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Omslagsbilden ansluter till artikeln om hyresmarknaden på följande sidor. Huset är nybyggt, ligger på Kungsholmen i Stockholm,
och ägs av det kommunala bostadsföretaget Familjebostäder.
Hyrorna är höga. Många politiker
inbillar sig att det går att bygga
bort bristen på hyresbostäder. De
har fått det mesta om bakfoten.
Nybyggandet handlar om en procent av bostadsbeståndet per år.
Vad som i första hand behövs är
ett effektivt utnyttjande av existerande bostäder, vilket uppnås
med hjälp av marknadskrafterna.
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Sune Lyxell död

Sune Lyxell, Mullsjö, avled 2012. Sunes största engagemang var hans
livsprojekt Nordiska Journalisthögskolan (NJH) 1983. Hans starka
engagemang var att utbilda journalister till bland annat politiska
ledarskribenter. Ideologin var på kristen grund och mot marxismen samt
övriga totalitära ideologier. Studenterna utbildades i en fri ansvarsfull
marknadsekonomi och mot en överdriven diktatorisk byråkrati. Förutom
Sunes stora engagemang och kunskap fick eleverna en kompetent
utbildning, tack vare de internationella professorerna vid Högskolan. NJH
var av internationell karaktär och här studerade studenter från Europa,
Asien, Afrika och Amerika.
Sune Lyxell startade också Sveriges första friskola, Solängsskolan i
Örkelljunga. Han var en mycket skicklig debattör och hans engagemang
som EU-motståndare ledde till att han startade partiet Ny Framtid. Vid
uppstarten av KDS 1964, numera KD, var Sune en av initiativtagarna.
Bland de böcker Sune Lyxell skrivit kan nämnas ”Rädda Sverige från
EG (EU):s diktatur!”. Boken förespråkar ett svenskt utträde ur EU och
redogör för orsakerna till varför Sverige skulle klara sig bäst utan att vara
medlem i EU. Sune skrev också boken Bakläxa, en kritisk genomgång
av disciplinupplösningen och avkristningen i den svenska kommunala
skolan. Sanningen Segrar var en väckarklocka mot skandaljournalistik
och även etablerad svensk kristenhet, som låtit sig inspireras av
vänsterns ideologi. Sune startade organisationen Operation Sverige
samt var chefredaktör för tidskriften Operation Sverige senare Operation
Skandinavia. I nr 4/1970 av Operation Sverige skrev Sune inför valet till
enkammarriksdagen ”din röst på regeringspartiet (Soc.dem) innebär risk
för: Alltfler massmord på levande människofoster, samt fri abort efter
valet? Allt värre problem i skolan, disciplinupplösning, standardsänkning
i Radio-TV, fler narkomaner, alkoholister, och kriminella, och mera
åldrings-, polis- och kvinnoöverfall.”
Dessa uttalanden av Sune Lyxell visar att han var en samhällsprofet
och hans utgivna böcker och skrifter bör hanteras som dokumentärer och
profetiska publikationer. Sune Lyxell blev 74 år.
Britt Louise Körninger
Före detta student vid Nordiska journalisthögskolan
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Det finns ingen bostadsbrist,
bara hyresbostadsbrist i Sverige

– den enda delen av bostadsmarknaden utan marknadstyrning
Ibland kan vi läsa rubriker om
bostadsbristen. Men som Christel Darvik, koncernchef för Stena
Fastigheter, påpekade på ett seminarium i december så finns
det bara hyresbostadsbrist. Varken för villor eller bostadsrätter
finns det någon brist. Där löses
balansen mellan tillgång och efterfrågan med hjälp av prismekanismen och i viss utsträckning
nybyggnation.
Bostadsmarknaden har
snärjts in i regleringar

Det innebär inte att det är problemfritt
på de marknaderna, staten sätter ju en
hel del krokben för en fungerande bostadsmarknad även när det gäller villor
och bostadsrätter. Framförallt genom
flyttskatten på upp till 22 procent för
många flyttar. Flyttskattens destruktiva
effekter på bostadsutnyttjandet var sådana att den i praktiken avskaffades genom
uppskovsregler 1993. Men när Alliansen
i valet 2006 lovade fastighetsskattens
avskaffande skulle pengarna tas igen av
bostadsägarna. Istället för att belasta de
flesta med ganska lite skatt (trots allt)
skulle istället ett fåtal belastas med så
höga skatter att det helt kompenserades
för de mångas tidigare små bidrag till
statskassan.
De som drabbades var inte de ”rika”
eller de ”som hade råd”, utan istället par
som behövde sälja sina lägenheter i samband med skilsmässa, de som behövde
köpa större när familjen utökades, de som
flyttade till en annan ort och ”sistagångssäljare” (de som flyttade till åldringsboende) eller dödsbon. Egentligen skulle ju
skatten också drabba dem som växlar ner
till ett mindre boende sedan barnen flyttat
hemifrån, men de har ju en enkel lösning
att komma runt problemet. Stäng av någ
ra rum och bo kvar. Du kommer ändå att
få betala så mycket i flyttskatt att det är
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billigare att bo kvar i den stora bostaden
än att flytta till en mindre.
Alltså handlar den nya flyttskatten om
särskilda pålagor för dem som skaffar
barn, de som blir av med jobbet, de som
blir gamla och orkeslösa och de som
genomgår en skilsmässa. Varför just de
grupperna i samhället ska förfördelas är
svårt att förstå. I andra sammanhang brukar politikerna tala sig varma för flera av
grupperna.
Det är enkelt att inse vad flyttskatten
betyder för kapitalutnyttjandet i samhället. Mycket av bostadskapitalet är outnyttjat av skatteskäl. Med en fungerande
omflyttningsmarknad skulle det snabbt
bli tiotusentals lediga bostäder.

efter femton–tjugo år. Produktion och
konsumtion ligger varandra nära i tiden.
Så är det inte på bostadsmarknaden. Ett
hus kanske håller i hundra år. Det betyder
att det bara är en procent av bostäderna
som byggs varje år. Behöver man öka beståndet med två procent ett visst år behöver man fördubbla byggandet. Vilket är
mycket svårare än att öka mjölkproduktionen med en procent…
Den mesta bostadspolitiken handlar
om nybyggnation, trots att nybyggnation bara åtgärdar en mycket liten del
av beståndet. För att lösa problemen på
bostadsmarknaden måste man satsa på
åtgärder som underlättar för omsättning
och omflyttning.

cg.holm@contra.nu

Det finns ingen bostadsbrist –
bara hyresbostadsbrist

En annan delmarknad där staten ställer
till problem är andrahandsuthyrningar.
Fram till årsskiftet 2012/2013 har en bostadsrättsägare inte haft rätt att ta ut ersättning för sin kapitalkostnad. En bostad
som kanske kostar 10.000 kronor i månaden för ägaren har inte fått hyras ut för
mer än 5.000. Det finns då två varianter,
att göra upp saken svart eller att bostaden får stå outhyrd medan ägaren är på
utlandsuppdrag i ett år, provbor med en
ny sambo eller kanske sitter i fängelse…
Här finns det också tiotusentals bostäder
som kan frigöras på marknaden och regeringen lade fram ett paket med åtgärder
som bara delvis röstades igenom i Riksdagen, sedan Sverigedemokraterna i en
del av förslagen röstat med de rödgröna.

99 procent av bostäderna är
gamla – möjligheten att bygga
bort bostadsbristen är feltänkt

Ett övergripande problem för både ägarbostadsmarknaden och hyresbostadsmarknaden är att nybyggnationen är
en så liten del av beståndet. Mjölken är
uppdrucken på en vecka, kläderna utslitna på ett par år, en bil färdig för skroten
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Låt oss så gå över till den del av bostadsmarknaden som fungerar sämst och där
det råder brist – hyresbostadsmarknaden.
Av och till har Sverige haft priskontroll,
hyresreglering (med orwelliansk språkteknik omdöpt till ”bruksvärden” 1968).
Den första regleringen infördes under
Första världskriget 1917 och avskaffades
igen 1923. Bostadsbyggandet kom snart
igång igen efter krigsårens stopp och på
1930-talet var det ett överflöd av bostäder
som fanns att välja på på hyresmarknaden. Räntorna var dessutom förhållandevis låga, så hyrorna hölls på mattan, även
om inkomstnivåerna naturligtvis var helt
andra på den tiden. Det var inte ovanligt
att en fyrabarnsfamilj fick tränga ihop sig
i en tvåa. Men det fanns lägenheter att
välja på.
En ny hyresreglering infördes under
Andra världskriget, 1942. Samtidigt infördes ransoneringar och priskontroller
på många varor och tjänster, regleringar
som alla avskaffades under åren närmast
efter kriget. Men hyresregleringen bestod. Den rationella förklaringen var att
byggandet stannat upp under krigsåren
och att det fanns ett faktiskt underskott
på bostäder i det expanderande Sverige.
Men det var naturligtvis ett problem som

