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Omslaget till Contra denna gång
pryds av Nobelpristagaren Mario
Vargas Llosa. Nu var det äntligen
dags att säga ”äntligen”. Efter att
den ena latinamerikanska författaren efter den andra med kommunistiska böjelser har tilldelats
Nobelpriset var det äntligen dags
för en man som arbetat för ett fritt
samhälle. Peruanen och förre presidentkandidaten (skojaren och
mutkolven Alberto Fujimori, som
nu sitter i fängelse, vann över Llosa i presidentvalet 1990) är värd en
loge för sitt politiska arbete, men vi
måste komma ihåg att det inte är
därför han fått, Nobelpriset, det är
för att han är en lysande författare.
Foto Daniele Devoti.
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Contra som julgåva

Med detta nummer av Contra lägger vi dels ett blad som Du kan lämna över som
julgåva till någon som Du vill glädja extra mycket till jul, dels ett blad som berättar hur Du ska gå tillväga för att bladet ska bli en julgåva på riktigt. För det krävs
att Du gör en inbetalning på 175 kronor (95 kronor för studerande) till Contras
plusgiro 85 95 89-4, dels att Du antingen på meddelande till betalningsmottagaren skriver att det är en julgåva till NN från Dig, alternativt att Du mejlar till
bestallning@contra.nu och berättar att Du satt in pengar på Contras plusgiro och
att det avser en julgåva till NN. Glöm inte att ange gåvomottagarens adress, om
vi inte får den kan vi inte expediera gåvan. Vi skickar det första numret av tidskriften snarast möjligt efter jul till gåvomottagaren. Vill Du ha en tidning för att
överlämna personligen ber vi Dig mejla snarast till bestallning@contra.nu.

Contras bibliotek

står till läsekretsens förfogande. Det är innehåller ett rikligt sortiment av högerorienterad politisk litteratur. Kanske en av de bästa samlingarna i Sverige. Därtill
finns klipparkiv och samlade årgångar av många tidskrifter. Lämpligt för den
som ska skriva universitetsuppsatser eller specialarbeten. Det ligger många idoga
personers arbete under många år bakom Contras bibliotek.
Som läsare kan Du också se till att Dina böcker kommer till gemensam användning i frihetens tjänst. En icke obetydlig del av biblioteket är uppbyggt genom
donationer av böcker från läsarna. Hör av Dig till Contras redaktion om Du har
något att bidra med!
En förteckning över (en stor del) av bibliotekets litteratur finns på http://www.
contra.nu/prenumerant/biblioteket.html. För att komma in på sidan behöver Du
lösenord och användarnamn, som Du hittar i rutan till vänster på den här sidan.

Köp Contra-artiklar!

Om Du går in på Contras hemsida och klickar på ”Produkter” i balken högt upp
på sidan kommer Du till Contras produktkatalog. Där hittar Du T-shirts, märken,
CD-skivor, etiketter, affischer, bildekaler och mycket annat. Inte minst böcker,
där det finns ett rikt urval av böcker utgivna av Contra eller av andra förlag.
Bland annat hittar Du årets två bokutgivningar från Contra Förlag, dels Magnus Ivarssons uppgörelse med Sverige, svenskarna och svensk politik: Vänsterns
konungadöme. Världens egendomligaste folk. Boken är på 230 sidor och ger det
svenska etablissemanget en rejäl bredsida. Kostar 200 kronor plus 40 kronor i
porto och expeditionsavgift, summa 240 kronor. Den andra boken är Ann-Mari
Lahtis Mitt möte med KGB, där författarinnan berättar om sina resor till Estland
under Sovjet-tiden och hur KGB var henne i hälarna. 143 sidor och 135 kronor
plus porto och expeditionsavgift, summa 175 kronor. Beställ enklast genom att
sätta in beloppet på Contrs plusgirokonto 85 95 89-4.
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Kommunister hyllas i Stockholm

I Stockholm finns det en del mindre trevliga offentliga
konstverk, av den typ som försvunnit i Östeuropa. Två
monument hyllar utländska massmördare – Mao och
Lenin. Ett tredje har uppställts för att hedra svenska
kommunister.
Mao Tse-tung

Mao Tse-tung sitter på rad tillsammans med en rad andra skräcködlor utanför Västertorpsbadet i de sydvästra förorterna. Skulpturen är
gjord av Pye Engström och kom på plats 1976. Skulpturen kan tyckas
vara en trevlig distraktion med namnet Efter badet, där besökarna kan
sätta sig i knä på de skulpterade personerna. Men tittar man närmare
på vilka personer som skulpturerna föreställer så blir bilden minst
av allt trevlig: Fyra av de sju var uttalade anhängare av den komMassmördaren Mao Tse-tung är placerad i mitten av Skulpturen
munistiska ideologin (Sara Lidman, Mao, Angela Davis och Pablo
”Efter badet”, som står utanför Västertorpsbadet i Stockholm.
Neruda). Mao är historiens värste massmördare med över 60 miljoTill vänster om Mao Sara Lidman, till höger Angela Davis.
ner liv på sitt samvete (enligt professor Rudolph J Rummel). Martina Lind, som var moderat kommunfullmäktig, väckte 2006 förslag
om att skulpturen skulle tas bort och att det istället skulle skapas ett
monument över Sovjetunionens och den kinesiska kommunismens
offer. Förslaget antogs aldrig av kommunfullmäktige, men det efterfrågade monumentet till minne över kommunismens offer ska vara
på gång genom privata initiativ. Inför valet 2010 krävde idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) att skulpturen i Västertorp skulle
kompletteras med en informationsskylt om Mao Tse-tungs brott mot
mänskligheten.

cg.holm@contra.nu

Leninmonumentet är placerat utanför entrén till Moderna museet i Stockholm. Det föreställer den del av Vasagatan som Lenin
Utanför Moderna Museet i Stockholm finns Leninmonumentet, ska- promenerade på i april 1917, när han var på väg för att göra
pat av konstnären Björn Levin. Det köptes in av Moderna Museet revolution i Ryssland.
1977. Rummel uppskattar de direkta offren för Lenin till 4 miljoner.
Men därtill kommer de drygt 50 miljoner som dödades under Lenins efterföljare i Sovjetunionen. Lenin besökte Stockholm på sin
väg till Petrograd, där han skulle göra revolution. Han var för övrigt
finansierad av den tyska generalstaben, som såg en bråkmakare i
Ryssland som ett verksamt inslag i det pågående Första världskriget.
Björn Levins monument innehåller dels ett fotografi där Lenin promenerar på Vasagatan tillsammans med svenska meningsfränder den
13 april 1917 (bland de identifierade på bilden finns Carl Lindhagen
och Ture Nerman). Huvudinslaget är gatstenar och ett spårvagnsspår
(Vasagatan hade spårvagn 1917) samt kinesisk svart marmor som
speglar kompositionen i övrigt och ett stort målat kryss på gatan,
kanske där Lenin antogs ha stått.

Lenin

”La Mano” står på Katarinavägen i Stockholm till minne av
Ett monument av en annan karaktär är La Mano som står på Ka- de svenska kommunister som deltog i spanska inbördeskriget på
tarinavägen i Stockholm. Det är gjort av konstnären Liss Eriksson 1930-talet. En tredjedel av de 500 svenskarna stupade.
och kom liksom Leninmonumentet till 1977. Det är till minne av de
svenskar som stupade i spanska inbördeskriget på 1930-talet. Kom- Vi har här berättat om monument som är placerade i Stockholm
munisterna ordnade värvning och transport till Spanien och av de (och Skövde). Våra läsare kan kanske komplettera med infor500 svenskar som deltog i spanska inbördeskriget torde samtliga ha mation från resten av landet?
varit kommunister. En tredjedel av svenskarna stupade. En kopia på I ett kommande nummer av Contra ska vi presentera monument i
Liss Erikssons monument (gjord i brons, originalet är i sten), står Stockholm som Contra-läsaren kan känna sig ideologiskt befryndad med!
.
utanför Stadsbiblioteket i Skövde.

Spanska inbördeskriget
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Fartygen som försvann i Östersjön
Under tiden närmast efter Andra
världskriget försvann ett flertal
svenska fartyg i södra Östersjön. Det kan säkert vara så att
ett eller annat av fartygen förliste och försvann på Östersjöns
botten. Men beträffande flera av
fartygen finns det bevis eller indicier för att det låg andra orsaker bakom försvinnandet.
Bengt Sture

Det hela började redan 1942 då fartyget
Bengt Sture försvann på Östersjön. Det
var mitt under brinnande krig. Det stod
tidigt klart att Sovjet var inblandat i försvinnandet, men den svenska regeringen
vill inte störa den stora grannen i öster
med obekväma frågor. Först 1955 vände
sig svenska regeringen till Sovjet med
frågor om Bengt Sture. Sovjet svarade
att de inte hade någon information tillgänglig. Åtta år senare kunde den tyske
marinhistorikern Jürgen Rohwer skriva
en artikel i tidskriften Mariner Rundschau som berättade detaljerat om Bengt
Stures öde på grundval av uppgifter som
publicerats i ett sovjetiskt krigshistoriskt
verk och i tidskriften Sovietskij Flot från
1960. Det visade sig att den sovjetiska
ubåten SC406 torpederat Bengt Sture
utanför den polska staden Łeba. Fartyget sprängdes mitt itu och sjönk. Det var
den 28 oktober 1946 klockan 23:19 som
de två första torpederna sköts enligt den
sovjetiska loggboken. I den sovjetiske
ubåtskaptenen Jevgenij Osipovs rapport
sägs att överlevande sprattlade i vattnet.
Kaptenen tog sju överlevande och förde
dem till marinbasen Kronstadt längst in
i Finska viken. Bland de tillfångatagna
fanns kaptenen Sture Hedberg, förstestyrmannen John Arne Walter, andrestyrmannen Ivan Kappelin, kocken Eskil
Thelin, hushållerskan Ketty von Hamm
samt ytterligare två personer. Det finns
noteringar om sex av fångarna i NKVDs
arkiv från den 30 november 1942. Den
sista noteringen är från den 25 december
1942 och avser Ketty von Hamm. Vid
den här tidpunkten pågick belägringen av
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Leningrad och det är möjligt att fångarna
dukat under i samband med den eller helt
sonika avrättats för att man skulle slippa
vidare besvär. Annars hade utrikesminister Vjatjeslav Molotov personligen beordrat att svenskarna skulle hållas fångna
till krigets slut. Åtta sjömän drunknade i
samband med torpederingen.

Nya förutsättningar
efter kriget

En stor del av Östersjöns känsliga delar
minerades under kriget. Efter krigsslutet fanns minorna kvar. Vissa farleder
sveptes för den civila sjöfartens behov,
men det var riskabelt att segla utanför de
svepta lederna. Under de kommande åren
försvann en rad svenska fartyg i Östersjön. Det finns beträffande några uppgifter om att besättning eller fartyg setts i
Östersjöhamnar, som kontrollerades av
sovjetblocket.
I Polen hade Röda armén den militära
kontrollen, men under de första åren efter
kriget fanns det fortfarande en politisk
opposition, som den av kommunisterna

cg.holm@contra.nu
kontrollerade regeringen försökte kuva.
Många försökte fly med hjälp av fartyg
som seglade på polska hamnar. Det första dokumenterade svenska fallet är från
september 1945 när fem polska flyktingar tog sig ombord på fartyget Kino. Fartyget sjönk utanför Öland och de polska
flyktingarna kunde räddas. En rad andra
fartyg tog – medvetet eller omedvetet –
med sig polska flyktingar. Några har i
efterhand berättat om hur de tog sig till
Sverige gömda i kollaster eller i dolda utrymmen under maskinrummet. Polis och
militär kontrollerade alla fartyg som lämnade polsk hamn, men kontrollerna hittade inte allt. Men enligt polska arkiv var
man väl medveten om trafiken. Den 30
augusti 1947 skrev översten Gutaker till
polska utrikesdepartementet att man var
oroade över att besättningarna på svenska fartyg som lastade kol i Gdańsk och
Gdynia i ökande utsträckning tog med
flyktingar. Han nämner fartygen Eugen,
Arabert och Cecilia, som alla avslöjats
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med flyktingar ombord. Den svenske sjömäklaren Karl Nilsson, som var verksam
i Gdynia, greps efter den polske oppositionsmannen Stephan Korbinskis flykt
med tågfärjan Drottning Victoria. Han
dömdes till fem års fängelse. Det var
också vanligt att polska fiskebåtar flydde
till Sverige. Den polska ambassaden i
Stockholm hävdade att båtarna var stulna
och skulle återlämnas till polska staten. I
själva verket var det ju så att polska staten stulit båtarna från de tidigare ägarna.
Sverige vägrade att återlämna båtarna.

Svan

Motorseglaren Svan med fyra mans besättning försvann spårlöst utanför södra
Östersjöns kust den 9 september 1946.
På förfrågan från svensk sida förklarade
Sovjets marinledning att de saknade all
kännedom om fartyget. Rykten talade
emellertid om att sovjetiska bevakningsfartyg tvingat in Svan till hamn i östtyska
Stralsund, och därifrån vidare till Szczecin där det beslagtagits av sovjetiska
myndigheter och besättningen fängslats.
Svan uppgavs ha setts i Stralsund 1946
enligt en rapport till UD. Ett vittne uppgav att fartygets skeppare Valfrid Olsson
skickats till Ljubjanka-fängelset i Moskva. År 1952 fick UD rapporter om att det
i arbetslägret i Vorkuta fanns en svensk
sjöman vid namn Olsson ”uppbringad till
sjöss på ryskt område”.

Sten Sture

Sten Sture tillhörde, liksom Bengt Sture,
Eruths rederi. Fartyget lämnade Gdańsk
den 26 januari 1947 under befäl av kapten Gösta Rudnert. Det nådde aldrig fram
till Sverige. I en sjöförklaring i Trelleborg
(domstolsförhandling för att fastställa haveriorsaken vid sjöfartsolyckor) fastställdes att fartyget förlist i farvattnen norr om
Bornholm och att det troligen gått på en
mina. Sjöförklaringens slutsatser är bevisligen felaktiga. Sedan 1957 finns vraket upptaget i en förteckning över kända
vrak i polska vatten, 1977 identifierades vraket av den polska sjöräddningen
PRO i samband med rutinarbete för att
röja farlederna efter Andra världskriget
och 1997 var privatdykaren Arkadiusz
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för det så kallade T-kontoret (den militära
underrättelsetjänsten), hade fått uppgifter
att besättningen tillfångatagits och förts
iland.

Iwan

Polska Östersjökusten och Bornholm. De försvunna svenska fartygen avseglade från
Gdansk, Gdynia och Ustka.
Pytyjski nere och dokumenterade vraket
ytterligare och bärgade skeppsklockan.
Sten Sture ligger hela 300 km från den
plats som angetts i sjöförklaringen, bara
sex sjömil utanför den polska kusten, 20
km från Władysławowo. Djupet är cirka
30 meter, så det är möjligt att dyka till
vraket. Fartyget har inte skador som efter
en minexplosion. Skeppsklockan visas
för övrigt upp på marinmuseet i Gdańsk.
Den bär namnet Mount Vernon, vilket var
Sten Stures ursprungliga namn när det
byggdes på varvet i Bergen år 1900.
Kapten Rudnerts dotter Kerstin von
Seth har skrivit en bok om fallet (När du
ser Karlavagnen) och engagerar sig fortfarande i efterforskningar som rör detta
och andra svenska fartyg (se nästa artikel
i detta nummer av Contra).
UD tillsatte 1993 en arbetsgrupp för att
utreda om man kunde komma vidare i efterforskningarna om de försvunna svenska fartygen i Östersjön. Gruppen hade
bara två–tre möten, det sista 1997. Arbetsgruppen lade aldrig fram någon slutrapport, men den avstod från att granska
fallet Sten Sture, eftersom man ansåg att
sjöförklaringen givit en tillfredsställande
förklaring till varför Sten Sture försvann.
Vad UD inte visste då var att Sten Sture
inte alls försvann, utan att vraket var känt
för polska myndigheter och att det låg
på en plats som gör hela sjöförklaringen
orimlig. I februari 2010 tillskrev Sveriges ambassadör i Warszawa Dag Hartelius Nationella Minnesinstitutet (Instytut
Pamięci Narodowej, IPN) och bad att institutet skulle efterforska om man kunde
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finna uppgifter om besättningen på Sten
Sture.
Sten Sture omtalades i den polska
tidskriften Magazyn Nurkowanie 1998
och den artikeln refererades i tidskriften
Båtologen 1999. 2003 återgavs i sin tur
artikeln i Båtologen i Trelleborgs Sjöfartsmusei Vänners Kvartalsbulletin. Där
hittades den av Kerstin von Seth, som sett
till att uppmärksamma UD om saken.

