på den
anstötliga Stalin-statyn på torget framför
Stadshuset i Stalins födelsestad Gori. Så såg
det ut när Contra gick till tryck. Dessbättre
försvann statyn de sista dagarna i juni. Den
kommer att ersättas av ett monument till
minne av offren för kriget mellan Ryssland
och Georgien sommaren 2008. Georgiens
kulturminister Nikoloz Rurua förklarade
att det var oacceptabelt att ha en staty
över den man som ledde Röda arméns
inmarsch och ockupation av det fria Georgien 1921. En folkmassa hade samlats vid
statyn och applåderade när den sex meter
höga statyn lyftes av sin nio meter höga
piedestal. Statyn kommer att förpassas till
det närliggande Stalin-museet, som är ett
skräckkabinett över diktatorn.

Hugo Chávez

håller på att skaffa sig kontrollen över den
sista oppositionella rösten i Venezuela. Det
är TV-stationen Globovisión. Ägaren har
flytt landet efter hot från Chávez och denne
påstår sig ha kommit över 48,5 procent
av aktierna och ska nu tillsätta en statlig
representant i bolagets styrelse. Alla andra
medier av betydelse har redan tidigare
kontrollerats direkt av Chávez.
(The Economist)

Djurrättsaktivismens följder

År 2000 dömdes fyra amerikaner av amerikansk domstol för att de från Honduras
importerade hummerstjärtar i plastbehållare istället för i pappkartonger. De bröt mot
en lagregel som skapats för att komma åt
exempelvis tjuvskyttar i Kenya. Lacey Act
statuerar att utländska regler rörande jakt
och fiske är tillämpbara inför amerikansk
domstol. Hummerimportörerna hade ingen
aning om den lagregel som finns men inte
tillämpas i Honduras. Tre av de fyra dömdes
till åtta års fängelse!
(The Economist)

Kapitalismen sprider
sig till Kuba

När den ekonomiska krisen blir djupare
på Kuba släpper regimen efter för ”kapitalismen”. År 1995 tilläts privatägda
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restauranger modell ”hål i väggen” med
högst 12 stolar. Det lättade upp för turistnäringen och minskade arbetslösheten. Nu
är ekonomin än en gång körd i botten och
regimen tar till samma gamla medicin. Nu
tillåts privata frisörer för första gången
sedan 1968!

Ryska sidor och forum
som hyllar Sovjetunionen.

På internet finns det ett forum som heter
länge leve SSSR. Där diskuterar man bland.
annat hur man kan återskapa Sovjetsystemet. Några citat från forumet ”All makt till
Sovjeterna Proletärer i alla länder förena
eder”, ”När vi kommit till makten ska vi
avveckla alla folkets fiender, och börja
processen att bygga SSSR.”
Det finns en hemsida som heter Sovjetunionen. På den sidan kan man läsa
om Lenin, Stalin, Krusjtjev och Brezjnev.
Det finns tal och artiklar av Lenin samt
dokument från sovjettiden. Via den sidan
kommer man in på en sida som heter SSSR.
På denna sida kan man läsa om Sovjets
historia, kommunistiska manifestet, en
artikel om marxism-leninismen, om Sovjets ekonomi och mycket annat. På dessa
sidor hyllas det sovjetiska systemet. Det
finns andra hemsidor som hylla sovjet
systemet: www.sovietika.ru, hemlandet
SSSR, sovjettiden, nostalgi för SSSR och
den sovjetiska barndomen.
Maria Walden

Tiggarregister i Bergen

I Sverige utgör tiggare från de senaste
EU-länderna Bulgarien och Rumänien
ett växande inslag i gatubilden i de större
städerna. Det är oftast fråga om ganska
organiserade verksamheter, där tiggare
skickas från hemländerna till i förväg ordnade enkla bostäder och därtill får träning
i att se ömkliga och behjärtansvärda ut.
Överskott, sedan mat och nödigt husrum
betalats, går till organisatörerna av tiggarresorna.
Också i Norge har tiggeriet tilltagit. Även
om Norge inte är med i EU så är de med i
EES och Schengen, vilket gör att tiggarna
har samma fria tillträde som till Sverige.
I Norge fanns det fram till 2006 en ”løsgjengerlov”, en motsvarighet till den
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svenska lösdrivarlagen som avskaffades
redan 1965. Sedan ”løsgjengerlovens”
avskaffande är det fritt fram för tiggeri i
Norge. I Bergen har man emellertid infört
en loka bestämmelse om att man måste
registrera sig i ett särskilt tiggarregister
för att få tigga på allmän plats. Kravet,
som infördes 2010, har lett till en märkbar
minskning av tiggeriet. 57 personer har
anmält sig som tiggare i Bergen. Av dem
är 37 rumäner, sex slovaker, två polacker,
en amerikan och elva är norrmän. Flera
städer i Norge diskuterar att följa efter
Bergens exempel.
I Stockholm såg jag härförleden en man
som jag kände igen från kvarteren kring
Sergels torg där han stått med en pappmugg,
hopsjunken och med darrande händer, som
i spasmer. Den här gången stod han dock
spikrak i ryggen i givakt och lyssnade på
en utskällning efter noter av en parant dam
som uppenbarligen var chefen. Utskällningen gjordes på rumänska. Sedan kvinnan lämnat platsen sjönk mannen återigen
ihop och började skaka med händerna när
han sträckte fram sin pappmugg.
C G Holm

Hycklarna hos vänstern

Amerikanska tidskriften Newsmax har
granskat det politiskt korrekta Amerikas
hyckleri. Hur de inte lever som de lär.
Några exempel.
Senatorn och tidigare presidentkandidaten
John Kerry har hävdat att de ”superrika inte
betalar en rimlig andel av landets skatter”.
Kerrys fru Teresa Simoes-Ferreira Heinz
är arvinge till en del av ”ketchup-förmögenheten” och god för uppskattningsvis
en miljard dollar. Genom effektiv skatteplanering betalar John Kerry cirka 15
procent i skatt .
Al Franken, nyligen vald till senator för
Minnesota, har hävdat att konservativa är
rasister för att de saknar etnisk bredd och
att de är motståndare till ”positiv diskriminering”. Själv har Franken innan han blev
senator drivit mediaverksamhet och under
femton års verksamhet anställt mindre än
en procent negrer.
Ralph Nader, som varit presidentkandidat
för oberoende partier flera gånger, har sagt
att fackföreningar är nödvändiga för att
försvara arbetarnas rättigheter. När Naders
egna anställda bildade en fackförening
sparkade han de inblandade och bytte lås
på lokalerna.
Hillary Clinton, utrikesminister och tidigare presidenthustru, har förklarat att
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13-åriga flickor är fullt kapabla att fatta beslut om abort utan att blanda in föräldrarna.
När hennes egen dotter Chelsea var 13 år
stoppade hon Chelseas önskemål att göra
hål i öronen med motiveringen att Chelsea
inte var mogen för ett sådant beslut.
George Soros, den ungersk-amerikanska
miljardären, har hävdat att de rika ska
betala högre och progressiva skatter.
Själv har han placerat huvuddelen av sina
miljarder i konton på platser som Curaçao,
Bermuda och Cayman Isdlands – för att
slippa skatt.
Barbara Streisand, Hollywood-diva, har
uppmanat rika amerikaner att skära ned
på ”iögonenfallande konsumtion”. Själv
spenderar hon över 20.000 dollar per år på
att vattna sina gräsmattor och har installerat
luftkonditionering i en av henne ägd lada
på över 1 000 kvadratmeter.

Ayn Rand-film på G

Under 35 år har möjligheterna att göra en
film av Ayn Rands huvudverk Atlas Shrugged (Och världen skälvde i svensk översättning) diskuterats. Turerna kring filmen har
varit otaliga med dussintals manusförfattare, producenter och filmbolag inblandade.
VD-byten och företagsfusioner har stoppat
filmen, vars dimensioner växt och krympt
allteftersom olika intressenter kommit och
gått. Tidvis skulle det bli en megafilm med
tiotals miljoner dollar, i budget och en rad
av Hollywoods främsta skådespelare. Nu
har det krympt ihop till 5 miljoner dollar en
lista med rollinnehavare där den ordinarie
Contra-läsaren med nöd och näppe känner
igen ett eller två namn.

Filminspelnngen har kantats av problem
redan innan den kom igång. Den tilltänkte
regissören, Stephen Polk, fick sparken
nio dagar innan filmen skulle börja spelas
in. Han ersattes av svenskättlingen Paul
Johansson, som faktiskt kom igång med
inspelningen den 13 juni i år. En bidragande
orsak till att inspelningen verkligen kom
igång var att rättighetsinnehavaren John
Aglialoro enligt kontraktet skulle förlora
alla rättigheter om inte inspelningen kom
igång senast den 15 juni 2010. Aglialoro
köpte rättigheterna ursprungligen 1992,
men sedan dess har det gått många turer.
Nu är inspelningen alltså åtminstone formellt igång. Filmen är tänkt att bli i tre delar
och den första ska ha premiär 2011.