3

borde varit tidsbegränsat. Ytterligare en
förklaring var att staten på olika sätt subventionerade byggandet (bland annat för
att fyrbarnsfamiljerna skulle ha råd att bo
i större lägenheter) och statsmakten ville
då se till att subventionerna verkligen
ledde till lägre hyror.
Ekonomer av alla uppfattningar är
rörande ense att om man vill uppnå just
bättre förutsättningar för särskilt behövande är bidrag typ bostadsbidrag mer
träffsäkert än subventioner till byggandet. Subventionerna till bostadsbyggandet gick inledningsvis mer till miljonärer
än till fattiga, eftersom miljonärerna hade
råd med större och dyrare lägenheter,
staten reglerade detta med detaljbestämmelser för att bidrag skulle betalas ut, detaljbestämmelser som ledde till byråkrati,
högre byggkostnader och stopp för det
mesta av nytänkande i byggbranschen,
eftersom nytänkande sällan passade in i
de fyrkantiga byråkratiska mallarna. Men
även efter de nya bestämmelserna var
det miljonärerna som tjänade på subventionerna, de slapp konkurrens om bostäderna i det lilla exklusiva segmentet utan
subventioner. Under senare decennier har
bostäderna för övrigt förvandlats från
subventionerade objekt till en skattekälla.
Men regleringarna står kvar.
Under de första decennierna efter An-

dra världskriget var det också vanligt med
statligt belånade småhus. Staten såg till att
nybyggnad av småhus subventionerades
med särskilt låga räntor, men bara de som
stått i rätt kö eller sparat på rätt bank för
det aktuella bostadsområdet fick chansen
att få subventionerade lån, övriga måste
köpa småhus på andrahandsmarknaden.
Och då kontrollerades priserna under ett
par år, sedan var prissättningen fri. De
som köpt ett enkelt standardsmåhus för
säg 200.000 kronor kunde efter två år
sälja det för 400.000 och därmed istället ha råd att köpa ett exklusivt småhus,
eftersom den egna kontantinsatsen raskt
ökat från 20.000 till 220.000 kronor.
Även bostadsrätterna var priskontrollerade långt in på 1970-talet. Det fanns
dock ett undantag, vid exekutiva auktioner. Det fastställde ett officiellt överlåtelsevärde för bostadsrätter. Vid en exekutiv auktion 1967 sattes det officiella
värdet på en bostadsrätt på Kungsklippan i Stockholm till 15.000 kronor. Vid
auktionen betalades 140.000 kronor, en
indikation på att de officiella överlåtelsevärdena inte hade något med det verkliga
marknadsvärdet att göra.
Bostadsrätter var vid den här tiden företrädesvis ett fenomen som var kopplat till
socialdemokratin genom de dominerande
aktörerna HSB och Riksbyggen. Först på

1980-talet började oberoende bostadsrättsföreningar bli vanliga.
På bostadsrättsmarknaden idag säger
mäklarna med en röst: Avgörande för
priset är läget, läget och läget. Men när
hyrorna sattes i det som förr kallades
”hyresreglering” och idag ”bruksvärde”,
så har det till för inte så länge sedan varit förbjudet att ta hänsyn till läget. På
1970-talet var det visserligen OK med
högre priser i innersta’n jämfört med
förorterna. Men prisskillnaden fick inte
vara större än att den motsvarade skillnaden för veckokorten på tunnelbanan till
olika zoner i lokaltrafiken. En lägenhet
på Östermalm fick vara så mycket dyrare
än en lägenhet i Farsta att det motsvarade
merkostnaden för att åka tunnelbana till
jobbet för den som bodde i Farsta. Men
inte mer.

Därför fungerar inte
hyresbostadsmarknaden

Senare har det blivit tillåtet att ta hänsyn
också till läget i samband med hyressättningen, men hyrorna sätts i förhandlingar
mellan Hyresgästföreningen och fastighetsägarna och Hyresgästföreningen
har agerat mycket olika i olika delar av
landet. I Malmö har Hyresgästföreningen
accepterat en differentiering av hyrorna
så att marknaden i stort sätt är i balans.

Bostadsrätter i Stockholms innerstad kostar 50–70 procent mer än bostadsrätter i närförort. På den reglerade hyresmarknaden är
skillnaden 12 procent och Hyresgästföreningen motarbetar en anpassning av hyrorna till efterfrågan. Så länge marknadskrafterna
hålls borta från hyresmarknaden kommer det att vara hyresbostadsbrist. I våra grannländer är det enkelt att få tag på en hyresrätt,
utom i Köpenhamn, för där härskar också hyresreglering, om än inte lika besvärlig som den svenska.
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Det är mycket dyrare att bo i Slottsstaden eller Limhamn än i Rosengård. Det
systemet har fått stöd av MKB, Malmö
Kommunala Bostäder, som enligt lagen
var ”hyresledande” fram till och med
2010. De flesta är nöjda med hyressättningssystemet i Malmö. Malmös system
har fått efterföljare i flera andra större
svenska städer som Göteborg, Uppsala,
Norrköping och Umeå.
I Stockholm har det rått inbördeskrig
i Hyresgästföreningen och innerstadsborna (som haft en egen förening) har
envetet vägrat att ta hänsyn till läget,
medan ytterstadsföreningarna har krävt
att läget ska vägas in. Länge stretade de
kommunala bostadsföretagen (politiskt
styrda) också emot lägesanpassning av
hyror, men sedan företagen sålt ut en stor
del av det mer exklusiva bostadsbeståndet till bostadsrätter har inställningen
luckrats upp. Under de senaste åren har
läget fått en viss betydelse i hyressättningen i Stockholm, men det handlar
om hyresskillnader på 12 procent mellan
innersta’n och närförort. För bostadsrätter är skillnaden mellan 50 och 70 procent. Med två procenteneheters skillnad
mellan hyreshöjningar i innerstad och
förort skulle obalansen i hyressättningen
vara borta på 30 år.
Tanken var alltså att hyresskillnaderna
successivt skulle öka, men 2012 vägrade
Hyresgästföreningen att fortsätta på den
inslagna vägen och hyrorna höjdes lika
mycket i hela Stockholm.
Följden av att hyressättningen inte
fungerar blir att de som har lägenheter
med för låga hyror dels överkonsumerar
bostäder (de bor i alldeles för stora lägenheter), dels att de inte flyttar när de inte
får någon ekonomisk nytta av att flytta
till billigare lägenheter. Typfallet är det
medelålders paret som bor kvar i den stora
lägenheten sedan barnen flyttat hemifrån,
varför flytta när det skulle kosta mer att
bo i en mindre lägenhet? För samhället
blir det ett oerhört slöseri med bostadsyta
och Sverige har mycket riktigt Europas
näst Danmark och Nederländerna största
bostadsyta per invånare. Även i länder
med samma allmänna inkomstnivå som
Sverige har man mindre bostadsyta per
invånare, vilket inte innebär att det finns
bostadsbrist i de länderna, de använder
bara sin lägenhetsyta effektivare.
En annan följd av hyressättningen blir
att det uppstår en svart marknad, där hyresgäster betalar för att komma över underprissatta hyreskontrakt. Ibland är det
fastighetsägaren själv som lägger beslag
på pengarna, i andra fall är det en tidigare
hyresgäst. Den svarta handeln är lite av
en säkerhetsventil, som lindrar misshus-

CONTRA 6/2012

hållningen med bostadskapitalet något.
En särskild aspekt på hyressättningen
är att även andrahandsuthyrning är hårt
reglerad. Det går att ta ut den hyra som
värden debiterar för förstahandskontraktet med ett minimalt påslag om lägenheten är möblerad. Det gällde fram till årsskiftet 2012/2013 även för bostadsrätter,
där det inte ens var möjligt för uthyraren
att få ersättning för räntor och andra kapitalkostnader. Restriktionerna kring
hyressättningen för andrahandslägenheter uppskattas minska utbudet på lägenheter med tiotusentals. Bara lättnaden i
principerna för andrahandsuthyrning av
bostadsrättslägenheter beräknas frigöra
20 000 lägenheter som stått obebodda!

Finland släppte
hyresmarknaden fri –
nu finns det inga köer

Även i våra grannländer har det genom
åren funnits olika former av hyresreglering. Men inget land är idag så hårt reglerat som Sverige.
I Finland har man släppt hyresmarknaden i stort sett fri, vilket lett till att det
åter börjat byggas hyreslägenheter. 1991
byggdes i praktiken inga hyreslägenheter
alls i Finland och antalet hyreslägenheter minskade kontinuerligt, eftersom hyresrätterna omvandlades till ägarlägenheter. År 1992 blev det tillåtet med fri
hyressättning vid nya hyreskontrakt – för
gamla kontrakt gällde fortsatt reglering.
Även de gamla kontrakten släpptes fria
1995. Det vågade man göra eftersom höjningarna på de nya kontrakten varit ganska måttlig. Under perioden 1992–1998
ökade antalet hyreslägenheter i Finland
med mellan 70 000 och 80 000. Det var
bara till en del nybyggnation, större delen
berodde på att ägarlägenheter omvandlades till hyreslägenheter. Det finns ingen
väntetid för den som behöver en ny lägenhet.
Det bostadsbestånd som fanns kom till
bättre användning. Det skedde en viss
uppgång i hyrorna i Finland. Regleringen innebar ju att hyrorna pressades ner
under jämviktsnivån. Idag ligger genomsnittshyran i Finland något över hyran i
Sverige. Men inkomsterna är högre i Finland, så Medel-Suominen använder en lägre andel av sin inkomst till hyra än vad
som är fallet för Medel-Svensson.
Det finns i Finland en hel del ”sociala
lägenheter” (Arava) som fördelas på sociala kriterier till dem som har det dåligt
ställt.