Kinnekulle

Den 18 februari 1948 gick Kinnekulle ut
från den polska hamnstaden Ustka med
kurs på Helsingborg, man hade då legat
kvar ett par dagar extra i hamn på grund
av en vinterstorm, men stormen hade
mojnat. Två dagar senare hittades fartyget
drivande herrelöst i Östersjön. Ombord
stod maten serverad, men den var aldrig
rörd. Av de sju besättningsmedlemmarna
fanns inte ett spår. Deras landgångskläder
fanns inte heller kvar. Brandskador fanns
på tre ställen, men inga försök att släcka
bränderna syntes. En livbåt släpades upp
och nervänd efter fartyget.
Flera vittnesmål har gjort gällande att
fartyget bordats och besättningen förts
bort i fångenskap, det hävdas också att
kaparna anlade brand för att fartyget
skulle gå under, men bränderna släcktes
av sig själva. Kapten Bertil Johanssons
änka Mary drev under många år Mary
Johanssons fond, som med olika myndigheter agerade för att få klarhet i Kinnekulles och andra fartygs öde. En del efterforskningar gjordes, men inga avgörande
resultat uppnåddes. Thede Palm, chefen
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En och en halv timme efter det att Kinnekulle lämnat Ustka, avgick Iwan med
11 mans besättning från samma plats med
kurs på Oskarshamn. Inte heller Iwan
nådde svensk hamn. Några spår efter
de ombordvarande har man inte funnit,
dock enstaka vrakrester. Också vad gäller
Iwan florerade rykten om att svenskarna
tagits till fånga. Den brittiska spionorganisationen MI 6 tipsade svenska försvarsstaben om att de erhållit information om
att Iwans besättning internerats i Gdańsk,
men efter förhör förts till fängelse i Warszawa. Så sent som 1980 försökte ambassaden i Warszawa spåra Iwans besättning, men förgäves. Redan 1948 fanns
det dock svenska uppgifter om att sjömän från Iwan skulle finnas som fångar
i Rakowiecka-fängelset i Warszawa, ett
fängelse som användes av hemliga polisen för tyska krigsfångar, demokratiska
oppositionspolitiker och andra personer
som hotade den socialistiska ordningen i
landet. En tidigare styrman på Iwan, Bertil Skoglund, fick från hamnmyndigheter,
mäklare och tullare höra att ryssarna inte
tänkte tolerera trafiken med flyktingar.
”De väntar på er”. Skoglund fick förflyttning till fartyget Anna Greta och när
han kom till Ustka på Anna Greta trodde
många att det var ett spöke som dök upp.
”Alla visste” att Iwan hade sänkts av ryssarna.
Den 26 februari 1948 skickade den
svenska regeringen ett brev till Sovjet
och Polen med förfrågningar om vad som
hänt Kinnekulle och Iwan. Svaret blev
att bägge fartygen i god ordning lämnat
Ustka och att Kinnekulle drabbats av
brand och att Iwan sprängts av en mina.
Svenska UD skickade dock redan i slutet
av mars chiffrerade uppgifter till svenske
ambassadören i Warszawa att det fanns
obekräftade uppgifter om att besättningen
på Iwan skulle ha hållits av UB i Gdańsk
och sedan med flyg förts till Warszawa.
En polack, Julian Wyrzykowski, som
släppts från fängelset i Mokotowskie
kunde rapportera att svenska sjömän
från två olika fartyg suttit i cellen bredvid hans. Operasångerskan Elna Gistedt
begav sig till Mokotowskie och lämnade
ett paket till de svenska fångarna. Vakten
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kontrollerade först i fängelsets liggare
innan han tog emot paketet. Elna Gistedt
berättade senare om vad hon varit med
om, men det var först 1964 som Mary Johanssons fond kom i kontakt med henne
och inte förrän 1966 frågades hon ut av
den svenska polisen.
En polsk flykting vid namn Edmund
Tuchanowicz arbetade på svenska fartyg
som seglade på polska hamnar. Vid ett
tillfälle träffade han en polsk polis som
han kände sedan tidigare. Denne berättade att två svenska fartyg som legat Ustka
uppbringats och att besättningarna suttit
fängslade i Gdańsk och sedan förts till
Warszawa. Uppgifterna lämnades 1948.
En polsk sjöman vid namn Kazik berättade 1966 för Wladyslaw Dzimitrowicz
om vad han upplevde ombord på en polskflaggad minsvepare med sovjetisk besättning efter Andra världskriget. Kaptenen
på minsveparen hade uppenbarligen god
information om svenska fartyg som tog
flyktingar. Vid ett tillfälle inspekterades
ett svenskt fartyg som seglat med kol från
Ustka. Det svenska fartyget stoppades för
inspektion och sovjetiska sjömän bordade
fartyget. När en av svenskarna på ryska
frågade varför besättningen på ett polskflaggat fartyg talade ryska med varandra
blev han nedslagen med en gevärskolv.
Ryssarna sökte igenom det svenska fartyget och hittade värdesaker, men också
sex polacker, fyra män och två kvinnor.
Flyktingarna låstes in på minsveparen.
Besättningen på det svenska fartyget fick
order att ta med sig sina personliga tillhörigheter eftersom fartyget skulle sänkas.
Eftersom minsveparen just fått information om ytterligare ett svenskt kolfartyg
på väg från Ustka hann man inte slutföra
arbetet med att sänka det första fartyget.
Man satte eld på det istället. Sedan tog
man itu med nästa svenska fartyg, där
man hittade fyra flyktingar i kollasten.
Samt liksom i det första fartyget juveler
och dollar. Det fartyget sänktes med hjälp
av dynamit. Minsveparen seglade till
Westerplatte (vid Gdańsk) där fångarna
togs om hand. Kazik fick vid ett senare
tillfälle höra att de kvinnliga flyktingarna utsatts för våldtäkt av minsveparens
besättning och sedan kastats överbord,
medan de manliga flyktingarna sköts och
begravdes i Gdańsk, medan den svenska
besättningen ska ha dödats och kremerats
i Słupsk.
Dominik Dzimitrowicz, son till
Wladyslaw, skrev ett brev till den svenska
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ambassaden i Warszawa den 9 maj 2001.
Han berättade att besättningen från
Kinnekulle skulle ha skjutits i Słupsk.
Fadern hade lovat att inte berätta något om
saken förrän vid sin död, och det gjorde
han alltså för sonen kort tid innan han
avled. Sonen gick vidare och rapporterade
saken till Nationella Minnesinstitutet
(Instytut Pamięci Narodowej, IPN) i
Koszalin. De lät undersöka källaren där
avrättningarna (och även begravningarna)
skulle ha skett, men kunde inte hitta några
spår efter människor.
1964 kom det uppgifter från en dansk
sjöman att han träffat en svensk sjöman
i hamnen i Riga. Sjömannen arbetade i
hamnen som fånge. Dansken kunde senare på bild identifiera att det var Kinnekulles kapten Bertil Johansson. Han
hade även visat upp ett slitet svenskt pass
där dansken kom ihåg att förnamnet var
Bertil.
Det finns liknande uppgifter om att en
svensk grupp boxare från en kommunistisk boxningsklubb (Stockholm AIF)
ska ha mött en svensktalande fånge som
arbetade vid idrottshallen i Wrocław i
Polen där tävlingar hölls. Arbetarna övervakades av en k-pistbeväpnad vakt och
när en av fångarna tilltalade gruppen på
svenska utan brytning föstes han genast
bort av vakten. Det hela hände 1951, men
boxarna kom överens om att inte tala om
saken, eftersom det kunde ge negativ
publicitet om det kommunistiska Polen.
1965 framträdde dock en av boxarna, Einar Lillborn, i Expressen med uppgifter
som indikerade att fången kunde ha varit
Bertil Johansson.

Andra fartyg

Läckö med åtta mans besättning försvann
i mars 1949 på väg till Ustka. Fartyget
Dan försvann spårlöst med sju mans besättning utanför Lettlands kust den 14 januari 1953 efter att nämnda datum ha gått
från Gdańsk för färd till Degerhamn med
kollast. Vale lämnade den polska hamnen
i Ustka med kol den 15 februari 1955.
Vraket återfanns utanför den danska kusten några dagar senare, men utan spår av
besättningen på sju man. Vågen försvann
med tre mans besättning i Danzig-bukten
den 18 april 1955. Emanuel med fyra
mans besättning försvann också i Danzig-bukten i april 1955.
Höken försvann mellan den 16 och 18
december 1955 efter att ha avseglat från
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hamnen i Klaipėda i Litauen. Besättningen var på 15 man. Rute med två mans
besättning försvann nordost om Gotland
den 1 maj 1960. Silwana med tre besättningsmedlemmar försvann den 7 december 1960 väster om Dagö i Estland. Inga
nödsignaler sändes, trots att radiotelefon
fanns ombord.

Fyrtio försvunna sjömän –
UD har inte ansträngt
sig över hövan

Under ett par år (1946–1948) försvann ett
fyrtiotal svenska sjömän spårlöst i södra
Östersjön. De svenska myndigheternas
ansträngningar att följa upp ledtrådar
om fartygens och sjömännens öde var
halvhjärtade och senkomna. Fler fartyg
försvann ända fram till 1960. Uppgifter
om fartygen och besättningarnas öde har
successivt kommit fram, men så sent som
för några år sedan avstod UD från att
följa upp vad som hänt ett av fartygen,
Sten Sture, med hänvisning till en uppenbart felaktig sjöförklaring från 1948.
Idag vet vi var Sten Stures vrak ligger
(liksom vraket av den torpederade Bengt
Sture). Vi vet att den inte sänktes av en
mina. Men vi vet inte vad som hände besättningen. Samma gäller besättningarna
för en rad andra fartyg. Det var en mörk
tid. I Polen kämpade fortfarande demokratiska krafter för att komma till makten, men deras förhoppningar gäckades i
och med fuskvalen den 19 januari 1947.
Efter det valet stod det klart att det var
Sovjetunionen och inte det polska folket
som kontrollerade Polen. Militärt stod
stora delar av Polen under direkt sovjetisk kontroll. Liksom farvattnen utanför
Polen. Sten Sture försvann bara en vecka
efter ”valet”. Svenska myndigheter har
som alltför ofta varit mer intresserade
av att tillgodose sovjetiska intressen och
minimera konfliktrisken, istället för att
principfast stå upp för demokratiska och
frihetliga ideal.
.
.
Contra har tidigare behandlat Kinnekulle
(nummer 5 1986 och 1 1987) och Bengt
Sture (nummer 6 1986 och 3 1994)
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Ny information om försvunna
svenska fartyg
Under 1948 ansåg företrädare
för det svenska försvaret att det
var möjligt att fartygen Iwan
och Kinnekulle inte hade förlist
utan med avsikt levererats till
ryssarna i anslutning till svensk
smuggling. Flera månader dessförinnan träffade utrikesminister Östen Undén personligen
en svensk sjökapten som förhörts av polska myndigheter om
smuggling genomförd med hjälp
av svenska fartyg. Vid minst ett
tillfälle använde den svenska
Försvarsstaben ett svenskt handelsfartyg för att infiltrera en
hemlig agent i Polen. De här frågorna kan ha haft stor betydelse
för svenska fartyg som färdades
i den farliga korridoren mellan
Trelleborg och Gdańsk under
kalla kriget.
  
Nya dokument som vi fått från MUSTs
och SÄPOs arkiv visar att svenska civila
och militära myndigheter så tidigt som
1946 hade detaljerad kunskap om illegal
smuggling av varor och människor från
Östeuropa ombord på svenska fartyg.
Dokumenten visar att det också fanns
åtminstone ett grundläggande informationsutbyte i frågan mellan Statspolisen,
Tullverket, Utrikesdepartementet och
Försvarsstaben. Det är klarlagt att utrikesminister Östen Undén var så besvärad av problemet att han höll ett officiellt
möte med en svensk sjökapten, sedan en
ledande polsk politiker flytt till Sverige
på kaptenens fartyg.
Men den hemliga trafiken gick också
åt andra hållet. De nya dokumenten visar
att svenska försvarsstaben vid åtminstone
ett tillfälle använde ett svenskt fartyg för
att smuggla en agent till Polen. Enligt
dokumenten från MUST godkände chefen för Försvarsstabens utlandsavdelning
Curt Kempff i augusti 1946 personligen
överförandet av en polsk agent med ett
svenskt handelsfartyg. Detta väcker nya
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viktiga frågor rörande de fartyg som försvann i Östersjön under det Kalla kriget.

Att skicka en agent till Polen

Löjtnant Thorsten Akrell, särskild agent
vid Försvarsstabens Inrikesavdelning, var
ansvarig för överförandet av en agent till
Gdańsk. Akrell hade skaffat sig ett enastående rykte som en man som klarade
av högkänsliga operationer under Andra
världskriget. Till exempel hade han levererat två radioutrustningar som gömts
i diplomatposten till Ungern 1944. Han
genomförde också flera farliga uppdrag
till Berlin under kriget, i nära samarbete
med brittiska och amerikanska underrättelsetjänsterna.
Den nyfunna dokumentationen från
MUST består av ett flertal promemorior,
varav några fortfarande är kraftigt censurerade. Det förefaller som om doku-

susanne.berger@contra.nu
kerstin.von.seth@contra.nu
menten tillhör Akrells akt vid Försvarsstaben.
Enligt dokumenten var Akrells hemliga kontaktmän i Trelleborg 1946 stadsfiskal Carl Nyquist och tågfärjebefälhavare Yngve Ekberg. Smugglingen
skisseras översiktligt i en ej undertecknad promemoria som är daterad 20 november 1951 (P.M., angående Torsten
(sic) Akrells ”utsmuggling” av en polsk
medborgare från Trelleborg till Gdańsk
i augusti 1946). I promemorian förklarar
författaren att Akrell och hans förtrogne
Ekberg lyckades gömma polacken i en
hålighet i ett svenskt fartyg och att han
sedan släpptes av nära den polska kusten.
Nyquist vittnade senare att han förstått
av Akrell att mannen fått till uppgift att
skaffa fram specifik information åt Försvarsstaben.
Akrells verksamhet 1946 föranledde
uppenbarligen mycket intern diskussion
och en del förvåning bland hans kollegor.
Intressant är att dokumenten visar att han
formellt lämnat sin post vid Försvarsstaben bara några dagar för smugglingsoperationen. Det fanns inledningsvis tankar på att gripa Akrell, men de tankarna
avskrevs när det stod klart att Akrell
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fått direkt godkännande till operationen
av Curt Kempff. Ändå stod det klart att
Akrell handlade utan att hans närmast
överordnade vid inrikesavdelningen visste något och att det väckte allvarliga
betänkligheter, eftersom enligt en promemoria ”…Fst/In icke får lämnas utanför
affärer i utjänst vilka försiggå i landet”.
(understrykning i originalet). Enligt promemorian från 1951 var det fortfarande
oklart på vems uppdrag operationen hade
genomförts. ”Huruvida överste Kempff
eller någon annan stod som A:s uppdragsgivare fick jag aldrig någon klarhet i”. Ett tillägg till promemorian, gjort
1955, förklarar att ”…dåvarande överste
Juhlin-Dannfeldt personligen klarlagt
hela saken för överstelöjtnant [Hakon]
Leche.”
Bortsett från frågan vem som beordrade operationen och varför – så antyder
den kraftiga censuren att det var mycket
känsliga källor eller möjligen inblandning av utländska intressen. Många andra
frågor förblir obesvarade, inklusive vem
det var som smugglades in i Polen och
huruvida händelsen 1946 var en isolerad
händelse eller om andra liknande agentöverföringar skedde vid andra tillfällen.
Även om den svenska underrättelsetjänstens roll i samband med infiltration
av agenter till de baltiska staterna under
1940-talet är väldokumenterad, så har
inte användningen av svenska handelsfartyg för överförandet av agenter till Polen granskats offentligt.