Kina kapar internet

Under våren har det vid två tillfällen hänt
att internettrafiken till flera stora företag
styrts om till Kina. I mars hamnade amerikanska internetanvändare bakom Kinas
brandvägg, som bland annat filtrerar bort
allt som inte passar kommunistregimen. I
april styrdes 10 procent av internettrafiken
om till Kina, vilket fick cirka 35 000 nätverk
i framförallt USA att haverera.
(Computer Sweden)

Vietnam tystar kritiska sajter

Internet har slagit igenom i den kommunistiska diktaturen Vietnam. men liksom i
grannlandet i norr är det hårda regleringar
och statlig kontroll som gäller. Det finns
internet-kaféer runt om i både Saigon och
Hanoi. Men det är förbjudet att besöka
alla sajter som är samhällskritiska (eller

pornografiska). De få sajter som andats
samhällskritik stoppas och de som legat
bakom dem fängslas. Det har varit si och
så med de tekniska förutsättningarna att
stoppa hemsidor, men nyligen introducerades ett program för landets internet-kaféer
som registrerar och rapporterar alla som
försöker ta sig in på förbjudna sajter.

Regleringssamhället
sänkte Grekland

När lastbilschaufförerna strejkade i Grekland i protest mot regeringens reformpaket
handlade det om att regeringen var beredd
att dubbla antalet tillstånd att köra lastbil.
Fram till nu har det nämligen varit ransonering av antalet tillstånd att köra lastbil i
Grekland. Antalet tillstånd var 33000 och
behovet kanske det dubbla. Det innebar att
lastbilsförarna (som vanligen äger sin egen
lastbil) kunde ta orimligt mycket betalt för
sina tjänster. Klart att de protesterade när
regeringen hotade med piskan som heter
marknadsekonomi. Den brukar vara bra
mot ineffektivitet.
Men lastbilsförarna är inte de enda
som skyddats av ålderdomliga regleringar i Grekland, regleringar som EU
inte har förmått att stoppa. Advokater,
begravningsentreprenörer, apotekare och
civilingenjörer är också bland de 70 yrken
som har kvantitativa begränsningar. Begränsningar som drivit upp ersättningen
för tjänsterna.
Nu har Grekland (enligt överenskommelse med EU och IMF) lovat att avskaffa
regleringarna till december. Lastbilsförarna var bara första steget.
Den grekiska ekonomiska tankesmedjan
IOBE har uppskattat att en avreglering på
de många stängda yrkesonrådena kommer
att ge Grekland en BNP-ökning på 13
procent på tre–fyra år.

Fungerande integration

I Sverige tar det sju år innan hälften av
invandrarna fått ett vanligt jobb (i ett
normalt fungerande samhälle borde det
ha handlat om när de skaffat sig, inte fått,
ett jobb, men Sverige är inte normalt i det
här avseendet).
Både första, andra och tredje generationens invandrare hamnar efter i inkomst.
Annat är det i USA. Medianinkomsten för
andra generationens invandrare är 40.400
dollar, medan infödda amerikaner får klara
sig med 39.000 dollar.
(LIMRA)
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Professor Birgitta Almgren och Stasi-akterna:

Regeringsrätten fortsätter mörka trots tillstånd
Den 9 november 1989 föll Berlinmuren. Det blev spiken i det kommunistiska Östtysklands likkista. Relationerna mellan Sverige och
Östtyskland var generellt sett goda: dels ansåg makthavarna i det så
kallade DDR att Sverige var ett viktigt land, dels fanns det gott om
svenskar som ansåg att Östtyskland/”DDR” var något av ett socialistiskt paradis. Om relationerna mellan Sverige och Östtyskland har
professor Birgitta Almgren skrivit en tungt vägande bok.
Birgitta Almgren är professor i tyska vid
Södertörns högskola. 2005 utkom hon med
boken Drömmen om Norden – nazistisk
infiltration i Sverige 1933-45 vilken anses
vara ett standardverk i sin genre. 2009 kom
Inte bara Stasi… Relationer Sverige-DDR
1949–1990 (Carlsson bokförlag, 564 sidor)
som väckt icke obetydlig uppmärksamhet.
Det senare verket är till betydande del ett
resultat av mångåriga studier i den östtyska
spionorganisationen Stasis arkiv. ”Allt
finns bevarat”, summerar Almgren: rapporter, skvaller, brev, utbetalningskvitton.
När Birgitta Almgren presenterade boken
hösten 2009 konstaterade hon:
–Den svenska relationen till DDR blev
mycket starkare än den blev i Norge och
Danmark. På grund av den politiska utvecklingen har vi fått en bild av övervakningsstrukturerna i DDR, men paradoxalt nog är
fortfarande mycket höljt i dunkel.
”DDR”, det är förstås Deutsche Demokratische Republik (Tyska demokratiska
republiken) som var det officiella och
missvisande namnet på den östra delen
av det Tyskland som delades efter Andra
världskriget och ursprungligen kallades
Sovjetzonen eftersom den ockuperades av
Stalins sovjetiska styrkor (västmakterna
stod för styret i västra Tyskland).

folkresningen i Ungern och även starkt
medverkat till att ett uppror av något
mindre skala i Polen neutraliserats. Almgren skriver följande om den betydelse
Vänskapsföreningen Sverige–DDR hade
i den östtyska propagandan och sätter
samtidigt in den svenska föreningen i ett

tommy.hansson@contra.nu
internationellt sammanhang:
”Grundandet av Vänskapsföreningen
Sverige–DDR 1956 blev ett viktigt led i
DDR:s utrikespolitik. Efter sovjetisk modell grundades från mitten av 1950-talet
vänskapsföreningar för att främja politiska,
ekonomiska och kulturella förbindelser
med utlandet. Också i Finland grundades
1956 en vänskapsförening med DDR, först
fyra år senare i Danmark. Den ideologiska
kampen för socialismen skulle intensifieras och finansierades därför statligt. Men

Arvidson, Stenholm och Carlzon

Vänskapsföreningen Sverige-DDR

En milstolpe i förbindelserna mellan
Sverige och Östtyskland blev bildandet
av Vänskapsföreningen Sverige–DDR
1956.
–Det skedde för att motverka vad som
kallades ”hetsen mot socialistländerna
och antisovjetismen”, förklarade professor Almgren vid bokpresentationen. Året
1956 hade sovjetiska styrkor slagit ner
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vänskapsföreningarna måste utåt framstå
som civila, icke statliga samhällsorganisationer eftersom DDR inte erkänts av
västmakterna. Mörkningen av finansieringskällan framgår inte bara av de svenska
föreningsprotokollen utan bekräftas också
av tjänstemän som då var aktiva i arbetet
med DDR:s vänskapsföreningar i olika
länder.”
1956 var också det år Ernst-MoritzArndt-universitet i Greifswald officiellt
fick det politiska uppdraget att utbilda
Norden-specialister, som skulle behärska
hela registret från nordiska språk och
litteratur till ekonomi, politik, historia
och juridik. ”Av professorerna”, skriver
Almgren, ”krävdes ett medvetet, strategiskt marxistiskt-leninistiskt perspektiv.
All forskning och undervisning måste
underordnas övergripande politiska mål
och tjäna som bas för vetenskapliga, kulturella och ekonomiska förbindelser med
de nordiska länderna.”
Snart kunde därtill Östtyskland börja
sända kortvågsprogram på svenska om
”DDR-paradiset”, samtidigt som tågförbindelsen Trelleborg-Saßnitz byggdes ut
med representation i Stockholm och en
östtysk handelsrepresentation etablerades i Stockholm. Tidskriften DDR-Revyn
började utges på svenska. Sedan dröjde
det ändå till 1972 innan det så kallade
DDR blev föremål för officiellt svenskt
erkännande.

Birgitta Almgren
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En central gestalt i de vänskapliga förbindelserna mellan Sverige och Östtyskland
var den socialdemokratiske politikern Stellan Arvidson (1902–97), en av de ledande
ideologerna bakom den svenska skolreformen i slutet av 1940-talet. Arvidson hade
blivit vänsterradikal under sin studenttid i
Lund på 1920-talet och tillsammans med
några vänner grundat den svenska avdelningen av det socialistiska världsförbundet
Clarté. Många decennier senare efterträdde
Arvidson sin gamle studentkollega Arnold
Ljungdal som ordförande i Vänskapsföreningen Sverige–DDR.
Arvidson, som också var pekoralistisk
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poet och aktiv ateist, kom att uppbära
en rad inflytelserika poster i det svenska
samhället: riksdagsman, skolledare, ordförande i Sveriges författarförening (en
föregångare till Författarförbundet), suppleant i styrelsen för Sveriges radio, vice
ordförande i Kungliga dramatiska teaterns
styrelse, litteraturforskare, ordförande i
den sovjetvänliga Svenska fredkommittén
och så vidare. Han var därtill professor i
svensk litteratur i Greifswald före Hitlers
maktövertagande i Tyskland.
Även Arvidsons mångåriga livskamrat
Britta Stenholm, som var hög skolbyråkrat,
författarinna och debattör på vänsterkanten,
var Östtysklands-vän i själ och hjärta. Det
skulle dock dröja till in på 1960-talet innan
båda engagerade sig i den vänskapsförening som hade grundats 1956 och hade
haft marxisten Ljungdal som sin förste
ordförande. Det löpande arbetet utfördes av
personer som Tore Svensson, Henry Peter
Mathis, Fritiof Lager, Gustav Göransson,
Carsten Thunborg och Solveig Hansson.
Dessa var kommunister, medan föreningens tre ordförande – Ljungdal, Arvidson
och Lars Carlzon – i alla på papperet var
socialdemokrater.
Naturligtvis var det Östtyskland som
finansierade och kontrollerade Vänskapsföreningen Sverige-DDR, vilket enligt
Almgren klart framgår av svenska källor.
Det kan tyckas märkligt att en svensk kyrkans man som Lars Carlzon, som var biskop
i Stockholm och ordförande i Sveriges
fredsråd då han tog över ordförandeskapet
efter Arvidson 1987, valde att engagera sig
till förmån för en kommunistisk diktatur
med religionsfientlig politik på programmet. Carlzon kan närmast beskrivas som
en naiv fredsaktivist och förespråkare för
”den goda socialismen”, som han trodde
existerade i Östtyskland. Birgitta Almgren
skriver syrligt:
”Det var en absurd situation: samtidigt
som DDR-regimen understödde och finansierade fredsrörelser i väst förföljdes
och fängslades deras meningsfränder i
DDR.”
Biskop Carlzon, för övrigt halvbror till
förre SAS-chefen Jan Carlzon, blev en av
dessa ”nyttiga idoter” som det fanns så
gott om i västvärlden och som bisprang
världens diktaturer när dessa behövde en
hjälpande hand. Med Stellan Arvidson var
det en annan sak: han tillhörde den hårda
kärnan av obotfärdiga kommunistkramare
som höll fast vid tesen om det ”goda DDR”
ända till sin död 1997.
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Stasispioneriet