Lätt att hitta bostad i Norge

I Oslo är det lätt att hitta bostad. Vänte-
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tiden är noll och på ett kvartal kan det
annonseras ut 4 000 hyreslägenheter
på norska motsvarigheten till Blocket.
I Sverige utannonseras i praktiken inte
en enda hyreslägenhet. Norge har haft
växlande regeringar, men under de senaste åren har Arbeiderpartiet suttit vid
makten. De fullföljde 2010 den avreglering av hyressättningen som påbörjades
redan på 1980-talet. Hyran fastställs i ett
avtal mellan ägaren och hyresgästen när
kontraktet tecknas. Hyran får dock inte
avvika alltför kraftigt från ”gengs leie”,
vilket är något som ska motsvara en normalhyra. De flesta norrmännen äger sina
bostäder och hyresmarknaden är därför
mycket mindre än i Sverige – bara 20
procent. Av de 20 procenten är dessutom
tre fjärdedelar (15 procentenheter) privatägda, personer som hyr ut lägenheter
i andra hand eller som hyr ut en del av
sin lägenhet eller villa. Hyresintäkten är
skattefri, så norrmännen uppmuntras att
skaffa lägenheter för uthyrning.
Det finns också en del kommunala
bostäder, 1,5 procent av beståndet. De
lägenheterna fördelas efter sociala behov
och behovet omprövas efter tre till fem år.
Det lilla beståndet kommunala lägenheter
har alltså ingen betydelse för hyresmarknaden utan är en rent social inrättning.

I Berlin är det också lätt
att få hyresbostad

Tysklands nygamla huvudstad Berlin
växer snabbt. Bidragande till detta har
varit att det är lätt att få bostad och i Berlin är hyreslägenheten det vanliga. Hyreslägenheter står för 60 procent av bostadsbeståndet. De flesta hyresvärdarna
äger bara en eller ett par hus. Det är också
vanligt att Du hyr ut en del av Din egen
bostad. Att köpa en hyresfastighet är en
inte helt ovanlig pensionsförsäkring.
Du får hyrorna varje månad som en förstärkning till Din pension (men det blir ju
en massa kostnader också).
Under tiden närmast efter Andra världskriget var det hyresreglering i Tyskland.
Tyskland, och kanske i synnerhet Berlin,
var sönderbombat, och det rådde verkligen brist på bostäder. Redan i början av
1960-talet, femton år efter krigsslutet, avskaffades regleringen och hyrorna släpptes nästan fria. Friheten gäller nytecknade hyreskontrakt, men hyresnivån får inte
ligga mer än 50 procent över den genomsnittsnivå som gäller i det aktuella området. Hyreshöjningar är begränsade till 20
procent på en treårsperiod och är också
kopplade till områdets genomsnittshyror.
Idag finns det av naturliga skäl knappt
några gamla reglerade kontrakt kvar,
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men reglerna för hyreshöjningar gör att
det kan uppstå en del inlåsningseffekter i
och med att personer med gamla fördelaktiga kontrakt kanske inte kan få tag på
en likvärdig bostad till samma pris.
”Socialt” boende ordnas genom att
kommunen träffar överenskommelser
med hyresvärdar om att kommunen betalar en del av hyran och till de lägenheterna anvisas mindre bemedlade. Eftersom de här överenskommelserna gäller
enskilda lägenheter blir det inga områden
för ”social housing” som i England, eller områden som Rosengård och Tensta
i Sverige. Det handlar om lägenheter insprängda i det stora beståndet.

Bostadsbrist i det
reglerade Köpenhamn

I Köpenhamn är hyresmarknaden kluven.
Större delen av lägenhetsbeståndet är hyresreglerat, men för bostäder byggda efter 1991 är hyressättningen fri. Det finns
också ett slags bostadsrätter utan insats,
”almene boliger”, självägande hyresbostadsbolag där kommunerna har rätt
att anvisa 25 procent av hyresgästerna.

Hyrorna i de bolagen är reglerade, liksom i privatägda fastigheter byggda före
1991. Eftersom en så stor del av hyresbostadsbeståndet är reglerat är det också
i Köpenhamn svårt att få tag på en lägenhet. Kontakter eller svarta pengar är vanliga. Men eftersom det trots allt finns en
betydande del av hyresmarknaden som är
fri, så är det inte alls så svårt som i Stockholm att få tag på en lägenhet.

Ingen ansvarig politiker
vågar tala om marknadshyror

Bristen på hyresbostäder kan inte med
rimliga resursinsatser byggas bort – en
nybyggnation kan bara omfatta 1–2 procent av bostadsbeståndet per år. Dessutom är den svenska bostadsytan per invånare tredje störst i EU, bara danskarna
och holländarna har större yta per invånare att bo på än Sveriges 43 kvadratmeter.
30–35 är vanliga siffror i resten av Europa. Det finns redan bostadsyta så att det
räcker i Sverige.
Den enda lösningen som finns på hyresbostadsbristen är att det existerande
beståndet utnyttjas bättre.

Efter sex år med Allians-styre har äntligen vissa åtgärder genomförts för att
underlätta andrahandsuthyrning, vilket
lär komma att frigöra tiotusentals bostäder. Men det räcker inte. Det fanns en del
förslag som röstades ner av den samlade
oppositionen (S+V+MP+SD). Därutöver
behöver naturligtvis prissättningen justeras, men ingen politiker, inte ens från
de partier som säger sig förespråka mark
nadsekonomi, vågar tala om marknadshyror – den som gör det får snabbt på sig
en koalition av moderatröstande änkor
från Östermalm och pampar från den socialdemokratiska hyresgäströrelsen (formuleringen gjordes av tidigare moderate
riksdagsmannen Lars Tobisson på ett seminarium i Stockholm i december 2012).
Tobisson hävdade vid samma tillfälle att
den socialdemokratiske finansministern
Gunnar Sträng faktiskt la fram en proposition om hyresregleringens avskaffande,
men sedan en del folkpartister klagat på
propositionen drogs den tillbaka. Det var
mer än 35 år sedan. Och hyresregleringen
finns kvar…
.

Sanningen om Georgien-kriget
Sanningen kommer oftast fram. Förr eller senare. Och efter tre år och tre månader kom sanningen om Georgien-krigets
bakgrund fram, berättad av den som gav
order om angreppet på Georgien 8 augusti 2008, Rysslands dåvarande president Dmitrij Medvedev. Det skedde på
ett möte med ryska officerare i staden
Rostov i södra Ryssland den 21 november 2011. Angreppet hade lite eller inget
med ”skydd av ryska medborgare” eller
de ryska ”fredsbevarande” styrkorna att
göra. Det handlade om önskan att förhindra Georgiens och även Ukrainas medlemskap i NATO. Redan i augusti året
efter medgav president Putin att det redan
2007 förelåg angreppsplaner mot Georgien och utbildning av ossetisk milis.
Händelser som inträffade innan den 8
augusti visar att planläggningen pågick
åtminstone flera månader innan den 8
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augusti..
• Redan den 16 april utfärdade dåvarande president Putin att han auktoriserade ett stärkande av Rysslands diplomatiska och militära förbindelser
med Abchasien och Sydossetien.
• Senare samma månad utstationerades
1 500 ryska ”fredsbevarande soldater” i Abchasien, utan att Georgien
vidtalades, i strid mot avtalet mellan
länderna från 1994.
• I maj sköts en obemannad georgisk
drönare ner över Abchasien.
• En månad senare skickades ryska soldater till Abchasien för att bygga en
järnväg mellan Suchumi och Ochamchira.
• I juli organiserade Ryssland militärövningar nära gränsen till Georgien med deltagande av 8 000 soldater, bland annat från ryska 58 armén,
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som i augusti spelade en viktig roll
vid invasionen.
Vem som än avlossade det första skottet
så ligger huvudansvaret på Ryssland,
som inte ville se NATO utvidgat till
Rysslands södra flank. Man använde sig
av militärt våld för att uppnå sitt mål.
Femdagarskriget 2008 handlade väldigt
lite om osseternas och abchasernas
intressen. Det har världssamfundet insett.
Bara fem stater har gett Abchasien och
Sydossetien diplomatiskt erkännande.
I Europa har bara Ryssland skickat
diplomater dit. Varken pro-ryska Belarus
(Vitryssland) eller Ukraina ställer upp
genom att erkänna utbrytarrepublikerna
som självständiga stater. Vilket är ett
diplomatiskt fiasko för Ryssland.
Nils Tore Gjerde
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Andra världskriget
När man nu på ett visst avstånd – ännu
för kort – kan betrakta och analysera
1900-talet, så finns det en alltmer utbredd
uppfattning att Första och Andra världskrigen hänger nära ihop. De var – med
det japanska undantaget – ett europeiskt
inbördeskrig med ett 20-årigt stillestånd,
vars resultat blev att Europa miste sin hegemoni i världen.
Framförallt början av Första världskriget framstår i efterhand också som ett
skrämmande uttryck för revanschlust, ignorans och orealistiska maktambitioner
hos de dåvarande europeiska stormakterna – och som ett på många vis helt
onödigt krig.
Det finns också numera en syn på mellankrigstiden, det vill säga ”stilleståndstiden”, där likheterna mellan de två regimerna i det stalinistiska Sovjet och i det
nazistiska Tyskland betonas
Om något positivt skall sägas om kriget 1914–1945 så är det att uppfattningen
”aldrig mera krig” vann ett avgörande insteg bland Europas folk och politiker.
Den brittiske militärhistorikern Antony
Beevor har skrivit kritikerrosade böcker
om slagen om Stalingrad och Berlin samt
om D-dagen. Hans bästa bok är dock –
enligt min mening – boken om Spanska
inbördeskriget och dettas komplicerade
skeende. I den boken har han kunnat
knäppa upp knapparna på sin engelska
uniformsjacka och sett på inbördeskriget
frigjord från en annars hos honom emellanåt förekommande anglosaxisk infallsvinkel.
Nu har alltså Beevor skrivit en så kallad tegelsten på 900 sidor om Andra
världskriget. I boken vill Beevor förlägga
Andra världskrigets startpunkt redan i
början av 30-talet då Japan invaderade
Manchuriet och då de sedan 1920-talet
pågående oändliga inbördeskrigen i Kina
fick nya dimensioner. En intressant tanke,
som kan ha sitt berättigande.
Eftersom miljoner och åter miljoner
sidor skrivits om samma sak, så undrar
man givetvis: Kan Beevors bok tillföra
något nytt? Inga nya sensationella fors-
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kningsrön presenteras, men för dem som
inte läst några 10-tusen av de miljonerna
sidorna – och de är väl trots allt en majoritet – så ger boken en god sammanfattning av skeendet. För dem kan alltså
boken rekommenderas.
För dem som läst de 10-tusen sidorna
eller mer så är frågan svårare att besvara.
Beevor är i grunden militärhistoriker.
Han och hans behjälpliga stab koncentrerar sig på det militära förloppet och
de ekonomiska och politiska övervägandena hos de krigförande kommer alltför
mycket i bakgrunden.
I mångt och mycket blev Andra världskriget ett krig som avgjordes av de ekonomiska resurserna; produktionskapacitet och tillgång till råvaror. Tysklands och
i än högre grad Japans resurser räckte
inte till när de inledande framgångarna
inte ledde till seger. Den ekonomiska
stormakten USAs deltagande på de alli-