Sten Stures, Iwans och
Kinnekulles försvinnande

Dokumentationen från SÄPO indikerar
att Försvarsstaben upprätthöll ett nätverk av konfidentiella kontakter bland
svenska sjökaptener i flera städer, inklusive Malmö och Trelleborg. Ekberg och
Nyquist söktes uppenbarligen upp för att
de hade nödvändig tillgång till resurser
och kunskaper för att säkra Akrells Trelleborgs-projekt. I mars 1947 spelade de
två också en ledande roll i den formella
undersökningen av försvinnandet av Sten
Sture. Man hade inga spår efter fartyget
sedan det levererat malm i Polen den 25
januari.
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Att både Nyquist och Ekberg deltog i
utredningen väcker viktiga frågor. Även
om Sten Sture inte deltagit i hemliga operationer, kunde Ekberg och Nyquist ändå
ha goda skäl att tona ned försvinnandet,
eftersom svenska myndigheter uppenbarligen inte ville dra uppmärksamheten
till andra svenska fartygs aktiviteter. Om
å andra sidan Sten Sture användes för
smuggling, vilket nya dokument starkt
indikerar, kunde man kanske lita på att de
inte skulle avslöja detta och att de skulle
kunna se till att informationen inte spreds
vidare.
Enligt SÄPO-dokumenten förhördes
Ekberg själv kort av polska myndigheter
i samband med en resa till Gdańsk sommaren 1947, som ett led i ökade ansträngningar att stoppa den svenska smuggeltrafiken. Ekberg förklarade att han inte var
inblandad i något sådant. Men några månader senare, i början av november 1947,
flydde den ledande polske politikern Stefan Korboński och hans fru ombord på
Ekbergs fartyg Drottning Victoria. Flykten fick omfattande publicitet, delvis
eftersom Korboński var en nyckelfigur i
den polska exilregeringen under Andra
världskriget, delvis eftersom sju svenska
sjömän greps av den polska säkerhetstjänsten, vilket blev mycket omskrivet i
svensk press. Utrikesdepartementet bad
Statspolisen att göra en fullständig utredning av saken. Den 22 november 1947
träffade utrikesminister Östen Undén
personligen Ekberg, som förnekade all
inblandning i Korbońskis flykt. Undén
nämner kort mötet i sina memoarer, men
identifierar då paret Korboński som ”ett
polskt par”. Sverige stoppade all färjetrafik till Polen, och den upptogs först efter
flera veckors irriterade förhandlingar. Tre
månader senare, i februari 1948, försvann
Iwan och Kinnekulle under samma dygn.
Undéns minnesanteckningar innehåller
inte en enda referens till fartygens försvinnande.
Med tanke på att saken inträffade så
snart efter Korboński-affären är utelämnandet anmärkningsvärt. Redan flera
månader tidigare hade SÄPO och Tullverket dokumenterat och vidarebefordrat
till andra svenska myndigheter de polska
myndigheternas misstankar att de två
fartygen vid upprepade tillfällen varit involverade i smugglingsoperationer. Två
hemliga promemorior från Försvarsstaben, daterade den 3 respektive 31 mars
1948, visar att en del befattningshavare
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ansåg att det inte var någon olyckshändelse att fartygen försvann, utan att en
polsk agent i Sverige, Stanislaw Musnicki, antogs ”...genom provokation fört
Iwan (Kinnekulle) i UBs eller eventuellt
ryssarnas händer.”
Det finns en del stödbevisning för detta.
I en rapport från år 2000 av forskaren Jan
Sjöberg, om Kinnekulle citeras ett brev
från chefen för T-kontoret Thede Palm
till Sven Grafström, då chef för UDs politiska avdelning. I brevet, daterat den 18
maj 1948, förklarar Palm att enligt hans
källor ska besättningen på Kinnekulle ha
internerats av polska och sovjetiska myndigheter efter ett besök vid ”Czarnkowo
nära Ustka”. Ny information från MUST
visar nu att Palm utelämnade en kritisk
uppgift i brevet till Grafström. Han avslöjade inte att hans källa hävdade att
en del av besättningsmedlemmarna uttryckligen hade blivit inbjudna av sina
polska kontakter att besöka Czarnkowo,
eftersom det där fanns en anläggning för
”utskjutande av V-vapen.” Palm fick informationen den 14 maj, fyra dagar innan
han vidarebefordrade den till Grafström
nästan ord för ord. Vem som i Kinnekulles besättning 1948 kunde ha varit så
dumdristig att tacka ja till att besöka en
militär anläggning förblir okänt, och inte
heller kan tillförlitligheten i uppgifterna
helt bekräftas, även om det är känt att det
i Czarnkowo fanns en sovjetisk militär
installation.

Viktiga frågor återstår

Kan Sten Sture ha fallit offer för en liknande provokations-/hämndeakt, med
en hemlig transport av en agent eller en
flykting? Det finns förvisso många viktiga frågor som skulle ha ställts omedelbart efter fartygets försvinnande och det
kräver mer forskning. När kapten Gösta
Rudnert registrerade sig vid ankomsten
till Gdańsk den 21 januari 1947 antecknade han en besättning på 19 man. Men
den officiella besättningslistan från Eruths Rederi säger dock att det bara var
18 man ombord. Från en intervju som
svensk polis 1952 gjorde med den tidens
mest kände flyktingsmugglare i Gdańsk,
Karl Joel Nilsson, fick SÄPO veta att
Sten Sture synbarligen hjälpt några polska flyktingar till Sverige. Det borde ha
föranlett en varningsflagga och ytterligare förfrågningar.
Angående Sten Stures försvinnande
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framgick av en handskriven notering i arkivet på svenska konsulatet i Gdańsk att
man fått information från besättningen på
ett annat fartyg som tillhörde Eruth, Nils
Sture, att de troligen sett Sten Sture vid
Hela-halvön vid tidpunkten då fartyget
försvann. Den saken togs aldrig upp i den
officiella undersökningen.
Under sextio år har den officiella uppfattningen varit att Sten Sture sjönk nära
Bornholm, även om erfarna sjömän redan
1947 framförde åsikten att fartyget måste
ha sjunkit på polskt vatten. Men polska
uppgifter listar redan 1977 vraket av Sten
Sture utanför Władysławowo en dryg
landmil utanför Gdańsk, där Hela-halvön
börjar. Svenska myndigheter hävdar att
de inte kände till upptäckten av Sten Stures vrak förrän 2008, då en bok om fallet
publicerades (När du ser Karlavagnen,
Kerstin von Seth, Domarringen 2008).
En annan viktig fråga är vem i det
svenska underrättelseväsendet som vid
sidan av Curt Kempff kan ha varit involverad i smugglingen av agenter till Polen? Thede Palm, chefen för T-Kontoret,
var känd för att vara ganska skeptisk till
att samla information genom flyktingar
från Östeuropa (s 56, Några studier till
T-kontorets historia, utgiven av Evabritta
Wallberg, Kungl Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens
historia. Handlingar del 21, Stockholm
1999). Han förklarade dock att en del
svenska handelsfartyg användes för att
bistå den brittiska underrättelsetjänsten
för att samla information i Östersjön under Kalla kriget (ibid, s 78).
Om medlemmar av Försvarsstaben var
aktivt engagerade i infiltration av svenska
agenter till Polen 1946, måste mer information finnas i svenska eller utländska
arkiv. Enligt dokumentation från SÄPO
stöddes och finansierades överföringen
av polska flyktingar delvis av ett nätverk
av svenska exilpolacker som hade nära
band till London och den tidigare exilregeringen. Karl Joel Nilssons verksamhet
förtjänar också en ytterligare granskning.
Han greps av polsk säkerhetspolis 1947,
förtjänar också ytterligare granskning.
Han förhördes i detalj av utredare från
det polska Säkerhetsministeriet, inklusive ställföreträdande chefen för polska
säjkerhetstjänsten Jozef Rozanski. Att
fallet engagerat personer på så hög nivå
indikerar att att det inte var fråga om
vanliga piratdåd eller dåligt väder. Relevanta dokument måste fortfarande fin-
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Sten Sture av Trelleborg försvann
under färd från Gdańsk till Helsingborg. Enligt sjöförklaringen
ska Sten Sture ha förlist nordost
om Bornholm, troligen sprängd av
en mina. Men vraket av Sten Sture
ligger än idag precis utanför den
polska kusten vid Władysławowo.
Svenska myndigheter har inte undersökt alla tänkbara spår. Mycket
talar för att fartyget sänktes av ryssarna och att besättningen försvann
i Polen eller Sovjetunionen.
nas tillgängliga för granskning i polska
arkiv. Och viktigast, eftersom de svenska
myndigheterna på hög nivå, ända upp till
utrikesministern, uppmärksammades på
de risker som svenska fartyg utsattes för
när de färdades i Gdańsk-korridoren, så
uppkommer frågan vilka åtgärder som
vidtogs för att skydda svenska fartyg och
fartygsbesättningar.
Det är nu dags för en officiell heltäckande utredning av bakgrunden till försvinnandet av fartyg som Sten Sture, Kinnekulle, Iwan och andra under det Kalla
kriget. En sådan undersökning borde ta
itu med frågan vilka kunskaper svenska
tjänstemän och institutioner genom åren
hade om användningen av svenska fartyg
i underrättelse- och smugglingsoperationer, liksom orsaken till fartygens försvinnande och besättningarnas öde. Sverige
har nu en unik möjlighet eftersom Sten
Stures vrak ligger på grunt vatten utanför
Polens kust.
För några månader sedan ställde Sveriges ambassadör i Warszawa, Dag Hartelius, en formell förfrågan till de polska
myndigheterna angående en officiell
granskning av polska arkiv efter uppgifter
om försvinnandet av Sten Sture. Det är ett
välkommet steg, men Sverige måste gå
vidare och genomföra en granskning av
alla aspekter av fallet.
.
Källor se sidan 19
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Kerstin von Seth är dotter till Sten
Stures kapten Gösta Rudnert och
Susanne Berger är oberoende forskare i
Washington, D C. Hon var medarbetare
till den svensk-ryska kommission som
under åren 1991–2001 granskade Raoul
Wallenbergs öde.
MUST,
den
svenska
Militära
Underrättelse- och Säkerhetstjänsten,
ingår i Högkvarteret och sorterar direkt
under ÖB. En efterföljare till T-kontoret
och IB.
T-kontoret var en hemlig underrättelse
organisation inom svenska försvaret
1947–1965 under ledning av Thede
Palm (vars förnamn gav T-kontoret dess
namn). 1965 sammanslogs T-kontoret
med IB, där bokstaven B kommer
från chefen Birger Elmér. Thede Palm
var vid sidan av sin verksamhet inom
underrättelsetjänsten redaktör för den
konservativa
idétidskriften
Svensk
Tidskrift. Birger Elmér var socialdemokrat
och sammanslagningen har setts som
en del i regeringens ansträngningar att
göra underrättelsetjänsten politiskt mer
pålitlig. Birger Elmér prenumererade
genom åren på Contra, om det var ”å
tjänstens vägnar” eller av personligt
intresse får vara osagt.
UB, Urząd Bezpieczeństwa, Säker
hetsministeriet i Polen, verksamt un
der perioden 1945–1954. Dess vik
tigaste uppgift var att eliminera
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antikommunistiska
organisatio
ner i Polen, samt att förfölja
dem som varit verksamma i den
polska motståndsrörelsen (Polska
Hemmaarmén)
under
Andra
världskriget.
Stefan Korboński (1901–1989) var
polsk politiker, advokat och journalist.
Han var den siste som upprätthöll
posten som Regeringsdelegat Hemma,
fram till juni 1945. Det innebar att han
var den polska exilregeringens främste
representant i Polen och i praktiken
vice premiärminister i den polska
exilregeringen. Han greps av NKVD
(föregångaren till sovjetiska KGB)
1945, men släpptes och kunde senare
tillsammans med sin hustru Sophie fly
till USA.
Drottning
Victoria
byggdes
i
Newcastle 1909. Fartyget sattes
genast in på den nyöppnade färjelinjen
Trelleborg–Saßnitz och tog hela 975
passagerare jämte 18 järnvägsvagnar.
Den 12 april 1917 reste Lenin med
Drottning Victoria på väg till Ryssland
för att göra revolution. Trafiken mellan
Trelleborg och Saßnitz ställdes in
1944. Med början november 1945
trafikerade Drottning Victoria Gdańsk,
Gdynia och Odra i Polen. När hamnen i
Saßnitz öppnades i mars 1948 återgick
Drottning Victoria till sin ursprungliga
trad. Fartyget skrotades 1968.
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Aktiv kommunist gör upp med sitt förflutna
Maria Walden har varit aktiv i olika kommunistiska rörelser sedan
hon var tolv år. Hon var ”född kommunist” och har bott i Sovjetunionen i över tio år. När hon kom till Sverige från Sovjetunionen 1990
anslöt hon sig genast till Arbetarpartiet Kommunisterna (APK), numera Sveriges Kommunistiska Parti (SKP). Hon berättar att hon
nästan inget visste om de brottt som begick i socialismens namn. Idag
har hon lämnat kommunismen.
Jag är före detta kommunist men har nu
tagit avstånd från mitt förflutna. Jag är
uppvuxen i en kommunistisk familj. Jag
har varit aktiv i vänsterrörelsen sedan jag
var 12 år, då jag var med i solidaritetsrörelsen för Vietnam. 1976 åkte jag till
Moskva för att studera historia på Moskvas universitet. 1979 flyttade hela familjen dit, min pappa ville till sitt hemland.
Han hade flyttat till USA 1920. Senare
flyttade vi till Sverige, när jag var 4 år
1960. På den tiden var jag hjärntvättad
och blåögd.
Familjen flyttade till Moskva 1979 och
fick en fin lägenhet i en förort till Moskva.
Där fick jag jobb på ett forskningsinstitut
1982. När vi flyttade tillbaka till Sverige
1990 med min 1-åriga dotter fortsatte
jag att vara aktiv i APK (Arbetarpartiet
Kommunisterna), som sedan bytte namn
till SKP (Sveriges Kommunistiska Parti).
På hösten 2005 träffade jag Ann-Marie

som blev min bästa vän. Hon fick upp
mina ögon för de brott som hade begåtts
i socialismens namn. Hon berättade om
sin hjälp till frihetskämparna i Estland
och hennes förhör i KGB. Hon har skrivit
boken ”Mitt möte med KGB ” Jag fick
träffa några frihetskämpar som var offer
för den sovjetiska diktaturen i Estland.
För två år sedan lämnade jag SKP. I år
lämnade jag även Svensk-Kubanska.Föreningen. Jag är nu antikommunist.
När jag ser tillbaka på mitt förflutna så
ser jag saker som jag blundade för under många år eller inte visste något om.
Trots att min mamma var kommunist, så
var hon mycket kritisk till det som hände
i Sovjetunionen under Stalintiden och
erkände de brott som hade begåtts under dessa år. Hon bodde i Moskva från
1935–1938. Hennes pappa som blev arbetslös i USA 1929 under krisen fick ett
jobb på en bilfabrik i Moskva. Hennes

En fläkt från svunna tider. Valmöte för Sveriges Kommunistiska Parti i september 2010 i
Farsta Centrum. Partiet – här partikassören Barbara Brädefors – drömmer sig tillbaka
till Sovjetunionen och vill inte erkänna några brister i det kommunistiska Sovjet. Till
svenska folkets heder ska sägas att partiet bara fick 375 röster i valet – i hela landet.
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pappa David arresterades och skickades
till Gulag. Han blev misstänkt för att han
ville åka till sin son som kämpade mot
Francofascismen i Spanien, på den tiden
rådde det utreseförbud. Min mamma jobbade på bokförlaget Foreign Publishers.
Under denna tid pågick processerna mot
”landets fiender”, det var många i förlaget som försvann. Hon berättade öppet
om detta. Men alla brott som begicks efter Stalins död i socialismens visste jag
nästan ingenting om.
Mina föräldrar flyttade till Moskva
1979. När de kom till tullen i Brest mitt i
natten var det en tulltjänsteman som inte
godkände deras papper och slängde dem
av tåget med all packning. Min mamma
var 66 år och min pappa var 81. De fick
vänta på stationen till morgonen, då chefen för tullen kom och granskade deras
papper. Han köpte biljetter till flyget mot
Moskva. Trots detta så förblev vår familj
sovjetvänner (helt otroligt).
Jag gick ut Universitet och började
jobba på ett forskningsinstitut. Trots att
maten i matsalen blev sämre och att de
började sälja härsket kött, så var det ingen
som gjorde något. Så här efteråt förstår
jag att ingen vågade göra något annat än
det facket gjorde, och facket gjorde inte
något för att förbättra arbetsmiljön. För
om någon skulle aktivt kämpa och protestera, så skulle de få sparken. Men detta
förstod jag inte då.
Jag visste om alla mutor, men blundade
för det. Alla visste om att när varor som
var svåra att få tag i kom till butiken så
lades de åt sidan och köptes antingen av
de som jobbade i affären eller såldes till
deras vänner. Jag hade vänner som bodde
i små städer som berättade om att de bara
kunde köpa kött på marknaden, där det
var dyrt. Detta blundade jag också för. På
den tiden trodde jag att dissidenterna fick
skylla sig själva, för jag trodde att de var
ett hot mot staten. Nu vet jag att de kämpade för rättvisa och demokrati. Socialismen har så mycket blod på sina händer
och har tagit livet av miljoner människor
som kämpade för frihet. Om man inte
stödde Kreml så fängslades man, skickades till Gulag, spärrades in på mentalsjukhus, avrättades eller var tvungen att
lämna sitt hemland. Socialismen är en
sjuk ideologi.
Maria Walden
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Contras notisavdelning har i detta nummer
sammanställts av C.G. Holm. De källor
som refereras är inte direkt citerade, utan
texten är Contras sammanfattning av originalkällan om inte annat markeras med
citationstecken.