I november 2007 hölls en unik konferens
vid universitetet i Odense i Danmark. För
första gången framträdde här Stasi-officerare offentligt i vetenskapliga sammanhang och informerade om Östtysklands
utlandsspionage HVA Hauptverwaltung
Aufklärung. Detta utlandsspionage leddes
från 1953 till 1986 av den mångomtalade
östtyske spionchefen under Kalla kriget,
Markus Wolf. Konferensen var ursprungligen tänkt att hållas i Berlin, men den frös
inne till följd av omfattande protester i
tyska massmedia. Birgitta Almgren skriver
i sin bok Inte bara Stasi (sidorna 89-90):
”Stasiarkivets chef drog tillbaka sitt stöd
och förbjöd sina medarbetare att delta:
Stasispionerna skulle inte få en arena för
sin propaganda. Genom att sitta i samma
konferenspanel som etablerade forskare
kunde de enligt upprörda röster i Tyskland
påverka historieskrivningen – ett misstroende mot historikers förmåga att värdera
och analysera källor.”
Följaktligen flyttades konferensen till
Odense och Center for Koldkrigsstudier
som inbjudit 13 forskare från USA, Nederländerna, Tyskland och Sverige men också
officerare och agenter från den östtyska
underrättelsetjänsten HVA inom Erich
Mielkes Ministerium für Staatssicherheit.
Bland annat framkom det att HVA, som
många tidigare underskattat, hade varit
den mest effektiva underrättelsetjänsten
under Kalla kriget då den verkade som
KGBs spjutspets i frontlinjen mot västvärlden. Stasidokument som återfunnits
har exempelvis visat, att samtliga CIAs
agenter i Östtyskland varit dubbelagenter,
som samtidigt arbetat åt Stasi.
Vidare framgick det vid konferensen i
Odense att merparten av alla Östtysklands
inofficiella medarbetare (IM) lät sig värvas
av ideella/ideologiska skäl snarare än penningbegär. Genom att göra en insats för det
östtyska spionaget menade man sig slå ett
slag för fred, antifascism och jämlikhet.
I Odense framträdde till exempel Östtysklands toppspion inom Västtysklands
underrättelsetjänst Gabriele Gast, med
täcknamnet Gisela, som hade just sådana
motiv; hon hade i november 1991 dömts
till sex års och nio månaders fängelse för
Stasi-spioneri.

SIRA, Rosenholz och CIA

Det har för professor Almgren varit möjligt
att under sina studier i Stasis tyska arkiv
avslöja östtyska Stasi-spioner i Sverige.
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Däremot har det inte gått att i någon högre
grad få fram vilka svenskar som var i de
östtyska kommunisternas tjänst. Det har
tidigare gjorts studier om den östtyska underrättelsetjänstens verksamhet i Sverige
under Kalla kriget, och en av dem som
skrivit om ämnet är Christian Halbrock,
som är historiker vid Stasiarkivet (BstU)
i Berlin. Trots viss kritik menar Almgren
att denne svarat för ett i stort förtjänstfullt
arbete:
”Men Halbrock ger en värdefull överblick över det östtyska spionaget i Sverige,
som utgick från DDR-ambassaden, som i
internt språkbruk kallades Residentur 227.
Det handlade främst om tre huvudområden
med politiskt spionage (linje A), yttre och
inre säkerhet som omfattade bevakning
av DDR-personal i Sverige (linje B) samt
industri- och näringslivsspionage (linje
C).”
Bland annat lyfter Halbrock fram en
svensk journalist vid namn Björn Jensen
(täcknamn ”König”) som blev en viktig och produktiv IM främst genom att
lämna ut den svenska regeringens interna
telefonlista. Enligt Halbrock upptar de
informationer Jensen lämnade ut många
pärmar i Stasi-arkivet.
En central plats i sammanhanget intar
Stasis dastabas SIRA (System der Informationsrecherche der Aufklärung), som
forskarvärlden länge trott att Stasi lyckats
förstöra. 1998 gick det emellertid att få fram
en säkerhetskopia med fem databanker som
huvudsakligen täcker tiden 1969–89. Här
finns IM-rapporterna listade med korta
innehållsangivelser.
”Varje rapport är försedd med rapportörens registreringsnummer och ofta
också med täcknamn”, skriver Birgitta
Almgren. ”Genom att kombinera uppgifter från denna databas SIRA med Stasis
registerkort över medarbetare i det så
kallade Rosenholz-kartoteket, som blev
tillgängligt för forskare 2003, kan man få
fram rapportörernas verkliga identitet…
Rosenholz är därför mycket värdefullt för
DDR-forskningen.”
På oklara vägar hamnade Rosenholzkartoteket i den amerikanska underrättelsetjänsten CIAs händer 1993. Med hjälp
av detta kartotek kunde sedan Tyskland
avslöja och döma 252 agenter som arbetat
för det så kallade DDR. Också Sverige fick
ut Rosenholz-material med svenskt intresse
från CIA, material som nu – under sträng
sekretess – förvaras av Säkerhetspolisen
(SÄPO).
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Vilka skyddar
SÄPO och regeringen?

När professor Birgitta Almgren skrev sitt
digra arbete Inte bara Stasi… hade hon
inte tillgång till Rosenholz-kartoteket och
kunde följaktligen inte heller presentera
någon utförlig lista över svenska Stasiagenter. Sedan boken kommit ut har hon
flera gånger försökt få tillstånd att studera
nämnda kartotek. Sedan Kammarrätten den
17 februari i år avslagit Almgrens begäran
skrev hon en debattartikel i Dagens Nyheter
(25/2) där hon bland annat framhöll:
”Kammarrättens dom är märklig med
tanke på att andra länder, som exempelvis
Tyskland, öppnat arkiven för forskare.
Andra länder vill göra upp med sin historia…För att blottlägga totalitära idéer och
strukturer behövs skriftlig dokumentation
och kunskap.”
Almgren underströk vidare att hon inte
begärt ut aktuella dokument som privatperson utan i egenskap av professor och
ledare för forskningsprojektet ”Kontakt
och konflikt: Sverige-DDR. Retorik och
politik kring Östersjön” vid Södertörns
högskola. Sveriges ovilja att lämna ut
DDR-akterna hade enligt Almgren väckt
bestörtning i Tyskland:
”Vilken skandal! Sverige är alltså
DDR:s sista bastion! Vilka tidigare DDRanhängare och toppar inom svenskt samhällsliv är det som ska skyddas?…Vårt
forskningsprojekt belyser hur en diktatur
kan infiltrera ett land som Sverige, som
står för öppenhet och tolerans.”
Frågan vilka individer det är som först
Kammarrätten och därefter justitieminister
Beatrice Ask skyddade genom att vägra
lämna ut viktigt källmaterial till välrenommerade forskare som professor Birgitta
Almgren är berättigad. Utan att här gå
in på tänkbara namn – det rör sig enligt
uppgift om ett femtiotal – kan man nog dra
slutsatsen att det rör sig om personer från
ett brett spektrum av svenskt samhällsliv
och inte nödvändigtvis endast sådana med
vänsterbakgrund.

När den konservative östgötapolitikern
Birger Hagård i samband med 1975 års
moderata partistämma motionerade om att
partiet borde inleda en ideologisk motoffensiv mot kommunismen, avvisades motionen av partiledningen bland annat med
motiveringen att den kunde ge upphov till
”kommunisthat.”
Med ungefär samma motivering avslogs
en motion artikelförfattaren väckte vid
Stockholms-moderaternas stämma 1976
om att (M) borde verka för att mer effektivt
motarbeta KGBs verksamhet i Sverige.
Förbundsledningens talan fördes vid det
tillfället av en ung Carl Bildt. Utan att vilja
peka ut Sveriges nuvarande utrikesministert som svensk Stasi-agent måste jag ändå
här upplysa om, att Bildt i en artikel med
rubriken ”DDR i våra hjärtan” i tidskriften
Svensk Linje (nummer 5-6 1969) tog upp
frågan om ett diplomatiskt erkännande av
”DDR” ur positiv synvinkel och även i
andra sammanhang uttryckte en försiktig
förståelse för det kommuniststyrda Östeuropa inklusive Lenins idéer. (Se Lars
Lundberg: Bilder av Bildt. Legus förlag,
1994).
Det är heller ingen hemlighet att Carl
Bildt på olika sätt, främst under det ”röda”
1970-talet, ansträngde sig för att motverka
opinionsbildning som han ansåg vara alltför
långtgående antikommunistisk. Vilka motiven härvid var må vara osagt. Helt klart
är att Carl Bildt utifrån centrala positioner
inom den moderata partiapparaten – han
var exempelvis handsekreterare åt Gösta
Bohman och som bekant senare partiledare

och statsminister – hade minst sagt goda
möjligheter att påverka den moderata politiken i för honom önskvärd riktning.