erades sida fick en avgörande betydelse.
Därför borde Beevors bok innehållit en
rimlig mängd enkel statistik som visade
stridsvagns-/flygplansproduktion
och
styrkeförhållanden på olika frontavsnitt.
Exempelvis hade de allierade i Frankrike någon månad efter D-dagen, till sitt
förfogande 10–15 gånger fler pansarfordon än tyskarna – även om de allierade
på grund av sin bristande erfarenhet och
dålig truppvana ännu inte fullt ut kunde
utnyttja sitt övertag.
När Beevor beskriver kriget på östfronten anger han på några få rader att
USA till Sovjet skickade över en miljon
lastbilar samt flygplan, pansarfordon och
livsmedel. Uppgiften om en miljon lastbilar är nog överdriven, andra måttligare
siffor finns, men de många lastbilarna betydde mycket för de snabba ryska framryckningarna under 1944–1945. Ännu
större betydelse hade livsmedelsleveranserna. Jordbruksmarkerna i Sovjet kunde
inte utnyttjas och på många håll rådde
svält. Även om arméerna prioriterades så
har många överlevande sovjetiska soldater vittnat om att det var konservburkarna
från USA som höll dem vid liv.
Trots allt – statistik är statistik – och
människan i kriget får inte glömmas
bort. Beevor har i det historiska förloppet
därför fört in berättelser om olika människoöden som speglar hur kriget upplevdes av enskilda, antingen de var militärer
eller civila. Som så ofta kan man reflektera över slumpmässigheten i överlevandet
när krigets vindar härjar.
Som svensk och skandinav har man
kanske en överdriven uppfattning om
den Skandinaviska frontens (Norges
kustlinje och Finland) betydelse. Beevor
lämnar inte mycket utrymme för sådana
inskränkta (?) tankar. Det är förvisso inte
många sidor i boken som ägnas Skandinavien. Samtidigt belyser hans förhållningssätt hur omöjligt det är att på 900
sidor om Andra världskriget sammanfatta
allt som alla tycker är viktigt. Men Beevor får ändå sägas ha skött sin uppgift
bra; trots formatet är boken lätt att konsumera och även för dem som tror sig veta
mycket finns det alltid några nyheter.
Per Ossmer
Antony Beevor: Andra världskriget
Historiska Media
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Det var inte så länge sedan
Norra ishavet var isfritt!

Klimatet varierar. Med eller
utan domedagsprofeter. Ett av
de stora hoten är idag ett isfritt
ishav. Men det är faktiskt inte
mer än drygt 7000 år sedan Ishavet var isfritt. Utan mänskliga
kolutstläpp. Och mänskligheten
överlevde märligt nog den katastrofen.
De senaste tiotusen åren är en
mellanistid. En mellanistid varar
10 000–12 000 år, varefter kommer en ny istid på cirka 100000
år. Övergången mellan istid och
mellanistid (och motsatt) kan
dock ta ett par tusen år. Så har
det i alla fart varit under den senaste miljonen år, då jorden upplevt 8–9 istider.
Istiderna förorsakas i första hand av variationer i jordbanan. Variationerna består
dels i att jordaxeln reglbundet svänger
mellan 22,1 och 24,5 grader. En cykel är
på 41 000 år. För 10 000 år sedan nådde
lutningen sitt maximum på 24,5 grader,
idag är vi tillbaka vid 23,5 grader, vänd-

Jordaxelns lutning svänger fram och
tillbaka mellan 22,1 och 24,5 grader.
Lutningen påverkar klimatet i en cykel
på 41000 år. Nu är temperaturen på väg
ner.
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punkten vid 22,1 grader kommer om cirka 11 000 år. Det betyder att vi har kallare
klimat att vänta framöver – åtminstone i
våra trakter i norr.
En annan regelbunden variation är att
jordbanans ovalitet skiftar. Samverkan
mellan jordaxelns lutning och jordbanans
ovalitet påverkar hur stort inflödet av solljus blir och därmed inflödet av energi.

Senaste istiden – låg havsnivå

För 20 000 år sedan nådde den förra istiden sitt maximum. Då var temperaturen
7–8 grader lägre än idag. Hela Skandinavien, större delen av Storbritannien, Kanada och delar av norra USA var täckta
av ett istäcke på upp till 3 000 meters
tjocklek. Golfströmmen fanns, men den
gick inte till Nord-Norge utan till Portugal. På grund av de ismassor som bands i
inlandsisen var havsnivån 130–150 meter
lägre än idag.
För ungefär 1 000 år sedan närmade sig
jordaxelns lutning maximum, och värmen förstärktes av att jorden låg närmast
solen på norra halvklotets sommar. Isen
började smälta allt raskare. Men det var
ingen rak linje i värmens framsteg, ibland
blev det bakslag. Ett sådant bakslag, som
kallas Yngre Dryas, varade i 1 100 år
(mellan 10 800 och 9 700 före Kristus)
och innebar att temperaturen på Grönland
sjönk med tio grader. I Sverige stannade
avsmältningen av inlandsisen upp vid en
linje som gick från Dalsland och vidare
över Västergötland och Östergötland.
En trolig förklaring till kallperioden
var att smältvattnet dämts upp i Nordamerika och när isfördämningen brast fylldes Nordatlanten snabbt med kallt sötvatten, Golfströmmen som vänt sig mer mot
norr började gå mot Portugal igen och i
norr var det kallt och inte så många havsströmmar som tidigare.
I slutet av Yngre Dryas steg temperaturen på Grönland med 8–10 grader, något som gick snabbt och bara tog några
decennier. Förklaringen måste ha varit
att Golfströmmen vände tillbaka till sitt
nordliga läge.

En parentes om syndafloden

Modern forskning kopplar ihop Bibelns
syndaflod med istidens slut. Under istiden sjönk som nämnt havsytan med
130–150 meter. I Bosporen, den smala
passagen mellan Medelhavet och Svarta

www.contra.nu

havet är det bara 50 meter djupt. Förbindelsen mellan de två haven bröts. I Svarta
havet begränsades tillflödet av sötvatten
på grund av isarna i norr, floderna blev
mycket mindre och avdunstningen var
större än tillflödet. Svarta havets nivå
blev mycket lägre än Medelhavets (Kaspiska havets nivå ligger ännu i våra dagar
28 meter under havsytan, också Kaspiska
havet var en gång i tiden förenad med
Atlanten). När isen började smälta steg
havsytan och en teori är att havet vid ett
tillfälle bröt igenom spärren vid Bosporen, att ett vattenfall 200 gånger så stort
som Niagarafallen uppstod och att Svarta
havets yta ökade med 50 procent på 300
dagar. Teorin lanserades på 1990-talet
och den är inte oemotsagd. Det råder
också ganska delade meningar om när
”syndafloden” skulle ha inträffat – tidsspannet varierar mellan 5 600 och 7 400
år före Kristus.