Talibaner har redan
tagit över i Stockholm?

De rödgröna förlorade valet i Stockholm,
men i Stockholm var det faktiskt så att
moderaterna gick bakåt (från 37,2 till
34,4 procent). Framförallt var det Miljöpartiet som vann terräng – från 9,2 till
13,9 procent. Moderaterna gör nu sitt
bästa i att överglänsa Miljöpartiet i grön
politisk korrekthet. Redan efter förra valet ändrade Moderaterna snabbt fot när
det gäller biltullar. I folkomröstningarna
2006 blev det kraftig majoritet mot biltullar. Men efter valet anslöt sig Moderaterna till den biltullslinje som redan drevs
av de rödgröna.
De mer extrema dragen i Moderaternas
politik kommer fram när man planerar
för en ny stadsdel på Norra Djurgården,
en stadsdel som delvis ska ersätta industriområden som legat nära hamnen.
Stadsdelen ska börja byggas om några år
och rymma 10 000 lägenheter och 30 000
arbetsplatser år 2025. De som flyttar in
i den nya stadsdelen ska tvingas gå särskilda indoktrineringskurser för att de
ska lära sig att leva på rätt sätt. Det gäller
till exempel att åka kollektivt, att delta i
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olika miljöprojekt, sopsortering etc. Vattenförbrukningen ska mätas individuellt
och man ska betala en särskild avgift
för soporna, som ska vägas per hushåll.
Därtill kommer att de som flyttar in ska
skriva på ett särskilt kontrakt att de ska
vara ”miljömedvetna” och dessutom ska
genomgå de särskilda kurserna. Som
grädde på moset blir det bara 0,5 bilplatser per lägenhet (när man i Hammarby
Sjöstad försökte med en så låg siffra blev
det trafikkaos och nödvändigt med stora
ombyggnader och nybyggnation av garage upp till den för Stockholm normala
nivån 0,7 bilar/lägenhet – i resten av landet ligger siffran närmare ett).
(Dagens Nyheter)

Dina skattepengar i arbete

Polisen har haft en särskild grupp som
arbetat för att snabbt komma åt utländska brottslingar som gör stöldturnéer i
vårt land på några månader. Det inhemska buset har ju polisen ganska bra koll
på, så man vet ofta var man ska leta efter tjuvar, vilka tjallare som finns, vilka
hälare som stöldgodset säljs genom osv.
Men det förhåller sig annorlunda med de
utländska ligorna som efter ett par månader i Sverige drar vidare till ett annat land
och som kanske smugglar ut stöldgodset
för försäljning på annat håll. Den specialgrupp som polisen hade för den typen av
brottslighet läggs nu ned. På kort tid hade
den medverkat till att cirka 75 personer
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kunde sättas bakom lås och bom.
Istället ska Polisen i Stockholm prioritera kontroll av dubbdäcksförbudet på
Hornsgatan. På en enda gata i Stockholm är det förbjudet att använda dubbdäck. Den ligger strategiskt så att det är
mycket svårt att hitta rimliga alternativa
vägar. Förbudet infördes förra vintern,
men först nu har man satt igång att jaga
”brottslingar”. 1000 kr i böter blir det för
den som kört med dubbdäck på Hornsgatan – och ertappas.
Samtidigt har Trafikverket gjort en
studie som visar att antalet dödsolyckor
minskar med 42 procent i vinterväglag
om dubbdäck används. Trafikverket skriver att det är olämpligt att använda odubbade däck i vinterväglag om bilen saknar
antisladdsystem. Studien bygger på alla
olyckor med omkomna personbilister under tioårsperioden 2000–2009.

JO stoppar
Forum för Levande Historia

JO har kritiserat Forum för Levande Historias utställning Middag med Pol Pot.
Utställningen bygger på den ångerfyllde
Gunnar Bergströms bilder och rapporter
från en middag med massmördaren Pol
Pot i Phnom Penh. Fyra svenskar reste till
Kambodja under terrorregimens värsta
tid och tog till sig det mesta av kommunistregimens propaganda. Utställningen
handlar om ideologiska skygglappar och
är ett led i Forum för Levande Historias
engagemang mot totalitära regimer och
totalitära tendensers utveckling i Sverige.
Utöver Bergström deltog Jan Myrdal,
Hedda Ekerwald och Marita Wikander i
resan. Jan Myrdal hyllar än idag mördarregimen under Pol Pot. Hedda Ekerwald
har hos JO klagat på att hon ”utpekas”
i utställningsmaterialet och en film som
gjorts i anslutning till filmen. Det tycker JO är fel och därmed har Forum för
Levande Historia dragit in utställningen
(som turnerade i landet) och även tagit
bort en hel del material från sin hemsida.
Man kan diskutera i vilken utsträckning
det ska finnas en myndighet som berättar sanningen om totalitära regimer. Men
att som JO gör, inskränka myndighetens
möjligheter att berätta om det den har till
uppgift att göra om enskilda personer
omnämns, framstår som märkligt. Contra
kan som oberoende tidskrift dock fortsätta att kritisera enskilda svenskar som hyllar massmordet i Kambodja. En av dem
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har ångrat sig och kan därmed få del av
den förlåtelse som är en del av vårt kristna kulturarv. De tre övriga får fortsätta att
stå i skamvrån för vad de gjort, även om
det var så länge sedan som 1978.

Tvivelaktig stabschef

Journalisten Johnny Stamming på Skånska Dagbladet kommenterar i sin egen
tidning Malmö-kommunalrådet Ilmar
Reepalus stabschef Julia Janiec. Hon har
i Skånska Dagbladet förklarat att konstnären Lars Vilks är ”rasist” och i och med
Janiec’ stämpling av Vilks bör han stoppas från att föreläsa om yttrandefrihet på
universiteten. Janiec stoppade Skånskans
försök att intervjua Ilmar Reepalu inför
publiceringen av en artikelserie om judarnas pressade situation i Malmö (efter
att artiklarna publicerats och så småningom väckt uppmärksamhet i andra delar
av landet – se Contra nummer 1 2010 –
lät sig Reepalu dock intervjuas). Reepalu
krävde att judarna i Malmö skulle inta
vissa åsikter i konflikten i Mellanöstern
för att slippa trakasserier. Janiec lyckades
också få Sveriges Television att ta bort ett
kritiskt debattinlägg om ”Enpartistaten
Malmö” från sin hemsida. Hon menade
att kritik mot Reepalu var brottsligt förtal, vilket det i det aktuella fallet naturligtvis inte var. Sveriges Television böjde
sig dock inför Janiec' påtryckningar.
(Skånska Dagbladet)

Pojkar får för låga betyg

Den alltmer kvinnodominerade lärarkåren sätter allt större spår i skolans värld.
Sedan länge har det pågått en utveckling
där flickor får bättre betyg än pojkar.
Detta sedan tidigare kritik mot att pojkar tagit större utrymme i skolan, lett till
att många lärare vill premiera tysta och
tillbakadragna elever på de framfusigas
bekostnad. Ibland brukar pojkarnas lägre
betyg förklaras med pojkars ointresse för
studier. En annan förklaring skulle kunna
vara att skolan till hela sin uppbyggnad är
till för att premiera receptivitet, inte kreativitet. Det vill säga skolan gillar elever
som sitter tysta och lär sig rättstavning,
multiplikationstabellen och Sveriges
kungalängd (nja, det senare kanske inte
är politiskt korrekt längre…), medan de
som tänker självständigt och är beredda
att gå utanför ramarna inte är särskilt
uppskattade.
Det har från svenska skolmyndigheter
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påståtts att pojkar skulle prestera sämre
än flickor i samtliga skolämnen utom
idrott. Men det är med de bedömningskriterier som blivit dominerande i svensk
skola av idag. De internationella jämförelserna PISA och TIMSS säger något
helt annat. De här internationella testerna
visar att svenska pojkar presterar bättre
än svenska flickor i proven i matematik
och naturvetenskap. Men tittar man på
de betyg som sätts av skolan får svenska
flickor bättre betyg än svenska pojkar.
Det är samma med de nationella proven. Man har nyligen gjort en jämförelse
mellan pojkar och flickor som uppnått
samma resultat i de nationella proven i
svenska, engelska och matematik. Flickorna fick avsevärt högre betyg än pojkar
med samma provresultat!

Metall gör insats mot ungdomsarbetslösheten

Metall brukar ofta stå som en realistisk
fyrbåk mot de yvigaste socialistiska utopierna inom Socialdemokratiska Partiet
och fackförbund vars medlemmar lever
på skattepengar. Men på en punkt har
Metall stått fast vid de renläriga ideologernas principer, när det gäller anpassning av ungdomslöner så att det blir realistiskt för företagen att anställa ungdomar. Nu har Metall tänkt om och accepterar att ungdomar under 25 år får löner
under minimilönen i kollektivavtalet. Det
gäller visserligen bara dem som ”saknar
arbetslivserfarenhet”, men för dem ska
lönerna kunna sättas till 75 procent av
den tidigare miniminivån. Företagen ska
ge ”handledning och utbildning”, men
det har säkert skett redan idag. Därutöver gäller en begränsning i tiden till ett
år. Metall gör justeringen i sin lönepolitik
för att slå ett slag mot ungdomsarbetslösheten. Hedervärt!
(Dagens Arbete)

Spionguidning i Malmö

Förre IB-agenten Gunnar Ekberg ordnar tillsammans med journalisten Lena
Breitner stadsvandringar på spiontema i
Malmö. På vandringarna får man bland
annat veta hur östtyska agenter arbetade
under det Kalla kriget och att östtyska
sovvagnskonduktörer var viktiga länkar i
Stasis verksamhet (anmärkningsvärt nog
tjänstgjorde östtyska sovvagnskonduktörer även i svensk inrikestrafik på vagnar
som gick i trafik mellan Berlin och Stock-
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holm, men också tog upp inrikespassagerare). Förutom att konduktörerna kunde
smuggla handlingar kunde de också
lämna subtila signaler på perrongbänkar,
telefonkiosker etc.
(Skånska Dagbladet)

Kommunister igår – och idag!

En starkt bidragande orsak till Socialdemokraternas valförlust i september var
alliansen med Vänsterpartiet. Socialdemokrater har genom åren varit bestämda
motståndare till kommunismen. Det har
gällt ända sedan kommunisterna bröt sig
ur det Socialdemokratiska Partiet 1917.
Under tiden efter Andra världskriget var
det ofta socialdemokrater som var de
mest bestämda antikommunisterna. Även
om det blev si och så under Olof Palmes
tid som s-ledare.
Mona Sahlin ändrade på detta fundament för socialdemokratin och många
traditionella socialdemokrater övergav
därmed partiet. Förre s-ledaren och statsministern Ingvar Carlsson skriver i sin
memoarbok Ur skuggan av Olof Palme
att kommunismen var ett hot mot demokratin. ”Den hade till sitt förfogande en
enorm militärmakt och enskilda kommunister, som var beredda att förråda sitt
land, sina politiska motståndare, ja, till
och med sina partikamrater om den kommunistiska överheten krävde det”.
När Uppdrag Granskning för ett antal
år sedan gjorde en granskning av Vänsterpartiet framgick det att de ledande
partimedlemmarnas
avståndstagande
från Sovjetunionen efter invasionen av
Tjeckoslovakien 1968 bara var tunn fernissa. I utbyte mot resor, semestrar och
fri sprit fortsatte kontakterna med kommunistdiktaturerna som förut.
Lars Ohly berättade själv att han blev
ledsen när Berlinmuren föll 1989. Han
motarbetade att Vänsterpartiet Kommunisterna skulle stryka ”Kommunisterna”
ur partinamnet och han fortsatte att kalla
sig själv kommunist. Till slut gav han
upp och meddelade att han inte offentligt
skulle kalla sig kommunist. Åsikterna
hade han dock inte ändrat.
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galt in i landet laglösa, de råkar ofta ut för
våldtäkter och misshandel. I första hand
handlar det om nordkoreaner som tar sig
illegalt in i Kina.

Världsnaturfonden
säger nej till människor

Vi har länge misstänkt det, i förlängningen är miljöaktivister emot mänskligheten. Den logiska konsekvensen av
somliga resonemang är att göra sig av
med en del av människorna som lever på
vår planet. Världsnaturfonden hävdar i
en rapport att mänskligheten utnyttjar 50
procent mer naturresurser än vad planeten tål. Den logiska konsekvensen, som
Världsnaturfonden inte drar, är att göra
sig av med 33 procent av mänskligheten
samt att döma den fattigaste miljarden
av jordens befolkning till ett liv i fortsatt
misär. De länder som påverkar planeten
minst är enligt Världsnaturfonden Bangladesh och Malawi. De hamnar på 155e
och 173e plats på en lista över världens
välstånd (köpkraftsjusterat, 2009) som
omfattar 182 länder och gjorts av IMF.
Inte direkt våra egna drömländer.

Väder och klimat

Det är helt bisarrt att de personer som
inte kan berätta vilket djävla väder det är
nästa tisdag kan förutsäga med absolut
precision vilken djävla temperatur det är
om hundra år. Skitsnack!
Michael O’Leary, VD för Ryanair
(Mail on Sunday, Quote of the Week)

Alternativ till utsläppsminskningar

”Geoengineering” är en term som vi aldrig sett en svensk översättning på. Det
handlar om medvetna åtgärder för att
påverka naturen – till exempel för att
motverka oavsedda effekter av mänsklig
aktivitet. Det finns en rad förslag till åtgärder inom ”geoengineering”-området
som är avsedda att motverka effekterna
av koldioxidutsläppen. Just nu är hela det
internationella samfundet inriktat på drakoniska regleringar som innebär kraftigt
ökad politisk styrning, höjda skatter och
dyrare varor. David Keith vid universitetet i Calgary i Kanada har gjort en studie
av en alternativ lösning på det påstådda
problemet med den globala uppvärmningen. Det är känt sedan tidigare att vulkanutbrott kan sänka temperaturen dra-
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tiskt under flera år. Orsaken till detta är
den höga svavelhalten i vulkanernas utsläpp. Genom att atmosfären blir mindre
genomsläpplig för solljuset så minskar
temperaturen (i historisk tid har sådana
temperatursänkningar inneburit missväxt
och svält, senast det var fråga om kraftig påverkan var utbrottet i Krakatoa i
Indonesien 1883, händelsen påverkade
även de svenska skördarna negativt och
påskyndade emigrationen till Amerika).
Keith menar att utsläpp av bara några
miljoner ton svavel i den övre atmosfären
skulle minska jordens temperatur med en
grad. Scott Barrett vid Columbia University har gjort en ekonomisk kalkyl och
konstaterar att några få miljarder dollar
varje år skulle kunna hålla temperaturen
på jorden nere, om pengarna satsas på
svavelutsläpp, medan det med de metoder
som nu diskuteras kommer att kosta inte
bara ett par miljarder dollar utan hundratals miljarder dollar. Förvisso något
att granska vidare. Hundratals miljarder
dollar kan göra mycket nytta på planeten,
inte minst i de fattiga länderna.