Regeringsrrättens dom
– ett sätt att mörka?

I slutet av juni kom trots allt vad som
kunde ses som ett genombrott i professor
Almgrens ansträngningar att få tillgång till
Stasi-handlingar i SÄPOs arkiv: hon fick
enligt en dom i Regeringsrätten tillåtelse
att läsa en rad akter med upplysningar om
svenskar som skall ha arbetat åt den östtyska spionorganisationen Stasi.
En TT-artikel publicerad i Sydsvenskan
den 26/6 redogör för de begränsningar
Almgren ändå måste rätta sig efter:
”Men Almgren får inte se allt, utan
Regeringsrätten definierar detaljerat just
vilka handlingar hon får ta del av. Besluten
är dessutom förknippade med en rad inskränkningar och villkor. Birgitta Almgren
måste bland annat läsa handlingarna i Säpos
lokaler, får inte ta några kopior och professorns eventuella minnesanteckningar
måste förstöras inom ett år.”
Så frågan är om Birgitta Almgren kommer
att vara så mycket klokare efter besöken
på SÄPO-arkivet än hon var innan hon
fick Regeringsrättens tillstånd. Någon total
öppenhet från de svenska myndigheternas
sida rör det sig i vart fall inte om. Snarare
kan man tolka tillståndet som ett raffinerat
sätt att fortsätta mörka sanningen om vilka
svenskar som begick landsförräderi för
kommunistdiktaturen Östtysklands räkning.
✎

Moderaterna och Bildt

”DDR” hade sannolikt försänkningar
också djupt inne i det borgerliga lägret,
vilket möjligen kan förklara hur det kom
sig att ett nominellt högerinriktat parti som
Moderata samlingspartiet inte gjorde mer
för att bemöta kommunism och vänsterextremism i Sverige utan tvärtom i vissa fall
aktivt motsatte sig sådana initiativ inom
de egna leden.
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Äntligen! Skammens mur rivs natten mellan den 9 och 10 november 1989. Ett femtiotal
svenskar finns med på förteckningen över dem som betraktades som Stasi-medarbetare
av östtyskarna. SÄPO har listan, men vägrar släppa namnen.
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Frédéric Bastiat

Illusionen om statens fördelar

Skillnaden mellan det man ser och det man inte ser är den franske ekonomen, lagstiftaren och skribenten Frédéric Bastiats (1801-1850) främsta analysverktyg för att avslöja
välfärdsstatens brister och systemfel. Att införa handelshinder, bidrag och skatter på
arbete med mera ger vissa synliga fördelar för väl definierade särintressen. Men dessa
fördelar är ingenting mot de konsekvenser som uppstår på längre sikt eller som drabbar den stora allmänheten.

Skillnaden mellan en bra och en dålig
ekonom är att den förra urskiljer det som inte
syns vid första anblick, medan den senare
bara ser det som syns genast. Detsamma kan
sägas om en bra respektive dålig politiker.
En dålig politiker talar enbart om det som
syns och det som sker på kort sikt, medan
en bra politiker även talar om det som
inte syns direkt och som verkar på lång
sikt. I valtider talas det tyvärr mest om det
man ser, och mindre om det man inte ser.
Som exempel kan vi ta Socialdemokraternas
retorik under valrörelsen 2006 där de
attackerade de borgerliga partierna för
att de ville sänka a-kassan, privatisera
statliga bolag och i allmänhet ställa högre
krav på människor. Det man ser är att en
sänkt a-kassa leder till att den arbetslöse
får mindre pengar att röra sig med. Det
man inte ser är att detta frigör resurser på
marknaden som kan komma att skapa ett
arbetstillfälle för den arbetslöse.
Det man ser är att statliga bolag drar in
pengar till statskassan via monopolvinster.
Det man inte ser är att de resurser som
konsumenterna lagt på för höga priser
kunde ha använts till bättre alternativ på en
fungerande marknad. En bättre konkurrens
leder till att företagen på marknaden tvingas
effektivisera sin verksamhet, något som
det statliga bolaget inte behöver göra då
staten alltid garanterar bolagets existens.
Det man ser är att individen får mer ansvar
för att lära sig saker i skolan, stå för sina
egna kostnader och att det blir svårare att
leva på bidrag. Det man inte ser är den
tillfredställelse och lycka en individ får
av att klara sig själv. Det man inte ser är
den frihet som ett ökat ansvar medför.
I vanliga fall hade det varit väldigt svårt
att föra den linje som Allians för Sverige
drev inför valet 2006, eftersom det är så
svårt att visa på samband som inte syns.
Men när många människor drabbas av
utanförskapet i form av långtidsarbetslöshet,
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förtidspensioneringar, sjukfrånvaro och
liknande fenomen synliggörs problemen.
Det är då man kan börja tala om
att företagsklimatet måste bli bättre
och att det måste bli mer lönsamt att
arbeta. När det är för sent kan man
åstadkomma förändring. Samma skiljelinjer
byggs upp även inför valet 2010 där
Allianspartierna fortsätter på arbetslinjen
och de rödgröna på bidragslinjen.
Slutsatsen av detta är, som Bastiat själv
formulerade det, att ”Staten är den stora
illusion där alla tror sig kunna leva på
andras bekostnad”. Särintressen försöker
få fördelar från staten för att få en bättre
position i samhället. Men dessa favörer
gör att även andra grupper vill ha samma,
eller ännu bättre, behandling. Därför kräver
medborgarna ständiga kompensationer
från staten i förhoppningen att kunna få
mer än man ger. Detta leder till att mer
tid läggs på att påverka politiker än att
producera. Ta LRFs krav på bidrag från
EU och vindkraftsföretags propåer om
subventioner till vindkraft som några
exempel. I stället för att ägna tid åt

fredrik.runebert@contra.nu
bidragsansökningar och mazarinmöten
med statsministern skulle företagarna
ha kunnat producera i stället. Med hjälp
av Bastiats tankemetod kan man lättare
identifiera dolda alternativkostnader.

Till frihandelns försvar

Bastiat är nog en av de ekonomer som
bidragit mest till de som försvarar
friheten, frihandeln, marknadsekonomin
och den privata äganderätten. Han har
influerat ekonomer och tänkare såsom
George Hezlitt, Murray Rothbard samt
Carl Menger och de andra österrikiska
ekonomerna. Han kan rentav betraktas
som en länk mellan de naturrättsfilosofiska
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ekonomerna såsom Say och de österrikiska
ekonomerna. Han insåg nämligen, förutom
att friheten leder till högre välstånd,
att individen har rättigheter och att
statens enda uppgift är att försvara dessa
rättigheter.
En majoritet har ingen rätt att kränka
dessa. En människa har enbart rätt att
använda våld vid självförsvar och eftersom
staten inte är någon övermänsklig enhet
har inte staten rätt till något mer än det
individer har rätt att överföra till staten.
Detta resonemang har Robert Nozick
plockat upp i sin bok Anarki, stat och utopi.
Vidare betyder det att en stat som ägnar
sig åt omfördelning helt enkelt legaliserar
stöld och slaveri för att ge resurser till de
som har mindre resurser än genomsnittet
eller de mest förmögna. Eller som Bastiat
uttryckte det att sno av Peter för att ge till
Paul. Staten kan inte stimulera ekonomin
via efterfrågan, den kan bara flytta pengar
mellan olika ekonomiska aktiviteter.
Bland politiker har Bastiat inspirerat
den svenska liberale finansministern Johan
August Gripenstedt som var en viktig
person i det svenska liberala systemskiftet
efter 1800-talets protektionism och
slutenhet. Även politiker som Margaret
Thatcher och Ronald Reagan som skapade
en liberal våg i västvärlden under 1970och 1980-talen influerades av Bastiats
böcker.