Det var varmare än IPCCs värs
ta scenarier för 7000 år sedan

Om man ser på det övre diagrammet på
nästa sida framgår att medelvärdet når ett
maximum för 7 000 år sedan, men att det
är ganska rejäla svängningar både upp
och ner. Temperaturmaximum nås cirka
3000 år efter jordaxelns maximala lutning, vilket säger en del om trögheten i
klimatsystemet. Det är stora mängder
vatten som värms upp eller kyls ned. Det
är ju samma vid årstidsväxlingarna. Det
är inte varmast den 22 juni vid sommarsolståndet utan ungefär en månad senare
och samma gäller under vintern, det är
kallare i januari–februari än vid midvintersolståndet.
För ungefär 9600 år sedan var glaciärerna i Skandinavien helt borta, med
undantag för norska Jostedalsbreen. Men
sedan blev det kallare och glaciärer växte
till igen. Och så blev det varmare igen och
även Jostedalsbreen försvann för 7 600 år
sedan. När vi idag får läsa i tidningarna
att glaciärerna drar sig tillbaka, bör vi
komma ihåg att för 7 600 år sedan fanns
inte några glaciärer alls. Temperaturen
var då cirka 3 grader högre än idag. Mer
än enligt IPCCs allra mest katastrofala
framtidsförutsägelser. Ishavet var isfritt
på vintrarna och istäcket på Grönland
var betydligt mindre än det är idag. Alla
katastrofer som FNs klimattkommission
hotar med borde alltså ha inträffat redan
för 7 000 år sedan. Och visst, mänsklig-
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Sett till medeltemperaturen var det mycket varmare för 7000 år sedan.

och tendensen är sjunkande. Temperaheten levde nog ett betydligt tuffare liv då
tursvängningar under de senaste hundra
än nu, men knappast på grund av klimaåren har inte så stor betydelse i det samtet.
manhanget.
Skogen kom in i landet för 9 00010 000 år sedan, till att börja med som
Det har blivit varmare under
björkskog något tusental år senare tall
och ännu senare andra träd. Temperaturen
de senaste hundra åren – men
var 3 grader högre än idag, vilket innebar
inte under de senaste 16
att skogsgränsen också låg omkring 500
Om vi sträcker oss tillbaka till år 1900
meter högre än idag.
upptäcker vi snart att den första delen var

Värmeperioder och
”Lilla istiden”

Omkring Kristi födelse inträffade det som
kallas den romerska värmeperioden, men
efter den sjönk temperaturen och glaciärerna började växa till sig igen, för att dra
sig tillbaka under den medeltida värmeperioden då temperaturen var 1–1,5 grader
varmare än idag. Det var då norrmännen
koloniserade Island och även Grönland.
Men värmeperioden byttes mot ”Lilla
istiden”, temperaturen gick ner med sex
grader. Bosättningen på Grönland gick
under sedan man tvingats upphöra med
att odla säd och knappt ens kunde odla
vallväxter åt djuren. De sista kontakterna
mellan Grönland och Danmark ägde rum
1410, men det är troligt att befolkningen
överlevde ytterligare några decennier.
Arkeologiska fynd visar på en utdragen
undergång kopplad till det bistra klimatet.
Idag är medeltemperaturen på Grönland 3
grader högre än under Lilla istiden.
Även om vi upplevt en temperaturuppgång under de senaste hundra åren så är
faktum att den långsiktiga temperaturutvecklingen pekar på en ny istid. Men det
kan ta tusen eller tvåtusen år innan vi är
där.
För 7 000 år sedan fanns det inga glaciärer i Skandinavien och det var 3 grader
varmare än idag. Tittar vi på genomsnittskurvan är temperaturen idag lägre än
den varit under de senaste 10 000 åren,
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varm, till 1940. Temperaturerna var allra
högst under 1930-talet. En del av fors
karna inom IPCC vill ta bort de siffrorna
från sammanställningarna eftersom de
menar att de stöder ”förnekarna”.
En artikel i norska Aftenposten från den
3 december 1938 kan vara intressant. En
läsare frågar om de höga temperaturerna
i Norge har samband med industrins och
hemuppvärmningens utsläpp av koldioxid. Aftenposten vände sig till en expert,
V. M. Goldschmidt, som med övertygelse avvisade frågeställarens farhågor. Av
koldioxiden tas nämligen 19/20 upp av

havsvattnet, medan bara en tjugondel blir
kvar i luften. Det stämmer bra med dagens
undersökningar som visar att bara 4–5
procent av atmosfärens koldioxid kommer från fossilt bränsle (undersökningarna görs med hjälp av studier av förekomsten av olika kolisotoper). Goldschmidts
uppfattning var att det skulle dröja flera
hundra år innan de industriella utsläppen
skulle spela någon roll. En annan expert
ger frågeställaren rätt i att temperaturen
ökat under de senaste 40 åren, men tillskriver det helt de förhärskande vindriktningarna, som varit mer sydliga. På Spetsbergen hade vintertemperaturen stigit
med sju grader, medan årsgenomsnittet
bara ökat med tre. Havsisen i Norra ishavet hade minskat med en halv miljon
kvadratkilometer på 20 år. Varmperioder
av detta slaget dök upp med femtio års
mellanrum, så den senaste hade varit omkring 1880. Och ser vi framåt kom det en
ny sådan period omkring 1990.
Efter kraftigt sjunkande temperaturer
på 1940-talet höll sig temperaturen
betydligt lägre än på 1930-talet under
ett par decennier för att sedan öka under
1980-talet och 1990-talet. Men sedan
mitten av 1990-talet har ökningen av
medeltemperaturen upphört. Brittiska
vädertjänsten (Met Office) släppte i slutet
av 2012 siffror som visade att mellan
början av 1997 och augusti 2012 var det
i stort sett konstant temperatur, baserat
på 3 0000 mätpunkter runt om i världen,
under 16 år. Däremot var det en ökning i
medeltemperaturen under den föregående
16-årsperioden 1980–1996. Sedan pålitliga temperaturmätningar påbörjades
i större delen av världen år 1880 har
medeltemperaturen gått upp med 0,75
grader. Men hela den uppgången skedde
.
före 1997.

Jordens medeltemperatur gick upp 1980–1996, men uppgången upphörde 1997.
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Föll Catrin da Costa offer för en seriemördare?
Den 22 januari 1988 inleddes rättegången mot läkarna i styckmordsmålet. Det
är alltså snart 25 år sedan. Med åren har
allt fler kritiska röster höjts mot utredningen. De viktigaste vittnena mot läkarna
var allmänläkarens före detta fru och fotohandlarfrun som pekade ut allmänläkaren.
1984 hittas Catrine da Costa mördad.
1988 ställs två läkare, allmänläkaren och
obducenten, inför rätta. Allmänläkarens
före detta fru hävdar att hennes dotter
berättat för henne att hon umgåtts med
sin pappa, obducenten och da Costa när
hon var mellan lite drygt ett år gammal
fram tills hon var 17 månader gammal.
Mamman är huvudvittne i rättegången.
Läkarna frias för mord men tingsrätten
skriver i domskälen att dottern bevittnat
styckningen av da Costa i närvaro av
läkarna. Det finns flera timmars bandinspelningar med dottern när mamman förhör det 2 ½-åriga barnet. Dottern säger
dock inget som understöder mammans
påståenden.  1991 dras legitimationerna
in av kammarrätten.
Huvudvittne i förvaltningsdomstolen
är en fotohandlarfru. Efter att tidningen
Expressen gått ut i artiklar och påstått
att mordet kan ha filmats hör två fotohandlarpar av sig. Det ena paret avfärdas
ganska omgående, men det andra känner
polismästaren och i en riggad konfrontation pekar frun ut allmänläkaren. Kammarrätten hade dagen före rättegången ett
hemligt möte med fotohandlarfrun. Detta
kom dock inte fram förrän lite drygt 8 år
efter rättegången.
Efter deslegitimeringen har läkarna
kämpat för att få upprättelse. De har bland
annat menat att polisen borde använt sig
av teknisk bevisning även i detta fall. Efter många turer kom teknisk bevisning att
nyttjas och det har slagits fast att det inte
är läkarnas fingeravtryck på de säckar
som da Costas kropp återfanns i samt att
det inte är läkarnas hårstrån på den handduk som låg bredvid da Costa. Ett hårstrå
på handduken tillhörde da Costa.
Vilka de övriga tillhör vet man ej. Polisen beslöt att inte DNA-testa den så
kallade Hästdödaren som fanns i da Costas adressbok och bodde bredvid fyndplatsen. Mannen var jägare och sättet
som da Costa styckats på påminner om
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Catrin da Costa mördades 1984.
Huvudvittnen mot två läkare som
friades från mordet var den enas
exhustru som hävdade att den gemensamma dottern på drygt ett år
berättat att hon varit med pappa
och styckat kroppen, och en fotohandlare som pekade ut samme
läkare som den som lämnat in bilder av ett styckat lik. I den friande
domen ansåg domstolen dock att
läkarna var skyldiga till styckning
av liket, ett preskriberat brott. Läkarna fråntogs sina legitimationer
med hänvisning till detta och har
nekats att överklaga domskälen i
den friande domen. Samtidigt har
polisen gjort allt för att förhindra
att den verklige mördaren avslöjas.
Mordet på Catrin da Costa är numer preskriberat.
djurslakt.
Svea hovrätt gick in och stoppade ett
DNA-test av styckmördaren Stanislaw Gonerka som begått en styckning
1974, som påminner om styckningen av
da Costa samt att han mördat två äldre
personer 1977. Gonerka syntes ofta på
Malmskillnadsgatan där Catrine da Costa

gick. Det har spekulerats i att oviljan att
lösa mordet beror på att det juridiska etablissemanget velat skydda de som begått
justitiemordet, samt att en DNA-träff
skulle innebära att det största skadeståndet skulle komma att utbetalas i svensk
kriminalhistoria.
Patrik Nyberg

Ett viktigt vittnesmål i rättegången kom från fotohandlaren Annika Schlyter. Hon
hade tidigare sett en film med ”figuranter” varav en var ”allmänläkaren”. Den
skriftliga sammanfattningen av konfrontationen är följande: ”Filmen visas utan
kommentarer av Annika Schlyter. Efter filmen vill Annika se närbilderna en gång
till. Annika känner så igen en utseendemässigt, men minns inte, efter filmen, vilket nummer han hade. Hade han nr 9? S: nr 5 är det något bekant med Förhörsledaren: nr 5 S: mmm Lyssnar man på bandet låter det helt annorlunda. Annika
Schlyter vill se bandet igen och får se det igen. Efter det säger hon ”Nummer nio,
skulle jag...” F: Backa så, ja det är nio. S: Jaa, så var det han F: Backa Vid fortsatt backning börjar Annika Schlyter också tänka på nummer 5 och får genast
stöd av polismännen, som inte alls reagerat när hon först pekade ut nummer nio.
Tvärtom backade de bandet mer. I vittnesmål inför rätten pekade Annika Schlyter
säkert ut nummer fem, men den hon först pekade ut var alltså nummer nio, något som rätten inte alls fick veta. (Per Lindeberg: Döden är en man ss 338–344)

www.contra.nu

CONTRA 6/2012

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.