Fransmännen protesterar…

Protesterna har varit kraftiga mot den
höjda pensionsåldern i Frankrike (minimipensionsåldern höjs från 60 till 62
och åldern för full pension höjs från 65
till 67). Fransmännen har de facto haft en
av de lägsta pensionsåldrarna i Europa.
Bara 39 procent av befolkningen i åldern
55–64 år arbetar i Frankrike. I Tyskland
är motsvarande siffra 56 procent och i
Sverige 71 procent.

Illegal invandring

Newsmax har sammanställt hur några
länder behandlar illegala invandrare: På
Kuba blir du genast kastad i fängelse
(men det är å andra sidan inte många
som kommer). I Iran fängslas de som
kommer in i landet illegalt ”tills vidare”.
Det förekommer tortyr och även avrättningar. Saudiarabien sänder folk direkt i
fängelse. Venezuela anser att alla som tar
sig illegalt över gränsen är spioner och
de straffas därefter. I Nordkorea är straffet på illegalt gränsöverskridande 12 års
fängelse. I Kina blir de som tagit sig ille-
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Saudiarabien satsar i Norge

En anonym saudier har hittills satsat 20
miljoner kronor på förberedelserna för
ett moské-bygge i Tromsø i Nordnorge.
Totalkostnaden är beräknad till 80 miljoner kronor. Som alltid när det är fråga om
saudiska gåvor för moské-byggen ledder
det till att det blir radikala wahhabiter
som kontrollerar moskén. Fremskrittspartiet har lagt fram en motion som förbjuder överföring av pengar från totalitära
islamistiska stater till religiös verksamhet
i Norge. I Saudiarabien är all icke-muslimsk religiös verksamhet förbjuden. Det
gäller även för de många miljoner kristna
och hinduiska gästarbetarna. Man har
för något år sedan antytt att man eventuellt skulle tillåta någon katolsk kyrka
för gästarbetare, men så långt har det inte
gått i liberalism än.
(Fremskritt)

Argentina följer
Venezuela i spåren

En populistisk vänsterregim som skruvar
åt oppositionens möjligheter och skamlöst manipulerar vallagar och annat för
att säkra fortsatt kontroll över landet.
Så ser det inte ut bara i Venezuela utan
också i Argentina. Under en polisrevolt
i september förbjöds både radio och TV
att sända annat än regeringens officiella
information. Landets största mediakoncern Clarín stödde tidigare regeringen,
men sedan de ändrat uppfattning blev
regeringens svar att skicka en armé av
skatterevisorer till företaget. Regeringen
har dragit in företagets licens att tillhandahålla internetuppkopplingar och därtill
har regeringen skaffat sig kontroll över
landets enda leverantör av tidningspapper. Därutöver har man utökat regeringens egen annonsbudget från 110 till 1600
miljoner kronor – den tidning som trycker det regeringen gillar kan vara säker på
att också få en rejäl andel av regeringens
officiella annonsering.

Wikileaks

har som affärsidé att avslöja ”hemligheter”. Själv är organisationen mycket
hemlighetsfull. Julian Assange, Wikileaks grundare och ansikte utåt, har i en
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intervju i Wall Street Journal beärttat att
man byggt upp ett sofistikerat system för
att dölja vilka som finansierar verksamheten. Wikileaks har en stiftelse i Tyskland dit bidrag kan skickas. Enligt tysk
lag får myndigheterna inte offentliggöra
vilka som skänkt pengar till en stiftelse.
Wikileaks är registrerat som stiftelse
också i Frankrike, som ”bibliotek” i Australien och som två skattebefriade stiftelser i USA. Driftskostnaden är låg, enligt
uppgift från Wikileaks Daniel Schmitt
200 000 dollar per år. Men de som är
verksamma får ingen lön, skulle de ta ut
normal lön skulle kostnaden bli inemot
800 000 dollar.
Wikileaks Julian Assange berättar naturligtvis inte heller något om sin egen
ekonomi, eller ens var han bor. Av interiörerna från Sverige att döma sover Assange över hos tillfälliga flickbekanta och
låter dem även bjuda på maten. När han
var ute och åt middag med en av kvinnorna som senare ”anklagat” honom för
våldtäkt ska han ha berättat att han på
grund av att han var så jagad inte kunde
ha något eget kreditkort, kvinnan fick betala för både sig själv och Julian Assange.
Hon fick till och med köpa SL-biljetter
och en järnvägsbiljett hem till henne i
Enköping, där han sov över. Där tycks
damen ha haft invändningar mot att herr
Assange inte använde kondom, vilket han
lovat. Och svenska åklagarmyndigheter
tolkar detta på sitt eget speciella sätt, trots
att kvinnan inte anmält Assange utan bara
frågat polisen om man inte kunde tvinga
honom till att göra en HIV-test.

Jordens undergång

Du vet att Du har hört det förut. Surt
regn. Ny istid. Orthon som landar med
sina utomjordingar. Och nu senast klimatkatastrofen.
Redan 1967 förklarade Paul Ehrlich,
som fortfarande är en ikon i många katastrofkretsar att ”…kampen för att skaffa
mat åt mänskligheten är över Under
1970- och 1980-talen kommer hundratals
miljoner människor att svälta ihjäl”. 1972
var det dags igen, Romklubben förklarade att världen skulle göra slut på råvaror
och att många samhällen skulle gå under
på 2000-talet.

Mugabe styr fortfarande

Trots att Zimbabwes premiärminister numera heter Morgan Tsvangirai är det fortfarande presidenten Robert Mugabe som
har sista ordet. Och han ger det gärna till
några av sina egna rövarband.
Zimbabwe var på kolonialtiden att av
Afrikas rikaste och mest välmående länder. Inte minst på grund av det välskötta
jordbruket som byggts upp av brittiska
farmare. När landet blev självständigt
bodde det 278 000 vita i landet. Idag
är det bara 12 000 kvar. Mugabes ligor
ockuperar de sista av vita ägda gårdarna
och slänger inte bara ut de vita utan också
jordbruksarbetarna. Åtminstone 270 000
jordbruksarbetare (med familjer på cirka
1,5 miljoner människor) har slängts ut
från sina gamla bostäder och arbeten. Eftersom de ofta några generationer tillbaka
härstammar från Zimbabwes grannländer
får de inte ens vara med och dela bytet
efter jordexpropriationerna. Det går till

Mugabes ”veteraner” som inte vet det
minsta om hur man sköter ett jordbruk.
Sammanlagt uppskattas 3 miljoner zimbabwier ha lämnat sitt land. Bara under
2009 sökte 149 000 asyl i Sydafrika.
Ett av Mugabes senaste påfund är att
alla företag som är värda mer än 4 miljoner kronor måste ha zimbawiska majoritetsägare. Men vita som bott många generationer i landet räknas inte som zimbabwier. Det har blivit tvärstopp på det
efter avskaffande av zimbabwe-dollarn (i
Zinmbabwe finns ingen egen valuta, det
är sydafrikanska rand eller amerikanska
dollar som gäller) spirande intresset för
att trots allt satsa på företag i Zimbabwe.
Utländska investerare skulle inte ens få
kontrollera de pengar de sätter in. En helt
annan sak är det dock för kineserna som
i Zimbabwe, liksom på många andra håll
i Afrika, tar över den ena verksamheten
efter den andra. Det som är omöjligt för
andra utlänningar är fullt möjligt för kineser. Om de betalar rejäla mutor till Mugabes administratörer vill säga.

Maryam och Amirizadeh
frigivna

Maryam Rostampour och Amirizadeh
Esmaeilabad fängslades under 2009 och
placerades i det beryktade Evin-fängelset i Teheran för att de deltagit i kristna
möten (se Contra 5 2009). De släpptes
alldeles i slutet av 2009, men ställdes
inför rätta under våren 2010. Dock blev
de frikända, kanske tack vare omfattande
internationella påtryckningar. Samtidigt
med frikännandet fick de dock veta att
de inte skulle kunna fortsätta att delta i
kristna aktiviteter. De har därför valt att
fly från Iran och lever nu i ett annat land.
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Muhammeds kvinnor –
13 fruar från 9 år och uppåt
Muhammeds förhållande till kvinnorna
framgår bara delvis av Koranen, där det
mest är Allahs syn på kvinnorna som refereras. Men i hadith (de godkända berättelser om Muhammed som inte tagits in i
Koranen) finns en hel del att hämta.
År 595 gifte sig Muhammed med en
avlägsen släkting, Khadija, som blivit
änka två gånger. Hon var i fyrtioårsåldern och förmögen. Muhammed var bara
tjugofem. De fick 6 barn, varav de två sönerna dog unga. År 619 dog Khadija, hon
var då en bit över 60. Under hela tiden
Muhammed var gift med Khadija var det
hans enda hustru.
Året efter Khadijas död gifte sig Muhammed med Sadwa, som hade politiskt
intresanta familjeband – hon var drygt 30
och inte särskilt vacker. Samma år gifte
Muhammed sig med sexåriga Aisha. Det
senare äktenskapet ”fullbordades” dock
inte förrän tre år senare, då Aisha hunnit
bli nio.
År 625 var det dags för ett nytt politiskt
giftermål då Muhammed gifte sig med en
18-årig änka, Hafsa, som band honom till
en annan politiskt viktig stam. Han hade
nu blivit svärson till två av sina viktigaste
politiska medarbetare.
Muhammeds huvudsakliga sysselsättning under den här tiden var att kriga
med omgivande stammar. Sedan han lidit
ett militärt nederlag vid Uhud fick han en
uppenbarelse från Allah att det var OK
med fyra fruar (Muhammed hade då bara
tre). Viktigt var att han ordnade det så
att han kunde ta ytterligare en fru. Men
vid sidan av de personliga möjligheterna
skapade han ett sätt för de efter slaget
överlevande männen att ta hand om änkor och föräldralösa döttrar. Muhammed
tog följdriktigt hand om Zaynab, som han
gifte sig med. Hon var änka och dotter
till hövdingen för beduinstammen Amir.
Giftermålet skapade ytterligare lämpliga politiska kopplingar för Muhammed.
Zaynab dog dock efter bara åtta månader,
men Muhammed skaffade sig omgående
en ny hustru, Umm Salama, som var syster till en av de ledande männen i famil-
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jen Makhzum i Mekka.
Nu hade Muhammed etablerat sig rejält
med fyra fruar. Snart bildades två fraktioner, Umm Salama var kopplad till den
arabiska aristokratin, medan Aisha och
Hafsa var mer folkligt förankrade. För
Muhammed var det viktigt att ha kopplingar till olika delar av befolkningen –
det fanns tillräckligt med fiender i den
mer avlägsna omgivningen.
Kort tid senare blev det en ny fru, Hind,
och senare samma år en som hade samma
namn som den avlidna Zaynab. Hon var
kusin med Muhammed. Till saken hör att
Zaynab var gift med Muhammeds fosterson Zayd, vilket innebar att det rent juridiskt var fråga om incest. Muhammed
fick dock snabbt en uppenbarelse från
Allah som förklarade att det inte alls var
incest – i det här fallet skulle man se till
biologin och inte till juridiken, enligt Al-
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lah. Zaynab skilde sig från Zayd och gifte
om sig med Muhammed. Muhammed
råkade vara hos Aisha när han fick den
nämnda uppenbarelsen (fruarna bodde i
olika hus). Aisha var ganska syrlig och
kommenterade uppenbarelsen: ”Sannerligen, Allah skyndar sig att lyda dig”.
Men Muhammed hade ytterligare ett
problem. Han hade nu sex hustrur, fast
Allah tidigare sagt att man inte fick ha
fler än fyra. Det ordnades lätt med en uppenbarelse där Allah talade om för Muhammed att han hade särskilda villkor,
som inte gällde andra: ”Profet, vi tillåta
dig förvisso att hava dina hustrur, dem du
givit deras lön, de slavinnor, över vilka
du råder, bland det byte Allah skänkt dig,
din farbroders döttrar, dina fastrars döttrar, din morbroders döttrar, dina mostrars
döttrar, som utvandrat med dig och varje
rättrogen kvinna om hon giver sig åt profeten, för så vitt nämligen profeten vill
taga henne till äkta som särskild rättighet för dig med uteslutande av de andra
rättrogna” (sura 33:49). Andra muslimer
fick nöja sig med fyra fruar, den här re-
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geln gällde Muhammed och ingen annan.
Ser man till texten finner man att det inte
fanns några begränsningar alls för Muhammed, och han skulle utnyttja det.
Muhammed hade i sina uttalanden fastslagit att det var mycket svårt att vara rättvis mot mer än en hustru. Några få skulle
kanske klara två, tre eller fyra, men bara
om man uppfyllde de krav som ställdes
upp. Muhammed själv klarade dock att
vara rättvis mot många fler.
Vid den här tiden hade Muhammed
kommit upp sig och han fick en ny uppenbarelse om att hans hustrur skulle
avskärmas från resten av menigheten.
Om det var fråga om förhängen i deras
hus eller slöjor går inte säkert att utläsa
av översättningen, men detta har senare
tagits till förevändning för att muslimska
kvinnor ska vara beslöjade. I uppenbarelsen handlade det dock bara om profetens
egna hustrur, som han uppenbarligen ville
ha under bättre kontroll och hindra andra
män från att ha kontakt med. Zaynab (II)
blev hans hustru sedan han sett henne naken och att hans åtrå väckts – trots att hon
då var gift med Muhammeds fosterson
Zayd. Han ville (med Allahs hjälp) se till
att inte något liknande hände med hans
egna hustrur.
Under år 626 var Muhammed ute på
ett nytt krigståg, denna gång hade han
Aisha med sig. En gren av Khuza-klanen
överrumplades och drevs på flykten.
Muhammed erövrade två tusen kameler,
femtusen får och getter samt tvåhundra
kvinnor. När Aisha fick syn på Juwayriyya började hon genast avsky henne
– hon var alltför attraktiv. Hon visste att
Muhammed skulle tycka samma sak som
hon. Hon hade rätt, Muhammed erbjöd
sig genast att gifta sig med Juwayriyya
(om hon gick över till islam).
År 628 var det dags igen. Muhammed
hade vunnit ett stort slag vid Khaybar.
När Muhammeds här närmade sig oasen
Fadak, där det bodde judar, kapitulerade
den. Många konverterade till islam, bland
Fortsättning på nästa sida
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Latinamerikas liberala röst:

Mario Vargas Llosa

Hans öppna sinne gjorde att han ändrade
uppfattning om exempelvis Kuba som han
först hyllade. Men när han upptäckte att
revolutionärerna på Kuba inte var mycket
bättre än sina föregångare i Batista-regimen, ändrade han snabbt uppfattning.
Till skillnad från andra latinamerikanska
socialister försökte han inte bortförklara
koncentrationsläger och förföljelser av
homosexuella. Han ställde sig frågan hur
något som låter så vackert alltid leder till
svält, förtryck och massmord när idéerna
väl tillämpas. Svaret på den frågan gjorde
honom till en liberal antikommunist och
en stor skeptiker till utopiska idéer.
Han föddes i Peru 1936 och slog igenom med romanen Staden och hundarna
1963. Förutom det verket är Det gröna
huset och Samtal i katedralen Llosas
mest kända romaner. I de romanerna
skildrar Llosa livet i halvdiktaturens Peru
i början av 1950-talet. Enligt författaren
Stefan Gurt kännetecknas Llosas författarskap av att borra på platsen för att på
djupet undersöka människans psykologi.
Hans verk är karaktärsdrivna och har ofta

en underton av stort mörker. Under åren
har han skrivit tjugo romaner som utgivits i ett tretiotal länder. Han har även
producerat ett otal essäer och artiklar. I
dessa alster har maktens korrumperande
effekter följt som en röd tråd i hans författarskap. Därav Svenska Akademiens
motivering för att välja Mario Vargas
Llosa som årets Nobelpristagare: ”för

hans kartläggning av maktens strukturer
och knivskarpa bilder av individens motstånd, revolt och nederlag”.
Efter att Svenska Akademiens ständiga
sekreterare Peter Englund avslöjade årets
Nobelpristagare har vänstern rasat mot
utnämningen. Vänsteraktivisten America
Vera-Zavala anser att akademiens motivering är ett skämt mot alla latinamerikaner
eftersom Llosa är ”en bitter antidemokrat
som stödjer kuppförsök” (Aftonbladet
7/10). Inte heller Llosas nyliberalism från
1990-talet faller Vera-Zavala i smaken.
Hon menar till och med att Nobelprista-

garen stöder alla korrupta ledare i Latinamerika, bara de är högerkandidater. Men
det stannar inte där, Vera-Zavala insinuerar även att Llosa är rasistisk eftersom
han var så arrogant och så säker på att
vinna presidentvalet i Peru 1990 mot den
japanskättade Alberto Fujimori. Facit visade dock att Llosa undervärderade sin
motståndare, som vann valet.
Den nyliberale författaren Johan Norberg har i ett antal artiklar försvarat årets
nobelpristagare och bland annat påtalat
att America Vera-Zavala har glömt att
nämna den lilla detaljen att opinionsundersökningarna faktiskt visade på en
enkel seger för Llosa. Att han då trodde
sig kunna vinna mot Fujimori är ju inte
så konstigt och har inget med rasism att
göra. Faktum är att Llosa var så opopulistisk att han försvarade sin motståndare
när en folkmassa stod utanför Llosas hem
och skrek att Peru inte vill ha någon utlänning som president. Då gick Llosa ut
till folket och läxade upp dem för att de
värderade en kandidat efter ursprung och
inte efter kompetens och värderingar. Han
sade till och med att de borde skämmas.
Knappast ett beteende som kännetecknar
en person med rasistiska förtecken. Detta
exempel är bara ett av flera som visar hur
Llosa ser på politiskt ledarskap. En politiker ska vara modig och våga stå för
sina värderingar och låta folket göra ett
informativt val. Därför framförde han, i

Muhammeds kvinnor
Fortsättning från föregående sida

Ramla, var OK, hon var gammal. Värre
var det med Saffiya som var ung och
vacker. Kort tid därefter kom Muhammeds farbror och erbjöd sin syster, nyblivna änkan Maymuna, som hustru. Muhammed tackade ja. Alltfler insåg att det
var en bra politisk åtgärd att skicka en ny
hustru till Muhammed. Muhammed hade
också en hustru som hette Raihana och
var judinna. Från Egypten kom en slavflicka som gåva och Muhammed var inte
den som tackade nej. Miriam, som var
kopt (kristen), blev dock bara hans konkubin, hon var ju trots allt slavinna. Hus-

trurna i Muhammeds harem blev mycket
uppbragta när Miriam födde Muhammed
sonen Ibrahim. Ingen, efter Khadija, hade
fött Muhammeds barn.
Muhammed hade alltså genom åren
13 hustrur (inklusive Miriam), varav 11
samtidigt.
Han visste var skåpet skulle stå, och
Allah hjälpte honom genom att framträda
i lämpliga uppenbarelser. I sura 2:223 heter det: ”Edra hustrur äro en åker för eder;
besöken alltså eder åker efter behag, men
uträtten ock något gott för egen räkning!”
.

Årets Nobelpristagare i litteratur började sin författarbana som
marxist men är i dag en av de mest liberala rösterna i Sydamerika.
Mario Vargas Llosa har en förutsättningslös hållning i sitt sökande
efter sanningen, vilket har gjort att han är en av få latinamerikanska
debattörer som lyckats att både kritisera högerdiktaturer och vänsterdiktaturer.

annat den 17-åriga Saffiya, som Muhammed gifte sig med. Senare kom muslimer från Etiopien till Muhammeds läger.
Bland dem fanns Muhammeds kusin
Jafar. Muslimerna i Etiopien hade i stor
utsträckning avfallit från islam och gått
över till kristendomen. En av de kristna
ledarna hade lämnat änkan Ramla (Umm
Habiba) efter sig. Muhammed såg den
politiska chansen och gifte sig med henne
också. Aisha blev mycket sur på Muhammed när han kom hem med två nya fruar.
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Mario Vargas Llosa. Foto Daniele Devoti.
de flesta av sina valtal, det oerhört impopulära förslaget att avgiftsbelägga utbildningen för de som har råd att betala
själva. Han vägrade även att motta information om sina donatorer för att minska
risken för att hans politik skulle påverkas
till donatorernas förmån.
När det gäller Llosas stöd till den chilenske diktatorn Augusto Pinochet handlar det om samma form av kritik som
Milton Friedman har fått, dvs. att de har
rosat den ekonomiska politiken. Tyvärr
framgår det sällan att båda underkände
den politiska och sociala ofriheten. Det
intressanta är att Vera-Zavala väljer att
inte kritisera Llosa för att ha berömt
socialisten Lula da Silva, som trots sin
ideologi har valt att satsa på ekonomisk
stabilitet och att uppmuntra fritt företagande. Förvisso kritiserar Llosa med sitt
sedvanliga nyanserande resonemang den
utbredda korruptionen. Samma sak gäller den förre presidenten i Chile, Ricardo
Lagos, som trots att han representerar ett
vänsterparti har gjort snabba framsteg i
form av en stabil demokrati, en växande
ekonomi och en minskad fattigdom som
till en stor del bygger på en liberal politisk agenda. Llosas tes är att Latinamerika inte är förlorat till vänsterdogmer och
att liberalismen är svag i den latinamerikanska världen. Förvisso är de liberala
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partierna svaga, men de liberala idéerna
har påverkat många av vänsterpartierna
på kontinenten.
Hugo Chavez i Venezuela är det stora
undantaget, som med hjälp av stora oljepengar har försökt sprida en socialistisk
agenda i hela regionen. Den venezuelanska diktatorn, som satt oppositionen och
domstolarna ur spel, har dock bara lyckats påverka Bolivia och Ecuador.
Martin Ezpeletas menade i sin tur i
samma tidning, Aftonbladet, att årets
Nobelpris var en seger för högerkrafterna och Sverigedemokraterna. När
Ezpeletas konfronterades med det sistnämnda påståendet valde han att radera
Sverigedemokraterna från Aftonbladets
hemsida, utan att informera läsarna om
redigeringen. Ett bekvämt sätt att komma
undan kritik som inte kan besvaras med
motargument.
Anledningen till att Ezpletas försökte
smeta på Sverigedemokraterna på Llosa
var att han i en intervju med folkpartisten Mauricio Rojas skrev positivt om
svenskkunskaper för medborgarskap och
ett införande av språkkrav i Sverige. I artikeln påstår förvisso inte Llosa att han
själv pläderar för språkkrav, det räckte
med att han refererade till vad en svensk
folkpartist har sagt för att få rasiststämpeln. Dessutom hade Sverige ett språk-
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krav ända fram till 1980, och det borde
därför inte vara så kontroversiellt som det
i dag anses vara. Oavsett vad man tycker
om Sverigedemokraternas politik är det
svårt att påstå att Mario Vargas Llosa delar den politiken. Han inledde nämligen
sin essä om svensk integration med att
Sverige och andra europeiska länder behöver en politik som gynnar invandring
för att kunna bevara sin välståndsnivå. I
ett annat sammanhang har han talat om att
öppna gränser är den viktigaste metoden
för att motverka fördomar och konflikter.
Förvisso kritiserar Llosa mångkulturalismens värderelativism, där andras kulturer alltid är finare än den egna, men det
står helt klart att Llosa inte förespråkar
något invandringsstopp. Att nobelpristagaren även uttryckt sig positivt om den
svenska revolutionen på utbildningsområdet där valfriheten har ökat tas även det
som intäkt för att Llosa är en farlig högerman, eftersom detta var något som nyliberalen Milton Friedman förespråkade.
Det är lite olustigt att debatten främst
kretsar kring Nobelpristagarens åsikter
och inte hans författarskap i sig. Det är
inte Nobelpriset i ideologi som Llosa har
erhållit utan det är Nobelpriset i littera
tur.
.

Två av Mario Vargas Llosa mest kända
böcker i svensk översättning:
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USA:

Teaparty-rörelsen växer vidare
Tea-party rörelsen dominerar alltmer den amerikanska samhällsdebatten. Etablerade politiker inom det republikanska partiet har sett
sig besegrade av kandidater som står Tea-party rörelsen nära. På
agendan står lägre skatter, lägre offentliga utgifter och mindre statlig
makt. Rörelsen är spretig och saknar en tydlig ledare, men de är tydliga i sina krav och sin kritik mot byråkratiskt slöseri, galopperande
budgetunderskott, gigantiska stimulanspaket och sjukvårdsreformer
samt bail-outs av banker. Contra har tidigare (nummer 4 2009) uppmärksammat rörelsens framfart och nedan följer en uppföljning av
det missnöje som florerar bland amerikanska gräsrötter.
Under våren 2009 organiserade bloggare
och andra aktivister på nätet demonstrationer på fler än 300 ställen fördelade på
50 delstater. Förebilden var den förrevolutionära protestaktionen i Boston som
kom att gå till historien som ”The Boston
tea party”, där förargade bosättare kastade telådor i sjön som en protest mot de
höga skatterna som britterna tyngde befolkningen med.
En av rörelsens största fiender är Barack Obama som anses representera något främmande i amerikanskt samhällsliv. Ett exempel på det är den gigantiska
sjukvårdsreform som Obama planerar att
genomföra som i praktiken innebär att
sjukvården byråkratiseras, detaljregleras
och närmar sig det svenska systemet.
Denna reform är en av flera, som enligt
aktivisterna, hotar den unika konstitution
som skyddar medborgarnas fri- och rättigheter i USA. På senare tid har också
protektionistiska stämningar skapats
inom rörelsen, då frihandelns förtjänster
ifrågasätts.
Enligt magasinet Newsmax startades
rörelsen i februari 2009 av en arbetslös
kvinna som tillsammans med sin man
protesterade mot Barack Obamas stimulanspaket på 787 miljarder dollar. Mary
Rakovich hade aldrig organiserat protester innan, men fick hjälp av den konservativa gräsrotsrörelsen FreedomWorks med
råd och stöttning. Fox News uppmärksammade demonstrationen mot stimulanspaketet och Rakovich intervjuades av
den amerikanska nyhetskanalen. Nio dagar efteråt höll utgivaren av CNBC, Rick
Santelli, ett tal på Chicagobörsen inför ett
antal kapitalister där han uppmanade dem
att ta upp kampen mot Washington. De
var alla välkomna till Lake Michigan där
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Santelli planerade att organisera Chicago
tea-party i juli 2009. Paret Rakovich startade mobiliseringen, Santelli gav rörelsen
dess namn.
Att köpa ut människors skulder som de
till att börja med inte hade råd med stimulerar enbart dåligt beteende, menade
Santelli. I sitt tal på börsgolvet frågade
han sina lyssnare om de verkligen ville
betala grannens lån. Föga överraskande
var svaret nej. Hans ordsvall fick även
gräsrötterna att mobilisera sig mot van-
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styret i Washington.
Enligt en opinionsundersökning publicerad i NBC News och Wall Street Journal har fyra av tio amerikaner en positiv
inställning till gräsrotsrörelsen. Samtidigt
får aktivisterna alltmer uppmärksamhet
och inflytande över den amerikanska
samhällsdebatten.
I Delaware tog Christine O´Donnells
hem segern i Delawares primärval inför kongressvalet. In i det sista räknade
många med att partiveteranen Mike Castle
skulle vinna Republikanernas kandidatur
i delstaten. I New York slog affärsmannen Carl Paladino ut etablissemangskandidaten Rick Lazio. Sharron Angle utmanar majoritetsledaren i senaten Harry
Reid, trots att den Republikanska eliten
förordade en mer känd och erfaren kandidat. När Angle vann kandidaturen utgick
många, däribland Harry Reid, från att
omvalet redan var klart. Men opinionsundersökningar under våren och de senaste
månaderna visade att fältet inför valet var
helt öppet. Reid hade majoritet i vissa undersökningar medan Angle hade majoritet i andra. Till slut vann dock Reid.
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Den tidigare vicepresidentskandidaten
Sarah Palin är en frontfigur inom rörelsen
som stött många av de kandidater som
anses stå Tea-party-rörelsen nära. Tidigare hade Tea-party-anhängarna hjälpt
fram republikanen Scott Brown i Massachusetts fyllnadsval efter demokraten
Ted Kennedy.
Det råder delade meningar om teaparty rörelsens framgångar inom det republikanska partiet. Demokraterna tror
att deras chanser att vinna är större i de
delstater där rörelsens kandidater ställer
upp. Anledningen är att valet av oetablerade ”extremister” gör det lättare att vinna marginalväljare, samt att Tea-partyrörelsen har skapat en stor spricka inom
det Republikanska partiet. Även republikaner anser att Tea-party-rörelsen förstör
för partiet, eftersom sannolikheten för seger blir mindre med oetablerade personer
som är ovana att hantera rampljuset.
Valresultatet visar dock en splittrad
bild av Tea-party-rörelsens framgångar.
Den största framgången stod Rand Paul
för, som i Kentucky vann en plats i senaten med 56 procent mot 44 procent för
Jack Conway. Rand Paul är son till den
tidigare representanthusledamoten och
den libertarianske presidentkandidaten
Ron Paul. Precis som sin far är han en
framstående libertarian, som går långt i
sina krav på bland annat mindre statlig
makt och skattesänkningar.
Även aktivisternas stora hopp Marco
Rubio, son till kubanska flyktingar, vann
senatsvalet i Florida mot den republikanske guvernören och tillika oberoende
kandidaten Charlie Crist samt mot demokraternas kandidat Kendrick Meek med
röstsiffrorna 49 procent mot 30 procent
respektive 20 procent. Rykten påstår
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Alaskas förra guvernör Sarah Palin är
den som lyser mest i teaparty-rörelsen.
Här är hon ute med ett par hundvalpar
på Punch Bowl Glacier i hemstaten.
att Bill Clinton försökte stoppa Rubios
framgångar genom att försöka få den demokratiska kandidaten att hoppa av så att
rösterna i stället kunde gå till den oberoende kandidaten Crist. På Fox News har
man redan börjat spekulera om att Rubio
kan utvecklas till att bli en presidentkandidat.
Demokraten och majoritetsledaren i
senaten, Harry Reid, vann dock med 50
procent mot Sharron Angles 45 procent.
Förklaringen antas vara att Angle gick för
långt i sina reformförslag av pensionssystemet och i sitt tal om att statlig pension
är en form av socialbidrag. Även hennes
krav på att abort ska förbjudas, även om
en kvinna blivit våldtagen, kan ha spelat
roll. Även Carly Fiorina och Christine
O´Donnell förlorade stort mot sina demokratiska motståndare. Men samtidigt som
dessa Tea-party-aktivister förlorade mot
demokratiska kandidater förlorade även
etablerade och moderata republikaner
mot demokratiska kandidater. Därmed
kan man inte säga att Republikanerna absolut skulle ha fått ett bättre valresultat
utan aktivister från Tea-party-rörelsen.
I USA och i västvärlden florerar ett
antal myter om rörelsen och Sverige är
inget undantag. DN skriver exempelvis
den 29 mars 2010 ”Liksom alla Tea Party-aktivister är han vit” när tidningen ska
beskriva en av de uppmärksammade aktivisterna i rörelsen. Svenska medieaktörer
såsom DN, Sydsvenskan, SvT, Barometern och Svenska Dagbladet använder
även epitetet ”ultrakonservativa” när de
skriver om rörelsen. Hur tidningsredaktionerna definierar begreppet ultrakon-
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servativa får sällan, eller aldrig, någon
förklaring.
Förvisso stämmer det att klavertramp
och orättvisa konspirationsteorier där
Barack Obama jämförs med Adolf Hitler
har framförts inom rörelsen, men det är
enligt Rick Santelli bara en minoritet av
aktivisterna. Svenska medier verkar alltså grunda sina nyhetspresentationer på de
mest avvikande rösterna i rörelsen.
Newsmax radar upp ett antal av de
myter som florerar i USA, och som synes även i Sverige, och krossar dem med
hjälp av fakta. Den första myten utgår
från att rörelsen enbart attraherar vita
män. Men enligt en opinionsundersökning i mars 2010 utförd av Quinnipiac är
55 procent av kvinnorna mycket oroade
över familjernas framtid i USA på grund