Skeptisk till staten

Hans skepticism mot staten beror till stor
del på hans egna erfarenheter av den. Vid
1830-talets franska revolution gjorde han
en blygsam insats och deltog tillsammans
med några hundra män i omringningen av
slottet i Bayonne. Den franska monarkins
auktoritära styre stred mot hans liberala
inställning till människors rättigheter. Men
den nya medelklassregeringen som övertog
makten efter revolutionen gjorde honom

CONTRA 4/2010

besviken eftersom de industrialister som
då styrde staten använde makten till att
berika sig själva med subventioner och
tullar i stället för att öka friheten. Det var
då han insåg att det är politiken i sig som
är problemet, inte vilka politiker som hade
makten för tillfället.
Staten skulle inte, enligt Bastiat, försöka
upprätthålla en viss moral, främja en viss
utbildning eller en viss religion. Detta
gjorde att han kritiserade de konservativa
som gärna använde staten som ett verktyg
för att få människor att leva på ett visst
sätt. Orsaken till Bastiats inställning var att
det var upp till individerna själva att finna
svar på de frågor som människan ställer
om existensen. Dessutom kunde staten ha
fel och därför är det viktigt att det råder
konkurrens om vilka idéer som är bäst.
En annan insats är att han utmanade
den dåvarande synen på produkters
värde. Det var inte som den samtide Karl
Marx trodde att det är det arbete som
läggs ned i produkten som avgör värdet
på den. Inte heller värdet på de fysiska
tillgångarna avgör värdet på produkten. I
stället är produktens värde ett resultat av
subjektiva omdömen och preferenser. Det
är konsumenterna som i relation till utbudet
som avgör en produkts värde. På så sätt
ansåg Bastiat att det är konsumenterna som
är kapten på skutan och inte kapitalisterna,
eftersom de måste lyda konsumenternas
viljor för att kunna ackumulera kapital.
I Adam Smiths anda ansåg Bastiat att
marknaden skapar harmoni mellan grupper
till skillnad från Karl Marx som ansåg
att det ledde till klasskamp. Genom att
kapitalisten ackumulerar mer kapital via
vinster berikas arbetarna genom att deras
marginalproduktivitet ökar. Därmed kan
arbetarna producera mer inom samma
tidsrymd. Detta leder också till att
produkterna blir billigare och av bättre
kvalitet samt att reallönerna stiger. När
staten ingriper i denna process snedvrids
marknaden och utvecklingen blir sämre.

Effektiv argumentation

Vidare hade Bastiat en stor påverkan
på sin samtid, troligen på grund av sina
effektiva argumentationsmetoder. Han
använde ofta överdrivna paralleller
för att på ett pedagogiskt sätt visa hur
logiskt fel det är med protektionism och
statliga ingrepp. Dessa exempel var också
satiriska vilket erbjöd en mer lättsam
och underhållande aspekt till djupa och
komplexa frågor. Hans engagemang
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Frédéric Bastiat 1801–1850
ledde även till att han organiserade en
frihandelsorganisation i Frankrike efter
förebild från vännen, industrimannen och
manchesterliberalen Richard Cobdens
framgångsrika organisering i England.
Denna kamp ledde till att Englands tullar
avskaffades till 1850. Bastiats organisation
vann total framgång i Frankrike år 1860,
tio år efter Bastiats död.
Den mest kända av Bastiats satirer
handlar om ljusmakarnas petition som gick
ut på att ljusmakarna hade identifierat ett
stort hot mot deras näring. Det är en illojal
konkurrens som staten måste reglera. I
petitionen begärde de därför att alla fönster
och springor och andra öppningar, hål och
sprickor som släppte in ljus i bostäderna
skulle bommas igen. Den farliga och
illojala konkurrenten var nämligen solen,
som gav ljus helt gratis.
En annan pedagogisk överdrift handlar
om en krossad ruta. En butiksinnehavare
får en ruta krossad vilket får honom att
bli ledsen. Men han tröstas av att detta
ger sysselsättning åt glasmästaren och är
därför bra för ekonomin. Det skulle ge en
multiplikatoreffekt enligt John Maynard
Keynes senare idéer. Det man dock inte
tänker på är att butiksinnehavaren skulle
kunna använda dessa pengar till något annat
än att leja en glasmästare. Som ett exempel
skulle han kunna efterfråga kläder för sin
lön och därmed ge skräddaren ett jobb i
stället. På så sätt skulle butiksinnehavaren
ha både ett fönster och nya kläder i stället
för bara ett fönster och inga kläder. Därmed
blir det tydligt att krossandet av fönster inte
kan skapa högre välstånd, utan bara skapar
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sysselsättning för någon som återskapar
det som redan fanns.
Ett tredje exempel riktar sig mot
uppfattningen att arbete och sysselsättning
är ett mål i sig och inte en metod för
att uppnå högre välstånd. Den satiren
riktar sig mot de som anser att vi borde
dela på jobben och vara kritiska till nya
maskiner som minskar nödvändigheten av
arbetare. Det gäller även de som är rädda
för globaliseringen och att invandrare
tar våra jobb eller att fler kvinnor på
arbetsmarknaden skapar högre arbetslöshet
bland män. Med den logiken borde det vara
bättre att förbjuda arbetare att använda sin
högra hand vid arbetet, eftersom det skulle
skapa mer sysselsättning. Ett mer modernt
exempel är att förbjuda alla grävmaskiner
och återinföra spaden som enda verktyg
vid grävning.
När man som Bastiat drar en princip
till sin spets tydliggörs orimliga principer
och argumentationslinjer. Man kan inte
skydda sig mot konkurrens utifrån utan att
samhället i stort blir lidande. Han menade
till och med att det var protektionismen
och andra skadliga regleringar som låg
till grund för fattigdom och klasskamp.
På en fri marknad skulle arbetarnas och
arbetsgivarnas intressen harmoniera. Om
människor förbjuds att stjäla från varandra
kan de enbart bli rika på att leverera det som
medmänniskorna vill ha. Det ligger dolt i
egenintresset att skapa bättre förhållanden
för alla grupper i samhället. Statens
ingripande på marknaden snedvrider dessa
välståndsskapande krafter.
En slogan som många associerar med
Bastiat är att om varor inte korsar gränserna
kommer arméer att göra det eftersom
han så starkt och intensivt förklarade att
frihandel är det säkraste och bästa sättet att
uppnå välstånd. Länder som är beroende
av varandra för sitt välstånd startar inte
krig mot varandra. Protektionism i form
av tullmurar och handelskrig har varit en
av huvudorsakerna till att krig har uppstått.
En nation tjänar inte på att andra nationer
är fattiga eftersom en rik nation bara kan
bli långsiktigt rik om de kan sälja sina
varor till andra nationer. På samma sätt
tjänar producenterna och kapitalisterna på
att andra är rika.
Avslutningsvis kunde Bastiat avfärda
allt tal om att liberaler inte bryr sig om
gemenskaper genom att påtala att det är
påtvingade gemenskaper som liberaler är
emot, inte frivilliga. En vantolkning som
lever kvar än i dag.
✎
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Engelbrecht-divisionen
och Midsommarkrisen

Sommaren 1941 var Sveriges militära läge prekärt. Tyskland hade
just brutit sin pakt med Sovjetunionen och gått till angrepp. Nu begärde tyskarna att den i det av Tyskland ockuperade Norge lokaliserade Engelbrecht-divisionen skulle få förflyttas genom Sverige till
Finland för vidarebefordran till den nya östfronten. Tyskland begärde ett omedelbart svar, mitt under midsommarhelgen.
De båda tyska företrädarna kom till
Günther för att överlämna en lista med ett
antal tyska krav, och överst på listan stod
en begäran om att få förflytta en krigsutrustad division, 163 infanteridivisionen,
vanligen kallad Engelbrecht, från Oslo
genom Sverige till Finland. Det framställda
transiteringskravet motiverades med Tysklands önskan att skydda Finland mot ett
ryskt angrepp.
Från svensk sida uppfattades det tyska
kravet som ett ultimatum med den innebörden, att i händelse av ett avslag så skulle
Tyskland med vapenmakt tilltvinga sig
den begärda truppförflyttningen genom
Sverige.

”Midsommarkrisen”

Nu följde tre dagar som har gått
till historien som ”midsommarkrisen”. Vad regeringen hade att
ta ställning till var således i själva
verket ett krigshot, men inte bara
det utan också i förlängningen det
dystra perspektivet att hamna på
Sovjetunionens sida mot Finland.
Mot den bakgrunden uttalade sig
Högern och Bondeförbundet enhälligt för ett tillmötesgående av
tyskarnas krav. Även Folkpartiet
förordade ett ja till trupptransiteringen, medan Socialdemokraterna
valde att svara både ja och nej.
Om de borgerliga partierna
bestämde sig för att gå på avslagslinjen så skulle socialdemokraterna
enhälligt stödja den borgerliga
ståndpunkten. I annat fall röstade
en majoritet av den socialdemokratiska riksdagsgruppen för bifall
till det tyska kravet. Eftersom de
borgerliga ledamöterna tillstyrkte
ett ja till den av Tyskland framförda
begäran, kom alltså regeringen i sitt
beslut att gå Tyskland till mötes.
Innan regeringen fattade sitt be-
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slut gjorde statsminister Per Albin Hansson
tillsammans med utrikesministern ett besök
hos kung Gustaf V, som hade kommit in
från Tullgarn. Kungen uppges med kraft
ha förordat ett accepterande av det tyska
kravet. Däremot torde kungen inte, som

vid konselj den 25 juni, samtidigt som
sovjetiska flygstyrkor företog en omfattande luftoffensiv mot hela södra Finland.
Sovjetunionen hade därmed än en gång
anfallit Finland och startat det krig som
fått namnet fortsättningskriget.