Klåfingrighet i
”mångkulturens” namn

Folkbokföringen i Sverige är ordnad så
att Du är registrerad i en viss kommun
och varje kommun (med ett par undantag) är indelade i församlingar. Församlingarna är desamma som används av
Svenska kyrkan. Sedan kyrkan och staten skildes åt år 2000 har Skatteverket,
som numer har hand om folkbokföringen, följt ändringar i Svenska kyrkans
indelningar. Svenska kyrkan har under
senare tid satt en ryslig fart på ändringar
i sin församlingsstruktur. I hundratals
år låg församlingarna fast, först i början
på 1900-talet började man acceptera att
dela församlingar som blev alltför stora
när städerna växte. Vad man däremot inte
gjorde var att slå ihop församlingar som
blev alltför små på grund av avfolkningen av landsbygden. I slutet av 1900-talet skedde enstaka sammanslagningar av
småförsamlingar med något hundratal
invånare var. Efter sekelskiftet har den
här processen tagit fart och nu sker sammanslagningar även i de större städerna.
Skatteverket har hela tiden hängt med i
kyrkans ändringar, trots att Skattever-
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ket har helt andra bevekelsegrunder än
Svenska kyrkan. Kyrkan vill utnyttja sina
resurser och präster bättre. Skatteverket
vill få in sina skatter. Nu är det på gång
att Skatteverket ska döpa om ”församlingarna” till distrikt och ”distrikten” kan
helt kopplas fria från månghundraåriga
indelningar. Om Du får veta att en gård
funnits i Ödeby församling, är det inte så
lätt att veta att det idag är Glanshammars
församling (och i morgon Glanshammars
distrikt) i Örebro kommun. Skatteverket
håller på att kapa en viktig länk till vår
historia (just Ödeby är känt för att Gustav
Vasa hade ett slott där och skänkte pengar
för utsmyckningen av den lokala sock
enkyrkan). Varför man ska bryta länken
till vår historia är svårt att förstå.

Svenskt försvar – finns det?
1988
Fartyg och ubåtar 71
Armébataljoner 347
Flygdivisiooner 23,5
Personal 850 000
2014
Fartyg och ubåtar 14
Armébataljoner 20
Flygdivisioner 4
Personal 53 700

ÖB Sverker Göransson säger i en intervju i SvD på nyårsafton att Sverige kan
försvara sig i en vecka. Försvarsminister Karin Enström sade senare att hon är
nöjd med det.
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Ansvariga försvarsministrar:
Roine Carlsson (S, 1985–1991)
Anders Björck (M, malaj, 1991–1994)
Thage G. Peterson (S, 1994–1997)
Björn von Sydow (S, 1997–2002
Leni Björklund (S, ingen militär utbildning, tidigare generalsekreterare i Svenska kyrkan) 2002–2006
Mikael Odenberg (M, reservofficer, major, 2006–2007) avgick i protest mot de
sänkta försvarsanslagen
Sten Tolgfors (M, vapenvägrare) 2007–
2012
Karin Enström (M, yrkesofficer, kapten)
2012–
(Uppgifterna om den militära styrkan från
Svenska Dagbladet, vi har inte lyckats
gräva fram uppgifter om Roine Carlssons, Thage G. Petersons och Björn von
Sydows militära utbildning)

Sverigedemokrater
gick över till S

I många kommuner fick Sverigedemokraterna fler platser i kommunfullmäktige än de hade kandidater på sina listor.
Inte ovanligt för ett litet parti som vinner
stora framgångar (har hänt tidigare med
Ny Demokrati, Vänsterpartiet och Miljöpartiet). Då vidtar granskning av röstsedlarna och om någon skrivit in ett namn
för hand blir den som fått flest sådana
röster invald i fullmäktige. Om ingen sådan finns blir platsen i fullmäktige tom.
De som skrivits in för hand är inte alltid
ens med i partiet (i några fall har de till
och med varit med i andra partier) och lojaliteten med partiet är därför av naturliga
skäl låg. De kan uppträda som ”vildar”
utan att ansluta sig till någon partigrupp.
I en del fall har Sverigedemokraterna
centralt uteslutit personer som de anser
ha gjort olämpliga uttalanden eller drivit
olämpliga politiska åsikter. Men en ledamot i kommunfullmäktige (liksom en
ledamot i Riksdagen) är vald av folket
och partiorganisationen kan inte göra det
valet ogjort. Vederbörande kan sitta kvar
till nästa val oavsett vad partiorganisationen tycker.
De som blivit uteslutna ur partiet har
i en del fall lämnat fullmäktige, i andra
fall fortsatt som vildar. Några har försökt
ansluta sig till andra partigrupper, men
de har inte varit välkomna. Med ett markant undantag. I Södertälje gick tre av
Sverigedemokraternas fem ledamöter i
fullmäktige över till Socialdemokraterna,
som hälsade dem välkomna till gruppen.
Övergången skedde efter oenighet i SDs
partigrupp, där det bland annat var fråga
om redovisning av utlägg och användning av partilokalen. Samtliga de som
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gick över till Socialdemokraterna var
kaldéer, kristna från Irak.

Snusförbudet

Det verkar som om svenska ledamöter
i Europaparlamentet mangrant kommer
att ställa upp för snuset, men än återstår
det att se hur konsekvent ställningstagandet blir. Två ledamöter har engagerat
sig kraftfullt, Christofer Fjellner (M) och
Christian Engström (Piratpartiet). Bägge
är snusare och Fjellner brukar sälja snus
på sitt tjänsterum på Europaparlamentet och har därför anklagats för olaglig
droghandel av förre EU-kommissionären
John Dalli.
Dalli fick avgå från kommissionen sedan han anklagats för att ha begärt 500
miljoner kronor i mutor av snustillverkaren Swedish Match för att medverka
till att upphäva snusförbudet i övriga
EU-länder. Hans efterträdare Tonio Borg
har lagt fram ett förslag som i princip är
oförändrat i förhållande till det som John
Dalli planerade. Det ska nu behandlas i
ministerrådet och Europaparlamentet.
Den svenska argumentationen för att
lätta på snusförbudet är att snus definitivt är mindre farligt än cigaretter och i
alla fall inte farligare än de många andra
liknande produkter (till exempel nässnus, tuggtobak) som är tillåtna. Att det
finns snus som ett alternativ till rökning
gör att andelen rökare i Sverige är lägst
bland EU-länderna. Snus kan enligt
den svenska argumentationen förbättra
hälsoläget. Läkemedelsbolag som tillverkar rökavvänjningsmedel (nikotinplåster
och -tuggummin) ser snuset som ett hot
mot en synnerligen lukrativ marknad.
Christian Engström ställde till kommissionen frågan om vilka fakta som förbudet bygger på. Det kom ett svar den
28 december 2012 som inte innehöll
någonting annat än en hänvisning till
att snus påstods vara en inkörsport till
rökning, fast de flesta nog uppfattar det
som tvärtom, en väg bort från rökning.

Byggregler

Strömstads kommun kräver att det norska paret Geir och Anne Nielsen ska riva
stora delar (70 procent) av en villa som
de byggt för sju miljoner kronor. Det
norska paret hade fått byggnadslov och
byggde i enlighet med lovet. När villan
var klar (!) överklagade grannen bygglovet och hävdade att den stod på mark
som inte fick bebyggas enligt detaljplanen. Kommunen, som begått misstaget,
undersökte om detaljplanen kunde ändas,
men under tiden skedde det ett maktskifte i kommunen och den nya majori-
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teten ville inte ändra detaljplanen. Idag
står Socialdemokraterna, Vänsterpartiet,
Moderaterna, Miljöpartiet och det lokala Strömstadspartiet bakom en rivning,
medan Folkpartiet och Centern är emot
(majoriteten i Strömstad är en koalition
mellan S, M och Strömstadspartiet).
Till slut kan målet hamna i Europadomstolen, där ett snarlikt fall på Ljusterö i
Stockholms skärgård ledde till att svens
ka staten tvingades betala 100.000 euro
i skadestånd till en person vars fastighet
rivits två dagar innan Hovrätten angett
som sista dag för inlämnande av handlingar om det mål som behandlade huset.
Paret Nielsen menar att de utsätts för en
särskilt hård behandling eftersom de är
norrmän. Norrmän har köpt många hus
i Strömstad, som bara ligger femton mil
från Oslo där priserna är betydligt högre
än på den här sidan gränsen.