av den förda politiken. Rasmussens undersökningar från april visar att 20 procent av medlemmarna inte identifierar sig
som vita och att 6 procent identifierar sig
som afro-amerikaner. Pastor C.L. Bryant
är ett exempel på en mörkhyad Tea-party-medlem som etablerat sig som en stark
talare för rörelsen.
Nästa myt utgår från att medlemmarna
är främst fattiga och outbildade. Den myten vederläggs av en undersökning från
CBS/New York Times (2010) som visar
att 20 procent av medlemmarna rapporterar en hushållsinkomst på över 100.000
dollar, vilket ska jämföras med 14 procent
bland de som inte är medlemmar. Vidare
har 70 procent av rörelsens medlemmar
åtminstone utbildning på collegenivå,
motsvarande siffra för icke-anhängare är
53 procent.
Den tredje myten handlar om att rörelsen främst består av republikaner. Även
här kan en opinionsundersökning (Winston group) motbevisa teserna. I april
2010 identifierade 40 procent av medlemmarna sig som antingen demokrater
eller oberoende. Det florerar även uppgifter om att de flesta amerikaner inte gillar Tea-parties´ agenda. En rapport från
Rasmussen visar dock att 48 procent av
amerikanarna anser att deras åsikter står
närmare den genomsnittliga Tea-partymedlemmens åsikter än Barack Obamas
ståndpunkter.
Motståndet mot att USA närmar sig
Europas vänsterinriktade politik är alltså
massivt. Det finns fortfarande en stark
misstro mot politiskt förmynderi hos det
Källor till Susanne Bergers och Kerstin
von Seths artikel på sidorna 7–9:
T. Akrells akt hos MUST
Försvarsstabens Arkiv, MUST
Karl Joel Nilssons akt hos SÄPO
Jan Sjöberg, Mysteriet M/S Kinnekulle
i skuggan av det kalla kriget. D-uppsats
vid Historiska institutionen vid
Göteborgs Universitet, vt 2000.
Östen Undéns minnesanteckningar

Sten Stures skeppsklocka har bärgats utanför den polska kusten. Fartyget byggdes år 1900 i Bergen och bar inledningsvis namnet Mount Vernon.
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Finansinspektionen:

Nästintill oinskränkt makt utan
allmänhetens kontroll
En av de institutioner som har nästintill obegränsad makt över finansmarknaderna i Sverige är Finansinspektionen. Finansinspektionen är en statlig myndighet som aldrig behöver slåss om anslagen.
Myndigheten finansieras fiffigt nog med avgifter på de som ska granskas. När inspektionen behöver mer pengar är det bara att skriva till
regeringen att inspektionen vill höja avgifterna. Regeringen ställer
alltid upp, den vill ju visa sig handlingskraftig när det gäller övervakning av ekonomisk brottslighet och förmögna bankdirektörers
alltför stora bonusar. Inspektionen står stark och få om någon vågar
kritisera den offentligt. De som kan något om inspektionen är de som
är verksamma i branschen och de är alla beroende av att hålla sig väl
med inspektionen, för att skydda sina sparpengar och sitt levebröd.
Finansinspektionen slår till
Det är bäst för kunderna att hålla tyst.
Skulle de klaga kan de räkna med att
bli impopulära hos inspektionen och det
är en nödvändighet för alla företag i finansbranschen att hålla sig väl med inspektionen. En extra granskning kostar
massor med tid och pengar även för den
som har exemplarisk ordning och i förlängningen kan tillståndet och därmed
förutsättningen för att över huvud taget
bedriva verksamhet ryka all världens väg.
Och man vet aldrig om det som gällde
igår gäller imorgon. Och framförallt kan
man inte veta om man kan lita på vad Finansinspektionen själv säger.
Fredagen den 28 oktober 2005 fick det
börsnoterade låsföretaget Assa Abloys
VD Bo Dankis sparken. Samma dag,
klockan 8.00 lades bolagets delårsrapport
för tredje kvartalet fram. Vid sidan av
rapporten var sparkandet av VD den stora nyheten som toppade alla nättidningar.
Allt skedde i god tid innan Börsens öppnande klockan 9.00. En sparkad VD säljer
av naturliga skäl sina aktier i bolaget, så
gjorde också Bo Dankis den 28 oktober.
Påföljande vecka upptog Finansinspektionen en utredning mot Dankis (och några
av hans kollegor i företagsledningen som
sålde samtidigt) för brott mot insiderlagstiftningen. De var nämligen förbjudna
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att handla med aktien 30 dagar innan delårsrapporten samt själva rapportdagen.
På Finansinspektionens hemsida stod det
emellertid att det var förbjudet att handla
30 dagar innan delårsrapporten och när de
anklagade tillfrågas om de brutit mot bestämmelserna hänvisar de till att de kontrollerat vad som gällde på just Finansinspektionens hemsida – där det alltså
stod fel. Finansinspektionen förklarade
att det var lagen och inte hemsidan som
gäller, naturligtvis ett riktigt påpekande.
Vad man inte berättade lika högt är att
en myndighet som lämnar felaktig infor-

redax@contra.nu
mation inte har något som helst juridiskt
eller ekonomiskt ansvar för den felaktiga
informationen. Att lämna information är
nämligen inte myndighetsutövning, och
det är bara myndighetsutövning som är
förenat med ansvar för myndigheten. I
ärenden som det aktuella kan det handla
om böter på hundratusentals kronor. I en
intervju med Dagens Nyheter förklarade
en representant för Finansinspektionen
att det inte alls var givet att hemsidan
skulle korrigeras.

Ingen vågar kritisera

Om man talar med en institution som råkat
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ut för straffavgifter från Finansinspektionen brukar kritiken vara hård, både mot
på vilka grunder avgiften utdömts och
på avgiftens storlek (Finansinspektionen
kan ta ut straffavgifter på upp till 50 miljoner kronor, i något fall har avgifterna
blivit ännu högre genom att inspektionen
bestraffat flera bolag i en koncern, när bolagen gjort transaktioner med varandra).
Det är dock ingen som framför sin kritik
offentligt. Så gott som undantagslöst betalar det drabbade bolaget och håller tyst.
Skulle man börja protestera blir saken
genast mer uppmärksammad och goodwill-förlusten blir större än bötesbeloppet. Det finns en betydande risk för rättssäkerheten i den nuvarande ordningen,
inspektionen kan göra lite som den vill,
framförallt när det gäller straffavgifternas storlek. Det här gäller seriösa företag,
som sköter rapporteringen. Skurkarna i
branschen brukar klara sig utan kritik, till
dess att hela verksamheten havererat och
kunderna förlorat sina pengar, men då är
det ju så dags.
En av inspektionens favoriter är anmälan för brott mot insider-lagstiftningen.
Inte vad allmänheten skulle kalla insiderbrott i första hand, utan brott mot tidsfristerna för rapportering av insideraffärer.
Fördelen för inspektionen är att det finns
handfasta bevis. Om Andersson skulle
anmäla affären senast den 1 juli och anmälan inkommer den 2 juli så finns det
handfasta bevis där inspektionen inte behöver riskera att förlora i domstol. Det
finns till och med exempel på personer
som straffats för brott mot insiderlagstiftningen när de skickat in anmälan i tid. På
inspektionens blanketter stod en gammal
adress och eftersändningen hade upphört
att gälla. Posten skickade anmälningar i
retur och den som sedan kom in med anmälan till rätt adress åkte obönhörligt på
straffavgifter, även om man som bevis visade upp Postens returer stämplade innan
tidsfristens utgång.
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Carnegie krossades och återskapades på statens villkor

Inspektionen har under de gångna åren
vid tre tillfällen haft stort inflytande på
marknaden. I två fall genom att man drog
in tillståndet att driva bankverksamhet
och i det tredje fallet genom att man inte
gjorde det, ja man beslutade inte ens om
kritik mot banken.
Carnegie hade varit oförsiktig i sin utlåning och inte redovisat aktieaffärerna
i egen räkning (”trading”) på ett korrekt
sätt. 2007 fick Carnegie betala högsta
möjliga straffavgift, 50 miljoner kronor.
Nästföljande år utdömde Finansinspektionen banken för att den hade lånat ut
alltför mycket till en enda person, Maths
O Sundqvist (och hans bolag) – risken
var för hög genom att utlåningen var så
koncentrerad. Finansinspektionen drog
klockan 15:00 en dag i november 2008
in banktillståndet för Carnegie Bank.
Omedelbart därefter tog Riksgäldskontoret över ägandet av Carnegie Bank (från
det börsnoterade bolaget Carnegie) och
klockan 15:03 beviljade Finansinspektionen åter Carnegie Bank tillstånd att driva
bankverksamhet. Under minuterna efter
15:00 sjönk värdet på banken med ett par
miljarder. Banken kunde påföljande år
med god vinst säljas av Riksgäldskontoret till riskkapitalbolagen Altor och Bure.
Enligt reglerna om realisering av panter
ska ett uppkommet överskott vid en pantrealisation tillfalla den som blivit av med
panten. I det här fallet har Carnegie (det
börsnoterade bolaget) misslyckats med
att driva in vad de anser vara Riksgäldens
pantrealisationsvinst. Riksgälden menar
att banken – under de minuter då den saknade tillstånd – var helt värdelös. Det var
inte någon pantrealisation utan Riksgäldens insatser som ägare (dvs att Finansinspektionen trodde mer på Riksgäldskontoret än på det börsnoterade bolaget
Carnegie) som gjorde att Riksgälden tre
månader efter förvärvet kunde sälja banken för 1,4 miljarder kronor.
Under tiden i Riksgäldens ägo utsågs
för övrigt nuvarande finansmarknadsministern Peter Norman till styrelseordförande för Carnegie Bank.

Varför Finansinspektionens beslut angående HQ Bank
blev fel

En av Carnegies främsta konkurrenter
HQ (Hagströmer & Qviberg) hamnade i
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Finansinspektionens klor i år. I korthet
har HQ bedrivit förlustbringande trading.
När moderbolagets styrelse fick vetskap
om detta skedde omgående rättelse, men
trots det drogs banktillståndet in i augusti
2010.
Dotterbolaget HQ Bank hade spelat
bort 1,2 miljarder kronor. Det innebar
dock inte att banken var rökt. Värdet på
aktierna borde ha minskat från 3 till 2
miljarder kronor. Tradingchefen Fredrik
Crafoord, vd Mikael König och styrelseordföranden Stefan Dahlbo fick alla sparken. Styrelsen meddelade att den skulle
avgå och utlyste en extra bolagsstämma
för att välja en ny styrelse. Tradingverksamheten lades ned. Ägarna ställde upp
med nya pengar i en nyemission, nästan
lika mycket som försvunnit genom de dåliga affärerna.
Beslut om nyemissionen (som var garanterad av de större ägarna) fattades fredagen den 27 augusti. Lördagen den 28
augusti på förmiddagen drogs tillståndet
för HQ Bank in. Då hade redan ryktet
spritts i finanskretsar och på flera håll var
man i full gång med att räkna på ett bud
på HQ Bank. Carnegie, det av Finansinspektionen skapade nya Carnegie, lade
ett bud, men Finansinspektionen sa nej,
tillståndet skulle inte återlämnas till HQ
Bank. Allteftersom helgen gick började
FI inse att de fått ett problem. Alla aktieaffärer som var på gång (det tar några
dagar att skicka likvider fram och tillbaka) skulle exempelvis behöva ”backas”,
eftersom det inte skulle betalas några
likvider från konton på HQ. Om någon
med konto på HQ sålt aktier var det mer
än troligt att vederbörande redan köpt något annat. Det skulle bli kaos i hela det
svenska banksystemet.
Hur mycket Carnegie varit beredd att
betala vet vi inte, men trots det indragna
tillståndet handlade det om mellan en
halv och en miljard. Det fanns många
skickliga människor anställda i HQ, man
hade en fungerande organisation och
30 000 förmögna kunder. Allt detta var
värt pengar. Genom att HQ från och med
måndagen den 30 augusti inte fick bedriva verksamhet var det fritt fram att locka
till sig personalen. Just Carnegie gjorde
detta och tog i början av veckan över ett
trettiotal av de mest värdefulla medarbetarna. Värdet på HQ sjönk därmed från
kanske en miljard till nära noll. HQ hade
själv lyckats förstöra värden för en dryg
miljard under flera år. Finansinspektio-
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nen förstörde värden för en miljard under
helgen 28–29 augusti och för ytterligare
en miljard under den kommande veckan.
När det gäller FI har några tjänstemän
försökt försvara FIs agerande, bland annat i Svenska Dagbladet. Men det yttersta
ansvaret ligger hos Finansinspektionens
styrelse med före detta folkpartiledaren
Bengt Westerberg som styrelseordförande. Bengt Westerberg har sedan sin tid i
Folkpartiet också hunnit med att vara ordförande i Friidrottsförbundet och Röda
Korset. I det senare fallet slutade det med
allmän förskräckelse. I styrelsen ingår vidare generaldirektören Martin Andersson
samt Kathrin, Flossing, Lennart Nilsson,
Gustav Sjöberg, Lars Nyberg, Birgitta
Johansson-Hedberg och Anna Karin Celsing. De här personerna var ansvariga för
att aktieägarna i HQ Bank förlorade cirka
2 miljarder kronor. Birgitta JohanssonHedberg har tidigare genom att ha varit
VD i Swedbank haft en del av ansvaret
för bankens katastrofala exponering i
Baltikum.
Hur såg det då ut i HQ när dödsdomen
kom. Jo alla för situationen ansvariga var
borttagna, tradingen var nedlagd och de
större aktieägarna hade förbundit sig att
fylla upp banken med erforderligt kapital. Det var hårda bud, aktieägarna hade
förlorat mycket pengar, men var ändå beredda att satsa mer för att rädda förtroendet för bolaget. Som en blixt från en klar
himmel kom då en dödsdom från Finansinspektionen.
En sak som förtjänar särskild eftertanke
är att HQ Bank som berövades tillståndet
genast överklagade Finansinspektionens
beslut. Men beslutet om att dra in tillståndet kompletterades med att banken skulle
sättas i likvidation (avveckling), varvid
en särskild likvidator tillsattes. Denne
fick styrelsens alla befogenheter och
kunde senare återkalla det överklagande
av det ursprungliga beslutet, som dittills
inte prövats rättsligt. De som drabbas av
den här typen av beslut är alltså rättslösa,
för beslutet innebär också att de berövas
möjligheten att överklaga, till och med
formellt.
Vid sidan av att aktieägarna förlorade
resten av sina i HQ placerade pengar
innebar det också en kraftig reduktion
av konkurrensen på marknaden. Kvar på
marknaden för förvaltning av förmögna
personers pengar finns idag Carnegie,
Ålandsbanken och Erik Penser. Samt en
del mindre nischinriktade aktörer. Fi-
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nansinspektionen såg dessutom till att
den av staten ”nyskapade” banken Carnegie kunde köpa HQ till vrakpris. Vartill
kommer att storbankerna kunde känna
sig tryggare för konkurrens från prispressande uppstickare.

något som senare bevisats med eftertryck
sedan affärerna vänt till det bättre. Här
skulle det finnas ett mycket intressant
område för att studera om det funnits någon otillbörlig kurspåverkan.