Övervakades

Transiteringen av den tyska divisionen
skulle, med undantag av tyngre utrustning,
ske med tåg via Charlottenberg-Haparanda
till Torneå. Det första tåget från Oslo avgick
samma dag som konseljbeslutet fattades,
och med på det tåget fanns divisionschefen, generallöjtnant Erwin Engelbrecht.
david.stavenheim@contra.nu
Divisionschefens ankomst till Norge drygt
ett år tidigare hade skett under synnerligen
det ofta har påståtts, ha hotat att abdikera
dramatiska omständigheter.
om Sverige avgav ett nekande svar på den
Engelbrecht var då befälhavare för den
tyska framställan. Enligt prins Eugen hade
tyska huvudstyrkan mot Oslo den 9 april
kungen bara sagt till Per Albin Hansson att
1940, vilken bland annat hade haft till uppdenne fick ta konsekvenserna om han sa
gift att tillfångata kungen, regeringen och
nej till tyskarna.
stortingsledamöterna. Ovannämnda planer
Det formella svenska beslutet om genomstoppades emellertid av två åldersstigna
transport av den tyska divisionen fattades
kanoner, ”Moses” och ”Aron”, på
fästningen Oscarsborg i Oslofjorden.
Kryssaren ”Blücher”, på vilken
Engelbrecht jämte sin stab befann
sig, mötte här sitt öde i form av två
fullträffar från nämnda kanoner och
med kryssaren följde omkring 1000
man i djupet.
Transiteringen av division Engelbrecht övervakades av svensk
militär, och med varje tåg följde en
kontrollpatrull i form av en officer
och tre värnpliktiga. En av dessa
kontrollofficerare var överstelöjtnant Gösta Almqvist, som då var elev
på AIHs. Almqvist har i en artikel
i Smålandsartilleristen givit flera
intressanta glimtar från en transiteringsresa, vilken inte saknade
överraskande glimtar och incidenter.
Almqvist hade inför sin bevakningsuppgift fått sig inskärpt vikten av att
iaktta korrekt klädsel och noggrann
puts, eftersom tyskarna lade stor vikt
vid detta. Det visade sig emellertid,
när Almqvist mötte officerarna på
Gustaf och statsminister Par Albin Hansson. ”Midsommarkri- stationen i Charlottenberg, att endast
sens” huvudpersoner. Sverige gick med på tyska trupptranspor- en av dem var iförd uniform.
De övrigas klädsel utgjordes av
ter från Norge till Finland i juni 1941.
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en blandning av civila och militära plagg,
och kontingentschefen major von Both
kom ut på perrongen i ridbyxor och med
naken överkropp. Tilläggas bör att det
ifrågavarande dag, den 1 juli, var mycket
varmt, närmare 30 grader. Det varma vädret
var också orsak till majorens tilltag att
under måltidsuppehållet i Jörn begiva sig
utanför det avspärrade området. Majoren
upptäcktes först när han, stående på ett
ånglok som tog in vatten, försökte duscha
i den kraftiga vattenstrålen.

Dåliga norska vagnar

I tågsättet son transporterade det tyska
förbandet ingick ett antal norska vagnar,
vilka var i synnerligen dåligt skick. Vid tågets ankomst till stationen i Kil upptäcktes
kraftig rökutveckling från en lagerbox på
en av vagnarna. Vid en därav föranledd genomgång av samtliga norska vagnar visade
det sig, att de flesta av dessa saknade fett
i hjullagren. Majoren, som var utbildad i
järnvägstjänst, beordrade då fram smör från
koktrossen varefter det stoppades ungefär
ett halvt kilo smör i varje lagerbox.
De norska vagnarna vållade också
besvär till följd av att vagnshjul låste sig
genom att bromsklossar slog till, så kallad
tjuvbromsning. När detta inträffade fick
en soldat gå av och slå loss bromsblocket
med en yxa.
På stationen i Boden, där måltidsuppehåll
gjordes, visade sig bevakningen vara ytterst sträng. Soldater med bajonetter stod
utplacerade och luftvärnspjäser var grupperade på bägge sidor om stationen. Kommendanten på Bodens fästning uteslöt inte
risken av ett kuppförsök från tyskarna och
hade, utöver de nämnda åtgärderna, även
låtit inrikta vissa kanoner på fästningen
mot stationen.
Almqvist berättar, att tyskarna var
mycket intresserade av att få veta hur
den svenska pressen ställde sig till det
pågående kriget i Sovjetunionen. Under
samtalen med tyskarna framkom det,
att de inte var särskilt entusiastiska över
italienarnas medverkan i kriget. Majoren
von Both berättade i det sammanhanget att
han under sin tid på krigsskolan i Potsdam
hade haft dåvarande överstelöjtnant Erwin
Rommel som lärare, och att denne hade
haft för vana att avsluta sina lektioner med
orden: ”Italienarna är utomordentligt bra
soldater – att ha som motståndare.”
Gösta Almqvist tjänstgjorde som kontrollofficer fram till Torneå station, där
omlastning skedde till finsk spårvidd.
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Oväntad förstärkning

Transiteringen av division Engelbrecht
pågick under 17 dagar, från den 25 juni
till den 12 juli. Under den tiden transporterades närmare 15 000 tyska soldater och
officerare genom Sverige. För Finlands
överbefälhavare, marskalk Gustaf Mannerheim, blev division Engelbrecht en
oväntad förstärkning. Mannerheim synes
emellertid inte ha blivit alltigenom tilltalad
av att få sig underställd en främmande
trupp, vars utrustning och utbildning inte
stod i samklang med ett ödemarkskrigs
fordringar.
Det visade sig också senare, när division
Engelbrecht kastades in i striderna, att
tyskarnas kontinentala taktik var mindre
lämplig i den skogrika terräng där striderna utkämpades. Division Engelbrechts
stridsdebut i Finland gjordes på Mannerheims order i området mellan Suojärvi
och Tolvajärvi, ett område som efter hårda
strider befriades från de sovjetiska ockupanterna.
Sveriges neutralitetspolitik under Andra
världskriget är ett ofta återkommande
debattämne. Vad gäller enskildheterna i
Sveriges agerande , så är transiteringen av
division Engelbrecht det utan jämförelse
mest omdiskuterade fallet. Peter Tennant,

pressattaché på brittiska legationen i
Stockholm 1939-45, menar att Sverige
gick för långt i eftergifterna mot tyskarna,
men samtidigt säger han att ”i själva verket
hade både tyskarna och de allierade samma
intresse av att hålla Sverige neutralt hur
mycket vanära än detta skulle leda till
för Sveriges del. Där fanns ett värdefullt
fönster för underrättelsetjänsterna att kika
igenom, en bas för politisk och propagandistisk krigföring både i vit och svart
form och i vårt fall en stödpunkt för vårt
understöd till motståndsrörelserna i de
ockuperade länderna.”
Avslutningsvis skall här återges ett uttalande av Christian Günther, som i ett tal
vid SLUs (Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund var en föregångare till CUF)
sommarting i Hässleholm 1945 bland annat
yttrade: ”Vi har varit ense om att försöka
undvika att komma med i kriget, och vi har
varit beslutna att hjälpa våra grannländer
så långt vi kunnat utan att offra vårt eget
land. Efter dessa linjer har Sverige handlat
– det torde ingen omdömesgill iakttagare
bestrida. Nåväl, låt oss då stå för det. Skulle
andra länder ogilla ett eller annat, så bör det
varken föranleda oss att ändra mening eller
be om ursäkt”.
✎

De ljuva löftenas tid
Inför val lovas alltid mer än vad som är
realistiskt av alla partier. Så har det varit
i alla tider. Ett av problemen är här att
framtiden ofta bjuder på överraskningar
som kan omöjliggöra utfästa löften. Exempelvis ytterligare en finanskris. Många
framstående ekonomer menar att en sådan
inte alls är särskilt osannolik.
Den instabilitet inom euro-området som
i dag orsakats av överkonsumtion och
tveksam redovisning i Grekland, Portugal,
Spanien och Irland kan mycket väl vara
upptakten till ännu en kris.
Det är en tröst att vi har en klok finansminister, som tidigt insett behovet
av konsolidering och sparsamhet för att
kunna möta nästa kris. För den kommer
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alltid, förr eller senare.
Vår polariserade politiska debatt mellan
blocken skapar risk för att den så kallade
oppositionen vinner vart annat valår. Långtidsplanering blir därför oftast omöjlig. I
stället river den nyvalda majoriteten ner
många av de lagar och förändringar som
den avgående regeringen genomfört.
Ibland funderar jag över om vi inte
borde pröva det Finland ofta gör, bilda
en samlingsregering mellan moderater
och socialdemokrater. På så vis skulle vi
neutralisera alla enfrågepartier och slippa
”kohandeln” med små ytterlighetspartier.
Och möjliggöra en långsiktig, ekonomiskt
hållbar politik.
Stig G Daun
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Fredrik Reinfeldts farfars farfar
i knivslagsmål med man som
inte ville följa ”arbetslinjen”
Flitiga släktforskare har hittat nya uppgifter om Fredrik Reinfeldts farfars farfar
John Hood. Han drev cirkus och varieté i
Sverige i slutet av 1800-talet och lät bland
annat mot betalning förevisa sig själv som
”kannibal” och påstod sig ömsom komma
från USA, ömsom från Indonesien (där han
angav både Java och Borneo). Vi berättade
om honom i Contra nummer 6 2007.
Den 31 juli 1880 skrev tidningen Kalmar
följande: ”Ett swart dåd. DN meddelar:
Sedan någon tid har härstädes uppehållit
sig en ung färgad man, som genom ett fördelaktigt utseende, en kraftfull gestalt och
en omsorgsfullt wårdad, att ej säga elegant,
klädsel, i förening med den kaffebruna
hyn, ådragit sig uppmärksamhet, då han
ofta synts åkande eller promenerande å
Stockholms gator eller med en gentlemans
hela belefwenhet intagande sina måltider å
någon af de bättre restauranterna. Nästan
alla hafwa undrat hwem han kunde wara,
och ytterst få torde weta hwem han i sjelfwa
werket är. Han är emellertid icke, såsom
man hört gissas, ware sig prins a la Umqvelantaba eller brasiliansk legations-attaché
eller ens hofmästare hos amerikanske
ministern, utan helt rätt och slätt hr John
Henry Hood, född på Borneo, son till en
af öns guwernörer, men nordamerikansk
undersåte och förewisare av werkliga eller