Johan Gustafsson

var motorcykelturist från Sundbyberg
och blev i november 2011 gripen av de
militära grupper som kontrollerar Mali
(Timbuktu). Du har kanske sett någon
liten notis om honom i media. Men det
bedrivs inga kampanjer för honom i media, som fallet med Johan Persson och
Martin Schibbye eller Dawit Isaak. Johan
är nämligen turist och inte journalist och i
media är det bara de senare som förtjänar
kampanjer.

Man måste vara socialist
för att få arbeta åt Kommunal

Helena Ternehäll arbetar inom äldrevården i Stenungsund. Hon blev vald till
fackligt ombud och gick på en facklig
kurs i oktober. Mitt bland det fackliga
kom en S-politiker, Krister Kronlid, och
sågade Alliansregeringen. Han erbjöd
dessutom deltagarna i kursen att bli medlemmar i Socialdemokratiska Partiet. Helena som sympatiserar med Moderaterna
gillade inte det politiska inslaget.
En vecka efter kursen blev hon uppringd av ordföranden i Kommunals Stenungsundssektion, Lena Jansson, som upp
manade Helena att tänka på sina värderingar, eftersom hon varit för positiv till Alliansen på kursen. En tid senare fick hon
mejl från Lena Jansson att uppdraget som
förtroendevald var avslutat med omedelbar verkan. För att vara arbetsplatsombud
måste man ställa upp för Kommunals
värderingar säger Lena Jansson i en facktidning. Till värderingarna hör stadgarna:
”Kommunal ska också verka för en samhällsutveckling på demokratisk socialistisk grundval”. Då spelar det ingen roll
att de lokala medlemmarna valt Helena
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Ternehäll till ombud (de saknar nu både
arbetsplatsombud och skyddsombud).
Krister Kronlid förklarar att man absolut
inte kan göra ett bra fackligt jobb om man
är moderat. I Göteborgs-Posten kommenterar han spakandet av Helena Ternehäll:
”Jag tror att våra medlemmar blir stolta
över att vi vågar ta ställning, att vi inte
viker ner oss bara för att få så många arbetsplatsombud som möjligt”

Vindkraft på börsen – ett fiasko

Det finns en bransch som i stort sett lever på statliga subventioner – vindkraften. Subventionerna kommer inte direkt
från statskassan utan indirekt, genom att
de företag som producerar energi med
lönsamma metoder tvingas köpa ”elcertifikat” som sedan slussas vidare till
olönsamma satsningar i bioeneergi och
vindkraft.
Många är de som vill ta del av subventionerna. Men det hjälper inte dem
som satsar pengar att få del av det som
bjuds i syltburken. År 2010 var det två
vindkraftsbolag som försökte introducera
sig på börsen. Det ena, O2, misslyckades
med att få tillräckligt många att satsa.
Det blev ingen börsnotering och företaget hankar sig nu fram med folk som investerar för att få ”egen” vindkraft. Det
andra företaget, Arise Windpower, lyckades lite bättre, kanske för att Pehr G. Gyllenhammar är styrelseordförande. Aktien
introducerades i mars 2010 för 55 kronor.
Idag står aktien i 26 kronor, en minskning
med 52 procent, vilken är det näst sämsta
som något bolag introducerat 2010 och
2011 visat upp.

Försäkringskassan

har gjort en reklamfilm för att locka
studenter att söka bostadsbidrag. Den
som följer filmens råd hamnar på en
räknesnurra där utropet är Grattis! om inkomsten är tillräckligt låg för att bostadsbidrag ska utgå!
Försäkringskassan har i underlaget till
reklambyrån som gjorde filmen konstaterat att välutbildade människor söker bostadsbidrag i hög utsträckning – om de är
berättigade. De som inte vet att de kan få
bostadsbidrag är lågutbildade landsortsbor, men filmen som levererades och sändes på TV var alltså speciellt riktad till
studenter.

Statlig inkomstskatt

utgjorde år 2011 3 procent av skatt och
avgifter till stat, kommuner och ålderspension. Att helt avskaffa den statliga inkomstskatten skulle alltså vara helt ekonomiskt hanterligt för staten.
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Framsteg i Latinamerika

I en färsk rapport från Världsbanken
konstaterar man att ”medelklassen” i Latinamerika ökade med 50 procent mellan
2003 och 2009, från 103 till 152 miljoner.
Det är ungefär en tredjedel av regionens
befolkning. Antalet fattiga minskade under samma period från 41 till 28 procent
av befolkningen. Medelklassen är de som
kan bo i egna lägenheter och kanske har
en bil i familjen. Till medelklassen räknar
man dem som tjänar mellan 10 och 50
dollar per dag, medan den ”lägre medelklassen” tjänar mellan 4 och 10 dollar per
dag. De fattiga under 4 dollar. 2 procent
av latinamerikanerna är ”rika”, vilket betyder att de tjänar mer än 50 dollar per
dag.

som uppstår på grund av vindkraftverk
bygger på felaktiga premisser. Korruption är detsamma som moraliskt förfall,
och det är enligt Rørdam vad som är
på gång i Danmark. Kombinationen av
önskan att rädda jobb och en nästintill
religiös hängivelse till vindkraften som
energikälla gör politikerna både blinda
och döva inför vad som verkligen håller på att hända. Trots hängivenheten inför vindkraftsindustrin är den på kraftig
tillbakagång i Danmark. Vestas tappar
marknadsandelar och har haft betydande
finansiella problem. Under 2011 var förlusten 166 miljoner euro och de första
nio månaderna 2012 345 miljoner euro.
Vestas har sparkat 3 000 personer bara i
Danmark under de senaste åren.

Vindkraft – världens
mest korrupta bransch

Global uppvärmning
och havsytan

Peter Rørdam är pensionerad hovrättsdomare i Danmark. Han har skrivit en
mycket avslöjande artikel i tidningen Copenhagen Post, hans slutsats är att vindkraftsindustrin är den mest korrumperade
branschen i världen. Och en dansk bör
veta, ett av världens största vindkraftsföretag, Vestas, är danskt.
Rørdam berättar om en stor anläggning
för testning av vindturbiner nära den jylländska staden Østerild. Lagen genomdrevs i Folketinget trots att det fanns
invändningar om hur testanläggningen
skulle påverka naturen och människorna
i området. Vad det handlade om var att
Vestas hotade med att flytta arbeten utomlands, då föll Folketinget genast till föga.
Många människor, inte bara vid Østerild,
har klagat på de negativa effekterna av
vindkraftverken. Men vindkraftsindustrin är viktig för Danmark och alltså slår
myndigheterna fast att det inte är några
problem att bo bredvid ett vindkraftverk.
Tre vetenskapsmän vid Universitetet
i Ålborg publicerade i oktober 2012 en
studie som visade att myndigheternas
kalkyler för att beräkna oljudet från vindkraftverken var felaktiga och att siffrorna
drogs ner för att det inte skulle framstå
som problematiskt att bo nära ett vindkraftverk. Myndigheterna, med miljöminister Ida Auken i spetsen, förklarade bara
att rapporten från Ålborg var felaktig,
men la inte fram något som skulle kunna
stödja myndigheternas uppfattning.
Den ersättning som fastighetsägare får
för det minskade värde på fastigheten
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I november var det dags igen. Havsytan
skulle stiga med 3 meter till kommande
sekelskifte inte tidigare beräknade 59
centimeter. Anledningen var att man via
satellitbilder räknat fram att vattenytan
höjde sig 3 mm per år istället för tidigare
uppskattade 1,8 mm. Men 3 mm på 88
år blir 26,4 cm, inte 3 meter! Dessutom,
för dem som bor i Stockholmstrakten tar
landhöjningen helt ut den höjda vattennivån. För Norrland blir det fortsatt till
bakadragande av havet, medan det däremot i Skåne kan bli en viss höjning av
havsytan.
Enligt klimatteoretikernas beräkningar
bidrar den globala uppvärmningen bara
med 1,1 mm av höjningen av vattennivån varje år. 0,8 mm förklaras i stället av
konstbevattningen, som i praktiken innebär att människan med hjälp av modern
jordbruksteknik flyttar vattenreservoarer
(grundvatten) från land till havet. Det har
inte något alls med uppvärmning att göra.
Återstår att se var den nyupptäckta dryga
millimetern kommer ifrån. Våra fina klimatalarmister kan väl inte ha räknat fel
på hur mycket den globala uppvärmningen bidrar med, åtminstone inte med 100
procent som det skulle bli om den bidrog
med 2,2 istället för 1,1 mm per år.
(Illustrerad Vetenskap)

Tur och retur?