När Swedbank stod
på ruinens brant

Det är skillnad på de stora och de små.
Swedbanks aktieägare (med ett undantag)
räddades genom regeringens insatser och
genom att Finansinspektionen aldrig ens
riktade kritik mot banken. Aktieägarna i
Carnegie och HQ blev däremot av med
i stort sett alla sina tillgångar i bankerna.
Det var inte aktieägarna som var ansvariga för det som hände, men de hade tagit
risken och då riskerar man att bli av med
allt. Sådana är kapitalismens spelregler
och de är rättvisa.
Men när staten genom sin överlägsna

En av storbankerna, Swedbank, stod på
ruinens brant i september 2008. Banken
hade spelat bort sina pengar på utlåning
mot tveksamma säkerheter i Baltikum.
Men Swedbank är en av Sveriges fyra
största banker och de bankerna anses vara
”systemviktiga”. De kommer att räddas
av staten till varje pris – dock i normalfallet på så sätt att ägarna blir av med sitt
ägande. Inte så i fallet Swedbank. Det
skapades ett särskilt stödprogram för bankerna och 90 procent av programmet gick
till Swedbank. Utan det stödet hade banken varit chanslös. Visst, bankens ägare
fick ställa upp på en nyemission, dvs
betala in mer pengar i aktiekapital. Men
de blev inte av med ägandet av banken.
Med undantag för de ideella sparbanksstiftelserna som ägde cirka 10 procent av
Swedbank. Stiftelserna har använt avkastningen för att satsa på angelägenheter
som varit av intresse för lokalsamhället.
De hade dock inga pengar att satsa i en
nyemission, men lovade att så göra med
hjälp av lån från Folksam och det statliga företaget Svensk Exportkredit. Som
i alla sådana avtal fanns det en klausul
om pantsättning av aktierna och ett lägsta
pris, då panthavaren skulle kunna realisera aktierna. Efter nyemissionen fortsatte
aktiekurserna att rasa och under en eftermiddag låg värdet under den uppsatta
gränsen. Swedbank och Svensk Exportkredit tog genast hand om panterna och
kurserna började stiga igen. Folksam och
svensk Exportkredit har sedan tjänat miljarder på återhämtningen av Swedbanks
aktiekurs. Sparbanksstiftelserna har fått
dra ner sin verksamhet till en nivå långt
under den tidigare, några av stiftelserna
har inga pengar alls att dela ut.
Det är helt klart att det fanns miljarder att tjäna på marknadsmanipulation
i Swedbank. En enda eftermiddag låg
kursen på Swedbank-aktien under den
kritiska nivån. Alla bedömare på marknaden var då överens om att aktien (efter
nyemissionen) var löjligt lågt värderad,
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Stora och små behandlas olika

maktställning stövlar in på marknaden
och vidtar åtgärder kan det helt förrycka
de spelregler som finns. Affärsvärlden
skriver om ”skilda världar”. Swedbank
blev friad för att de var stora. HQ blev
fällda för att de var små: ”Små banker
förlorar tillståndet. Stora kan stå på konkursens rand, men får inte ens en tillsägelse”.
.
Artikeln har sammanställts på grundval
av informationer från personer som är
verksamma inom finansmarknaden (vartill kommer offentliga handlingar och affärspress). Eftersom uppgiftslämnarnas
företag kan negativt påverkas av Finansinspektionens beslut har Contra denna
gång, i strid mot vad som är brukligt,
avstått från att namnge författare och informationslämnare.

Att flyta med strömmen
Att flyta med i den kollektiva vågen av
politisk och social korrekthet dövar vårt
samvete och bygger inte sällan långsamt
och stadigt upp en ångestneuros. Genom
att undvika självkritik och självrannsakan
kväver vi vår individualitet och tröstar oss
i bekräftelsen att få tillhöra genomsnittet/
flocken/kollektivet. Vi flyr undan oss
själva och betraktar oss som objekt.
Ett dåligt samvete är ett uttryck för att
vi på något sätt känner obehag för att vi
gjort något vi ogillar eller inte gjort det vi
borde ha gjort. Att gömma sig i kollektivet
är en flykt undan samvetet. Vilket i sin
förlängning bildar ett så förkrympt ego
att motståndskraften till sist sätts ur spel.
Det innebär att man blir mottaglig för
vilka stolligheter som helst. På så sätt
uppstår i samhället en mobb, som alltid
är utan samvete och intelligens.
I dag är samvete ingen aktuell fråga
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i den allmänna debatten. Vårt ringa
intresse för andlighet och vår grasserande
samvetslöshet har skapat en människotyp
som raskt håller på att förlora
förutsättningar för empatiska reaktioner.
De mest korkade nymodigheter och
idéer vinner framgång och dess kritiker
förlöjligas.
Offret vi i dag betalar för att undgå
skuldkänslor är att fly in i kollektivet att
”flyta med strömmen”; att få bekräftat
att vi gör och är som de flesta. Debatten
i media förstärker denna utveckling
med sin tämligen ensidiga inriktning
mot ytlighet och brist på intellektuell
journalistik. Konformitetens trygghet
är svår att motstå. Kollektivet känner
aldrig skuld och saknar alltid samvete.
Utan samvete, inget ansvar. Utan ansvar
– kaos.
Stig G Daun
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Två världar – två tankar:
Ryssland och Kina i Fjärran Östern
En flod – två stränder, är överskriften i
Marina Sorokinas faktasamling som publicerades i en rysk veckotidning. En
text värd uppmärksamhet. Kommentarer
överflödiga.
Anvisande att fler och fler äldre invånare från Blagovechtjenska överger
Ryssland och flyttar till floden Amurs
andra strand, till Kinas stad Heihe, skriver Sorokina:
”Mina föräldrar flyttade till Heihe för tre
år sedan. Straxt efteråt nåddes vår landsända av Putins lättnader. Den så kallade
monetariseringen. Den gamla krusjtjovskan, 2-rummaren i Blagovechtjenskas
centrum började faktiskt svälja hela deras pension. Bara för vatten, avlopp och
sådant fick man lägga ut nästan 4.000
rubel. Mamma fattade beslutet. Hon hade
de sista åren haft familjebudgeten i madrassen. Hon lyckades varje månad dryga
ut sina 3.000 rubel med 2-3.000 extra.
Pappas 5.000 hade vi också.”
Pengar i madrassen skaffade de sig genom gränshandel. De köpte in något billigt på kinesiska sidan och sålde det på
torget på ryska sidan.
”Föräldrarnas lägenhet i Blagovechtjenska såldes för 1,5 milj rubel. En 3:a på
kinesiska sidan i Heihe, på 110 kvm kostade 600.000 rubel. 200.000 gick åt till
renovering. Efter renoveringen kunde vi
kalla föräldrarnas trea för Slottet.
Sorokina berättar vidare: ”I Blagovechtjenska gick största delen av pensionen åt till kommunala utgifter. Det var
oerhört mycket lättare att hålla den kinesiska lägenheten igång. Att värma den
kostade 70 rubel per år och kvadratmeter.
Telefon och sopor 300 rubel/år. Kallvatten 9 rubel/ton.”
”Efter att ha betalat alla räkningar i
Ryssland”, fortsätter Sorokina, ”hade
föräldrarna kvar till mat och kläder varje
månad endast 4.000 rubel. Hade de inte
haft sin ”datja” (sommarstuga), där vi tre
i familjen kämpade varje år med potatis- och tomatskörden samt gurkrabatten,
skulle föräldrarna levt på bara makaronerna och billigare konserver. På kinesisk restaurang kostar lunch lite mer än
100 rubel. För 300 rubel kan man på stadens torg köpa mat för hela veckan utan
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att räkna slantarna. Gatukökens mat är
otroligt billig. För bara 10-15 rubel kan
man äta sig proppmätt. Och de 7.000 rubel som blir över efter alla räkningar ger
i kinesiska förhållanden föräldrarna verkligen en guldkant. Man kan inte bara äta
kungligt för sådana pengar. Men också
klä sig som det anstår en furste. Föräldrarna fick också över 700.000 rubel för
lägenheten. För 300.000 köpte de sin
Huawei Tengshi jeep. 400.000 lade de på
bankbok för regniga dagar. Men jag tror
nog att sådan dag inte stundar mina kära
föräldrar.”
Floden Amur skiljer två väldiga riken
åt. Ryssland och Kina, som idag på Internet känns igen med .ru och .cn.
I dagens ryska federation tillhör makten KGBs (idag FSB) kontrahenter och
demokratin är klart kringskuren. Den fria

frank.gordons@contra.nu
marknaden genomsyras av korruption,
liksom tjänstemannakåren. President
Medvedev har vaknat till från sin koma
och kallar till skyndsam modernisering,
i tid och otid omhuldande nano-teknologins välsignelser. Allt medans Rysslands
skogar brinner och ingen kommer till
rätta med något.
I Folkrepubliken Kina däremot, har den
officiella kommunistiska ideologin blivit
en tom tunna. Den auktoritära regimen
sköter allt efter nationalistiska och konfucianska principer. Den fria marknaden

har släppts lös. Visst finns korruptionen.
Men den hackar inte ihjäl det ihärdiga
ekonomiska drivet. Och det 1,35 miljarder stora folkets genomsnittliga välfärd
överträffar Ryska Federationens 140 milj
invånares dito.
Som ju sades. Marinas Sorokinas korrekta inblick kräver ingen kommentar.
Allt är uppenbart. Man kan bara tillägga
de intryck Mexikos dagstidning El Financieros korrespondent fick, då han
besökte Vladivostok. Den ryska hamnstaden vid Stilla Havets strand. ”I detta
område är mer än 20.000 stora och små
kinesiska företag verksama. Och där bor
kring 70.000 kinesiska invandrare. Vladivostoks invånare, som når sammanlagt
750.000, handlar på torget, som är helt i
händerna på kineser. Den kinesiska sidan
har flotta motorvägar. Och snygga shoppingcentra slår en med förvåning, fulla
av allehanda prylar och matvaror. Det
kontrasterar skarpt mot den infrastruktur
som finns kvar från förra århundradet,
där vid havsstranden på ryska sidan, där
vägar till hälften icke är körbara längre.”
Slutligen skall vi påminna om två räkneexempel. I de två kinesiska provinserna som gränsar Ryssland i fjärran öster,
bor det 141 milj invånare. Men på ryska
sidan, bara sex miljoner (!).
Hur som helst, har .ru förlorat i jämförelsen med .cn
Översättning från lettiska: Janis Vikmanis
Tidigare publicerad i Brīvā Latvija

Ryssar i Sibirien flyttar över gränsfloden till ett bättre liv i kinesiska
Heihe, där många skyltar är tvåspråkiga.

www.contra.nu

23

Kinas historia

Kinas historia är en brokig
historia, och tidvis så rörig
att den inte är helt klarlagd.
Enär Kina – som upptar 6,4%
av jordens landyta (bara Ryssland och Canada är större) –
är nästan lika brokig som dess
historia uppstår stora problem
för historikerna att behandla
landet som en enhet. Vanligen indelar de därför landet i
makroregioner (ofta 9) med
ett tättbefolkat centrum som
ekonomiskt är mer avancerat
än dess omgivning. Makroregionerna bebos av olika folktyper med varierande hudfärg.
Varifrån Kinas befolkning
härstammar är omdiskuterat,
somliga forskare anser att de
har invandrat från det tropiska
Afrika medan andra håller för
troligt att de har sitt ursprung i
Östasien.
De två första historiskt säkra
dynastierna är Shangdynastin
(omkring 1555 till 1045 f.
Kr,) samt Zhoudynastin (cirka
1045 – 256 f. Kr.) och dessa

två dynastier brukar förenas
i det som kan betraktas som
det antika Kina. Under denna
tid levde de stora filosoferna,
Konfucius (Kongzi på kinesiska) är väl den som man först
kommer att tänka på. Det var
också under denna tid skrivkonsten kom i bruk och den
kinesiska teknologin blev den
mest framstående i världen.
Under Qindynastin på 200-talet f. Kr. erövrade Qinstaten nästan allt territorium som utgör
dagens Kina, år 221 f. Kr. var
riksenandet fullbordat. Kina
förföll dock under de följande
seklerna till regionalism och
inre splittring och på 200-talet e. Kr. fanns det tre maktcentra i Kina: Weistaten (den
kinesiska kulturens huvudbas)
i norr, Shuriket (med en viss
ekonomisk dynamik) i sydväst
samt Wustaten (ett multietniskt rike, en del av befolkningen talade thaispråk) i söder.
I slutet av 500-talet lade Suidynastin under sig Sydkina,
därmed återförenades Kina.
Sedan dess har Kina varit po-

litiskt enhetligt även om tidvis
splittring och främmande erövringar förekom.
Om Kinas historia har lektorn Hans Hägerdal skrivit en
utsökt bok. Författarens kunnighet på området – han har
även bedrivit forskning vid
International Institute for Asian Studies i Leiden (Holland)
samt vid Centrum för Öst- och
Sydöstasienstudier i Lund –
medger att hans berättelse blir
detaljrik på ett sätt som gör innehållet mycket fascinerande.
För den som vill tillgodogöra
sig denna detaljrikedom till
fullo blir en omläsning av boken nödvändig, den första läsningen ger den utmärkta helhetsbild av Kinas historia från
dess forntid som behövs för
att kunna absorbera detaljerna. Och denna helhetsbild besitter nog bara ett fåtal läsare.
Ungefär två tredjedelar av
boken (som är på 366 sidor
text) behandlar Kina fram till
år 1949, det år då den genuina
kinesiska traditionen sopades
bort genom kommunisternas
maktövertagande. Ett halvsekel av den kommunistiska
diktaturen beskrivs ingående
med så insiktsfulla fakta om

de kinesiska aktörerna att man
tycker sig få ett visst grepp om
deras personliga läggningar.
Hägerdal skriver på ett mycket bra och exakt språk, detta
skulle kunna medföra att boken blev tungläst men så är
inte fallet tack vare de lediga
formuleringar och lättsamma ordval (i positiv mening)
författaren använder sig av.
Ett ytterligare plus i kanten utgör bilagorna i boken
i form av lättbegripliga kartor, en kronologisk översikt,
en rik litteraturlista samt regentlängder för varje dynasti
omedelbart efter det kapitel
i vilket dynastin behandlas.
Tre år innan detta verk såg
dagens ljus (2008) utkom på
samma förlag (Historiska Media) boken Vietnams historia,
vilken undertecknad inte har
läst. Men efter att ha haft nöjet
att ta del av Hägerdals beskrivning av Kina kan han inte neka
sig författarens bok om Vietnam.
Chris Arkefors
Hans Hägerdal: Kinas historia. Historiska Media

6 1985...
I Sverige fanns vid den här tiden
7000 sovjetiska medborgare. Åtskilliga hade flyttat hit med kommunistregimens goda vilja. En del
föregav sig vara politiska flyktingar,
men hade gift sig med svenska eller chilenska kommunister. En del
var professionella brottslingar, en
föregångare till de ryska maffialigor
som idag finns i Sverige. De här
brottslingarna samarbetade ibland
med KGB.
I en annan artikel diskuterades skillnaden mellan väpnat motstånd och
underkastelse under ockupationsmakten. Mårten Elgström noterade
att de baltiska staternas arméer

före Andra världskriget tillsammans
var större än den finska. Balterna
valde att inte göra motstånd mot
den sovjetiska ockupationsmakten, finnarna sade nej. Resultatet
blev tre ockuperade stater som
förlorade sin självständighet på
ena sidan och ett trots de militära
förlusterna självständigt Finland på
den andra. Den svenska grundlagens regler om krigstillstånd är mer
inriktade på ett baltiskt samarbete
än ett finskt motstånd, menade
Elgström.
Det här var innan ”friskolornas”
införande. Men det fanns några
få skolor utanför statens kontroll.

En var Livets Ords lågstadieskola
i Uppsala. Trots Europakonventionens stadganden om rätten till fria
skolor stoppades skolan av Skolstyrelsen i Uppsala för att den inte
skulle förmå ”hävda vår demokratis
väsentliga värden”.
Vi hade också en artikel om rättslösheten. Vi berättade om fallet Erik
Andersson där Svea hovrätt vägrat
ta upp ett överklagande eftersom
det var ”uppenbart ogrundat”, ett
beslut som fattades med två röster
mot en och en tolv sidor lång reservation från ett av hovrättsråden!

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