föregifna zulukaffrer [negrer från Sydafrika] och andra kuriosa.
”Denne hr Hood besökte i måndags em
wid 3-tiden en hos honom förut anställd
neger Robert William, hvilken warit
förewisad som zulukaffer, men nu utan
sysselsättning uppehåller sig här på hr
Hoods bekostnad. Förhållandet mellan hr H
och negern har på senaste tiden icke warit
det allra bästa, enär denne senare lefwat
wäl mycket, bott i sällskap med diverse
fruntimnmer, hwilka nöjen hr H fått betala.
Trött härpå har hr H flere gånger ehuru utan
framgång, uppmanat W att resa hem till
sitt land igen, och i följd häraf hade dem
emellan uppstått ett wisst spänt förhållande,
som slutligen urartat derhän att negern,
sedan hr H på det bestämdaste förklarat att
han icke widare komme att betala dennes
extravaganser, af hämdkänsla lurat på hr
H för att skada honom. Han hade ett par
gånger, antagligen ej i bästa afsikt, sökt hr
H i dennes tillfälliga bostad i Dramatiska
Teatern, och när hr H i måndags kom in
till staden från det landtställe, der han
under sommaren bor, besökte han derför
som sagdt negern der denne bor, i Nr 2
Ålandsgatan, för att ännu en gång förmå
honom att resa härifrån.
”Under samtalet dem emellan uppstod
ordwexling och slagsmål, hwarwid negern,
upptänd av hämdkänsla och raseri, ryckte till sig en bordsknif
och dermed tillfogade hr H ett
sår i pannan. Knifwen slogs eller
bröts af den anfallne ur handen
på negern, men ögonblicket
derefter hade denne fattat en stor
sjömansknif, med hwilken han,

En grupp dahomeyanska amazonkrigare som visades upp
runt om i Europa av Fredrik
Reinfeldts farfars farfar. Troligen var bara en del av kvinnorna från Dahomey (idag
Benin) och de som kom därifrån var inga amazonkrigare.
Bilden hämtad från tidningen
Bush Advocate den 8 augusti
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springande bakom hr H och framsträckande
armen, måttade ett hugg åt wenstra delen
av dennes bröst. Genom en häftig rörelse
af den angripne träffade dock hugget icke
bröstet utan wenstra öfwerarmens inre sida,
som tillfogades ett djupt sår, lyckligtvis
dock icke af farligare beskaffenhet. Hr H
blef af tillkallad fältskär på stället förbunden och gick sedan hem till förutnämnda
tillfälliga bostad, hwareft han nu ligger
under läkarbehandling. Såret i pannan är
jemförelsewis obetydligt, och icke heller
det i armen torde komma att för framtiden
förorsaka något men.
”Det var först den sårades afsigt att icke
göra någon anmälan om förloppet hos polisen eller ställa William till answar derför;
men på andras inrådan och fruktande att
dådet i annat fall möjligen komme att
förnyas, lät han på natten anmäla wåldsgerningen å Jakobs waktkontor, då Willian
efterspanades, anträffades i sin bostad och
affördes till detektiva waktkontoret – hur
nästan otroligt det än må låta – försatt
på fri fot och målet öfwerlämnadt till
rådhusrätten”
Fredrik Reinfeldts farfars farfar argumenterade alltså redan på 1880-talet ganska
hårdhänt för arbetslinjen och drabbades
därför av ett knivöverfall. Vad kunde
bli av detta annat än en moderat sonsons
sonson?
Blekingeposten skrev den 6 februari
1883:
”Eldsvåda af ganska hotande beskaffenhet uppstod nästl. Fredags afton uti
juvelreraen Chr. Hammers egendom i
Stockholm, der för tillfället en cirkus med
flera vilda djur m m voro inhyste, Den
amerikanske menageriegaren, hr Hood,
led en förlust af cirka 3,000 kr.”
Hood rymde 1884 med den tyskättade
vaxkabinettägardottern Emma Lütze till
Hull i England, där han gifte sig med
henne. Efter besök i Frankrike, Schweiz
och Tyskland kom han tillbaka till Sverige
1891 med en trupp kvinnliga krigare (amazoner) som mot betalning förevisades som
kungen av Dahomeys soldater! Pressen
misstänkte dock att negresserna inte alls
kom från Dahomey, utan från USA, utom
en del som kom från de dahomeyanska
amazonkrigarnas främsta fiender, Egba.
Fredrik Reinfeldts farfars farmor är inte
Emma Lütze utan en kvinna från staden
Iecava i Lettland, Emma Dorothea Reinfeldt, född 1861. Hon gifte sig senare med
en svensk järnarbetare och fick med honom
ytterligare tre barn.
✎
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65-årsminnet av Andra världskrigets slut
När man ser sig om bakåt i tiden, måste man
dra slutsatser att skränet kring ”Den Stora
Segerdagen för 65 år sedan” var en nyck
från Kreml. Något som inte blev Kreml
till särskild fördel, trots den astronomiska
kostnaden.
Man fyller ju inte jämt, så att säga, vid
65. Putins och Medvedevs tandem beslöt
att skynda sig med jubileet. Medan det
fortfarande finns kvar några, om än skröpliga, veteraner från Det Stora Fosterländska
Kriget. Fast hela jubileumsevenemanget
blev lite hjälplöst. För storrysk Chauvinism, bevingad med stoltheten över att
Röda Fanan hissades ovan ruinerna av
Der Reichstag, kan inte stå som ideologisk
ryggrad för dagens Ryssland. Alltför stor
stridighet utlöser frågan om Stalins roll.
Liksom frågan om dåtidens allierade i
kampen mot Stortyskland, vilka idag utgör
kärnan i NATO och EU.
Det är talande, att bortom Rysslands
gränser var det bara i Ukraina som denna
årsdag firades. Ukraina, vars nye president
Janukovitj nu styr kosan mot Moskvas
håll. I Vitryssland samlades främst yngre
kring firandet. Särskilt påtagligt var det
i Lettland, där det samlades folk kring
”den trubbigt vässade pennan” (ett kommunistiskt segermonument) i stadsdelen
Pārdaugava under gammelfar Ušakovs
(kommunistiskt inspirerad rysk politiker)
välsignelse. Främst yngre ryskspråkiga
kom, som faktiskt ville framhäva sin
”lingvistiska gemenskap”, skilja sig från
mängden, vara egna, en motpol till Lettlands ursprungsbefolkning, dess nationella
självkänsla och historiska uppfattning*.
Det finns en Raivo Dzintars, politiker i
Lettland som leder partiet Allt För Lettland
(Visu Latvijai). Jag anser de är lite väl
överdrivet begeistrade av det auktoritära
styret som skapades 15 maj 1934 i Lettland, mellan bägge världskrigen. Men
nu, i kakafonin kring firandet i stadsdelen
Pārdaugava kom partiet Allt För Lettland
med ett enastående förslag. Att när man
8 maj i den civiliserade delen av världen
åminner slutet av Andra Världskriget (i
Europa) och dagen för nazismens förintande, kunde man instifta dag då man i
högaktning minnas de letter som stupat
i de olika arméerna. Allt För Lettland
erkänner att man i detta krig, under främmande fanor tvingade letter att kriga bror
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mot bror. Tolkar man saken så, så av vad
jag förstår skulle dessa gråhåriga män, på
evighetens tröskel kunna räcka varandra
handen. Dessa män som slogs i bägge
legionernas divisioner.
De två ryska fraktionerna SC och PCTLV
i Lettlands parlament Saeiman förlorade en
omröstning om att Saeiman skulle ändra
lag. De ville trixa och få 8 maj att förbli
vad den var, minnesdagen för nazismens
sammanbrott och för Andra Världskrigets
offer. 9 maj skulle man också ha till något
(som ju i Ryssland firas istället) slags
”Europadag”, där man firar ”segerdag för
den anti-hitleristiska koalitionen” **. En
ny helgdag. Detta billiga trick gick inte
hem. Och det var bra. För 1941–45 ingick
Västmakterna och Sovjet en provisorisk
koalition med en enda gemensam slogan:
Att segra över Stortyskland.
Innan dess hade Nazityskland i nästan
två år mottagit Sovjets vänliga stöd. När
Stortysklands rustningsminister Speer 3
maj läste ”Tredje Rikets nekrolog” i Flens-

frank.gordons@contra.nu
burg, var det inbördeskrig i Grekland. Och
de som var på Västmakternas sida slogs
mot dem som tillbad Moskva.
Jag arbetade jour på nyhetsredaktionen
LTA (en TASS-filial), där de senaste
nyheterna färdigställdes på redaktionen.
Jag tog emot Kremls officiella bud natten
mellan 8 och 9 maj 1945 om Stortysklands
kapitulation. 9 maj vid soluppgången
genljöd dragspel på Esplanaden och ryska
soldater snodde runt i dans med varandra.
De letter som fanns kvar i Riga kände ingen
särskild feststämning. De var lättade över
att kriget var slut. Bomber kreverade inte
länre. Man var nedstämnd över framtiden.
Vad skulle hända nu?
Vi återvänder till frågan om den antihitleristiska koalitionen. Under hela april
månad i år fortsatte Rysslands storvulvna,
chauvinistiska och med galla bemängda
protester mot USAs, Storbritanniens och
Frankrikes förband som skulle delta i 9:e
majparaden i Moskva. Visst kan man förstå
logiken i protesterna. För Kreml blev det så,
att de säkra grabbarna från Väst trummade
en slags agressiv, anti-rysk NATO-blockets
melodi där de var de egentliga segrarna.
Jag försöker förstå Putins och Medvedevs
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logik. Man ville bjuda in de forna allierade arméernas företrädare och intyga för
omvärlden att man inte behöver vara rädd
för Ryssland. Som för att ge avvisande svar
på den ryske skalden Jevtusjenkos retoriska
fråga ”Vill ryssarna ha krig?”
Detta komplement av Kreml fick stalinisterna att spotta och påminna om att
det fördömda Väst med hjälp av Jeltsin
framgångsrikt förverkligat Hitlers plan
Barbarossa. Sovjet har rasat ihop, skärvorna har gått var och en åt sitt håll, den ryska
industrijätten flinar man bara åt, gränserna
är åter som de var på mitten av 1600-talet
och den en gång så stolta sovjetiska armén
är nu bara en fågelskrämma…
Man kan tillägga att Moldavien ville
avsäga sig deltagandet i paraden med
sina soldater i Moskva 9 maj. För dess
brodernation Rumänien blev inte inbjuden.
Orsak var att den rumänska armén slogs
på Hitlers sida fram till sommaren 1944.
Bara i krigets slutskede vände Rumänien
kappan efter vinden i hopp om att återfå
Transylvanien, som Hitler givit Ungern.
Makten i Moldavien tillhör idag ett
anti-kommunistiskt block, som kräver
kompensation från Kreml för ockupationen. Bland annat nästan 16 miljarder dollar
för 174.000 människors död 1946–47 och
mer än 6 miljarder dollar för deportationen
av 72.000 invånare.
Några större förutsättningar att få dessa
miljarder har inte Moldavien. Och feststämningen i Moskva för ett sådant tilltag
var inte till favör för Moldavien.
✎
Tidigare publicerad i Brîvâ Latvija.
Översättning från lettiska: Janis Vikmanis
*) Just i skrivandets stund fick jag besök från
Lettland av en god vän. Hon berättade att firandet av 9 maj i Lettland var en chauvinistisk
provokation. Rigas borgmästare, som nu är ryss,
tog av kommunens kassa och bjöd de firande
(endast ryssar firar detta) på mat och dryck vid
monumentet i Pārdaugava. Fulla ryssar åkte
runt med bil utefter floden Daugavas stränder
och vrålade ”Ryssland! Ryssland! Död åt fascisterna!” och syftade på letterna. Ryska och
sovjetiska flaggor om vartannat viftade de med.
Allt gjort i denna ”vänskapliga” anda.
**) Detta strider ryssar lojala Kreml ofta om.
Att man skall fira 9 maj. I Ryssland firar man 9
maj och inte 8 maj, då Tredje Riket egentligen
föll. Stalin låg nämligen berusad. Den som väckt
honom då, hade mist livet. Han fick vakna av
sig själv vara den som upptäckte allt själv.
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Kalla kriget
och Sverige

Om Sverige betraktat ur det
Kalla krigets perspektiv har det
skrivits ett stort antal böcker. En
av de mer intressanta skrifter
som utkommit i ämnet under
senare år är Rolf H. Lindholms
Kalla kriget och Sverige, som
förenar objektivitet och personligt engagemang.
Lindholm, som är juris doktor
i internationell rätt och tidigare
minister i Utrikesdepartementet
(UD), har tidigare publicerat en
rad böcker i internationella ämnen. Här har han valt att behandla ett antal problemkomplex
som berör Sveriges agerande
under den säregna tidsepok
som går under beteckningen
Kalla kriget. Han inleder med
Sveriges engagemang inom
ramen för Kongo-konflikten
och avslutar med spionaffären
Wennerström.
Ibland är författaren kritisk
mot det officiella svenska handlingssättet, men det gäller inte
det första ämnesområde som behandlas, Kongo-konflikten. Här
intar Lindholm i stort samma

hållning som sällan ifrågasatts
genom åren, nämligen att Sverige här gjorde en föredömlig
insats i världsfredens tjänst.
Det svenska engagemanget
i Kongo var omfattande och
inbegrep såväl stridande trupp
som jaktflygplan.
”Den enda allvarliga motsättningen i Afrika mellan USA och
Sovjetunionen under det kalla
kriget gällde Kongo”, hävdar
Lindholm vilket möjligen är
riktigt i en snäv bemärkelse.
Eljest stod ju de båda stormakterna mot varandra om
än på ett mer diskret sätt i
exempelvis Angola-konflikten,
som inleddes ett årtionde efter
Kongo-krisens avslutande. I
Kongo backade USA upp president Joseph Kasavubu medan
Sovjet stödde premiärminister
Patrice Lumumba. En ”konflikt
i konflikten” rörde den modiga
utbrytarstaten Katanga under
Moïse Tshombes ledarskap.
FN och de världsorganisationen underställda svenska
styrkorna ägnade stor energi
och kraft åt att blockera det
västorienterade Katangas självständighet, vilken kom att ses
som ett uttryck för den belgiska

kolonialismen. Också den i övrigt förståelsefulle Lindholm är
delvis kritisk mot FNs agerande
i Katanga, icke minst dess försök
att i en rapport den 14 september
1961 dölja att man i strid med
sitt uppdrag tillfångatagit flera
katangesiska ministrar inom
ramen för den fiaskobetonade
operationen Morthor.
Rolf H. Lindholms mest intressanta uppsats är den som rör
Operation Aspen, ett svenskt
försök att mellan 1965 och 1968
spela en förmedlande roll under
Vietnamkriget. Något som det
tidigare skrivits mycket litet
om, vilket säkerligen främst
beror på projektets pinsamma
misslyckande. Tongivande i
detta diplomatiska magplask,
som alltså ägde rum redan under
Tage Erlanders statsministertid,
var bland andra utrikesminister Torsten Nilsson samt
diplomaterna Jean-Christophe
(”Catastrophe”) Öberg och Dick
Hichens-Bergström.
Tanken var att det neutrala
Sverige genom olika former
av samtal och kontakter med
de stridande parterna skulle
åstadkomma en vapenvila i
kriget. Den svenska okunskapen
om hur motparterna resonerade
gjorde emellertid att det hela
rann ut i sanden. Med ord av
ambassadör Gunnar Jarring

som återges i Lindholms bok:
”Jag framhöll att [nord]vietnameserna aldrig skulle acceptera
något svenskt förslag som inte
innehöll huvudförutsättningen,
nämligen amerikanskt tillbakadragande, och amerikanarna
skulle aldrig acceptera det om
den fanns med. Vi kunde inte
som eventuella fredmäklare
inleda med att ta ståndpunkt i
en så viktig fråga.”
Det svenska agerandet under
Operation Aspen gav en försmak av den fullskaliga hybris
som sedan i Vietnam-frågan
skulle utvecklas av statsminister
Olof Palme och hans närmaste
medarbetare.
I övrigt skriver Lindholm
om ubåtskränkningarna under
1980-talet, om affären Raoul
Wallenberg (”Det är djupt tragiskt att Wallenberg offrades
genom slapp handläggning och
bristande engagemang på UD”)
samt spionen Wennerströms
placering på UD (”I efterhand
måste nog konstateras att [utrikesminister Östen]Undén hade
ett huvudansvar för att Wennerström kunde fortsätta med
sitt spioneri.”).
Tommy Hansson
Rolf H. Lindholm: Kalla kriget
och Sverige. 114 sidor. Eget
förlag. Distribution: Books-OnDemand, Visby.

4 1985...
Huvudinslaget i Contra nummer
4 1985 var en intervju med nors
ka Fremskrittspartiets ledare
Carl I. Hagen. Han hade be
sökt Sverige och Contra. Då var
Fremskrittspartiet ett litet parti
med bara fyra platser i Storting
et. Idag är partiet, under Carl I.
Hagens efterträdare Siv Jensen,
ett av de tre största partierna i
Norge (i en del opinionsunder
sökningar har partiet varit störst).
Carl I. Hagen utvecklade i Cont
ra-intervjun främst sina libertari
anska tankar om skattepolitiken.

Han utvecklade också sina och
partiets tankar om invandrings
politiken – i princip kunde han
tänka sig fri invadnring, men då
invandring utan möjlighet att ut
nyttja det norska sociala skydds
nätet, som invandrarna inte varit
med och finansierat. Han var
dock medveten om att en sådan
politik var orealistisk.
Contra hade också en intervju
med Contras-ledaren Adolfo
Calero Portocarrero. Det var när
sandinisterna fortfarande kon
trollerade Nicaragua. Calero på

pekade att Augusto Cesar Sand
ino var nationalist, demokrat och
antikommunist. Han var antikom
munist och skulle inte ha lånat ut
sitt namn till de dåvarande makt
havarna i Nicaragua. Calero var
vidare av uppfattningen att det
sandinistiska förtrycket var så
långtgående att det inte längre
var möjligt att nå framgång för op
positionen med fredliga medel.
Hans Plogvall skrev om hur apart
heid var på väg att vittra sönder
i Sydafrika. Något som skulle
bekräftas inom några år.

...för tjugofem år sedan
www.contra.nu
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