För en tid sedan landade ett plan från Palermo på Rygge flygplats i södra Norge.
Bland passagerarna fanns 70 somalier,
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varav inte en enda hade några legitimationshandlingar. Det är ett standardråd från
flyktingsmugglare att kunderna ska förstöra sitt pass så fort de kommit igenom
den utgående kontrollen. Som alla flyg
resenärer vet är det inte lätt att komma
ombord på ett flygplan utan att visa giltig
legitimation. På den aktuella flygningen
hade troligen inte en enda släppts in i
Norge, eftersom de kom från Italien skulle Italien ha varit ”första asylland” inom
Schengen och alla borde ha skickats till
baka dit. Genom att de här personerna
inte har några legitimationshandlingar
förorsakar de dels en helt ny utredning,
fast en utredning troligen satts igång redan i Italien, dels mångdubbla kostnader
eftersom det blir stora kostnader för att
identifiera personerna. Polisen vid Rygge, Anders Lie, säger att man vet att dokumenten rivs i småbitar och kastas i toaletten på flygplanet eller vid ankomsten.
Samma fenomen finns i Sverige. Nästan
inga asylsökande har legitimationshandlingar, trots att den stora majoritet som
kommer med flyg hade det när de gick
ombord på planet. USA tillämpar regeln
att om någon släpps ombord på planet
och saknar giltigt visum (eller annan godkänd handling för dem som inte behöver
visum) får flygbolaget stå för returtrans
porten. Fremskrittspartiets invandringspolitiske talesman har en enkel lösning
på problemet: Tvinga flygbolagen att ta
kopior på de identifikationshandlingar
som uppvisas vid påstigandet. Kopiorna
kan ju makuleras snabbt om passagerarna
sköter sig som de ska under resan.
(Fremskritt, Oslo)

Konservativt bibliotek
öppnat i Berlin

I november öppnade Förderstiftung
Konservative Bildung und Forschung
ett konservativt bibliotek i Berlin (Bibliothek des Konservatismus). Biblioteket
har 20 000 böcker och 130 tidskrifter (varav 50 utges fortfarande). Biblioteket har
tillkommit efter en donation av framlidne
Caspar Freiherr von Schrenk-Notzing i
München. Stiftelsens hemsida hittas på
http://www.fkbf.de.
Contras bibliotek är cirka en tiondel så
stort som Bibliothek des Konservatismus,
men det står till förfogande för den som
arbetar med artiklar, akademiska uppsatser och liknande. En partiell innehållsförteckning för biblioteket finns på http://
www.contra.nu/prenumerant/biblioteket.
html

Amerikanska presidentvalet

Amerikanska presidentvalet blev som
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bekant en storseger för Barack Obama,
vilket kan verka märkligt med tanke på
den förre demokratiske presidentens
nyckelord, Bill Clinton förklarade sina
framgångar med ”It’s the economy, stupid”. Ekonomin har utvecklats mycket
ofördelaktig under Obamas år i Vita huset. Ändå kunde Obama ta hem segern.
I svenska media kunde man tro att det
aldrig var någon ”match”. Men det var
det. Contra, som på nätet gjorde dagliga
uppföljningar av de bästa opinionsundersökningarna hade Mitt Romney som
segrare fram till 1 november. Men då
ändrades opinionen snabbt till Obamas
fördel och den 6 november hade Obama
tagit hem alla de nyckelstater som stod
öppna, Ohio, Iowa, Colorado, Wisconsin,
Virginia, New Hampshire och Florida.
Avgörande för utgången var att Obama
lyckades mobilisera ett högt valdeltagande i viktiga nyckelgrupper. Detta lyckades
han med trots att entusiasmen inte alls var
så stor bland anhängarna som vid valet
2008. ”Yes, we can” och ”Change!” var
slogans som inte kunde upprepas 2012.
Snarast måste de gömmas undan, för att
inte påminna om hur lite förändring och
hur lite handlingskraft som det handlade
om under Obama första valperiod.
Det var i mycket ett splittrat Amerika
som gick till valurnorna. Efter valet har
följande siffror kommit fram för olika
väljargrupper (Obamas siffror först, att
summan inte blev hundra beror på att det
fanns fler presidentkandidater att rösta
på).
Totalt 50–48
Män 45–52
Kvinnor 55–44
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Vita 39–59
Negrer 93–6
Latinos 71–27
18-29 år 60–37
30–64 år 49–49
>65 år 44–56
<50 000 dollar i årsinkomst 60–38
>50 000 dollar i årsinkomst 45–53

dag av FN. Den enda personen som har
en egen dag är Nelson Mandela. Annars
finns det AIDS-dagen, flyttfågeldagen,
jazz-dagen, poesidagen, lyckodagen, vänskapsdagen och minnesdagar för Förintelsen, folkmordet i Rwanda, barnarbete,
tortyr, vägtrafikolyckor etc. Kanelbullens
dag är dock en lokal svensk företeelse.

Castro värvade nazister

Montagnarderna fortfarande
hårt pressade

I samband med Kubakrisen 1962 engagerade Fidel Castro tidigare medlemmar i Waffen-SS för att utbilda sina egna
trupper. Det framgår av tidigare hemliga
handlingar från Östtyskland, där hemligstämpeln nu hävts efter femtio år. Det
handlade om fyra före detta officerare
som inbjöds till Havanna. Castro anlitade
också två skumma vapenhandlare med
nazistkopplingar för att köpa belgiska
pistoler till de egna trupperna. Uppenbarligen ville han något frigöra sig från
beroendet av Sovjetunionen.
(Daily Telegraph)

Islam och antisemitism

PEW Research, som är känt för att göra
världsomspännande opinionsundersök
ningar, gjorde sommaren 2011 en undersökning om inställningen till judar i olika
länder. I samtliga undersökta muslimska
länder var mer än 95 procent av invånarna negativa till judar. Det fanns bara två
undantag. Indonesien där siffran var 90
procent och Israel där siffran (bland muslimska invånare) var 49 procent.

FN firar över hundra dagar

Över 100 ändamål har fått en särskild
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Under Vietnamkriget ställde de ickevietnamesiska bergsfolken, de så kallade
montagnarderna, upp för Sydvietnam
och USA. Många lyckades i samband
med kommunisternas maktövertagande
fly till USA och i Kalifornien, Minnesota och Wisconsin finns det en kvarts
miljon Hmong. En miljon Hmong finns
fortfarande kvar i Vietnam och eftersom
Hmong var kända för att kämpa mot
kommunisterna är de inte väl sedda av
kommunistregimen.
Många Hmong är kristna och därför
ställer regimen i Hanoi upp särskilda hinder för olika kyrkor att arbeta i bergsområdena. Den katolska kyrkan är ganska stor
i Vietnam (särskilt Sydvietnam) och den
accepteras motvilligt av regimen. Men i
bergstrakterna är det svårare. Det krävs
särskilt tillstånd för att katolska präster
ska få besöka de troende i bergsområdena. Men för inte så länge sedan slogs
en katolsk präst sönder och samman och
hamnade på sjukhus efter att han besökt
en avlägsen bergsby för att fira gudstjänst
en söndag.
Men katolikerna är trots allt någorlunda accepterade, även om kommunistregimen ser alla kristna som ett vapen för
västerlandets kapitalistiska ondska.
Värre är det för protestanterna. De
måste antingen avsvära sig sin tro eller
ansluta sig till den offentligt godkända
och kontrollerade kyrkan. Diakonen Y
Brie Bkrong deltog vid påsken 2004 i
en demonstration för religionsfrihet. För
detta dömdes han till sju års fängelse
för ”sabotage av solidaritetspolitiken”.
Han placerades i ett läger 160 mil från
sin hemby. När han 2011 släpptes efter
att ha avtjänat hela det sjuåriga straffet,
fastställde myndigheterna att hans adress
var hemma hos föräldrarna, inte hos fru
och barn, det var cirka 4 mil mellan de
platserna. Han får besöka sin fru och sina
barn en gång i månaden. Och eftersom
han utan tillstånd har träffat vänner och
gamla församlingsmedlemmar har han
förvägrats även månadsbesöket vid flera
tillfällen. Hans åkermark beslagtogs och
när han trots det överlevde kallades han
till förhör för att förklara hur han fick mat
när han inte hade någon mark att odla.
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Regeringens tunna kamp mot regelbördan
Inför valet 2006 lovade Allianspartierna, med Centerpartiet i
spetsen, att regelbördan i form
av administrativa kostnader
skulle minska med 25 procent till
2010. När det löftet inte infriades
förlängdes fristen till 2012. Facit av regeringens ansträngningar är att regelbördan har minskat med drygt 7 procent. Inom
skatteområdet har kostnaderna
till och med ökat under mätperioden. Riksrevisionen har följt
upp arbetet med regelförenklingar och gett rekommendationer
för en ökad effektivitet i regelförenklingsarbetet.
Regeringens övergripande mål är att företag ska märka en uppenbar minskning av
regelbördan. Eftersom det målet är så
omfattande och dessutom svårt att mäta
objektivt har ett delmål fastställts. Det
målet avser att minska de administrativa
kostnaderna med 25 procent. Det är relativt enkelt att följa upp genom en internationellt gångbar standardkostnadsmodell.
För att undvika att enbart mäta kostnadsminskningar är målet ett nettomål, vilket innebär att nya regler som påverkar
företagande negativt måste kompenseras
av avskaffade regler eller förenklingar i
regelverk eller tillämpningar. Målet är
dock snävt definierat då företagens startkostnader såsom inköp av programvara
och konsulttjänster inte är medräknade.
Inte heller tar målet hänsyn till företagens
kostnader för att hålla sig uppdaterad om
regelverk eller kostnader för att anpassa
produkter eller affärssystem. Denna exkludering av indirekta kostnader skapar
en missvisande bild av kostnadsutvecklingen för företagens regelbörda. Forskning visar nämligen att det är de indirekta kostnaderna som har mest betydelse
för företagande och tillväxt. Dessutom är
det enbart statliga regleringar som tas
med i beräkningarna, inte kommunala
regleringskostnader. Men samtidigt mäts
inte heller indirekta plusposter såsom
förbättrad och mer jämlik konkurrenssituation som kan uppstå via regelförändringar. Exempel på det kan vara krav på
personalliggare eller regleringar av så
kallade räntesnurror.
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Tanken med målet att minska företagens regelbörda är att det ska bli mer
lönsamt att starta, driva och expandera
en företagsverksamhet. Det ska i sin tur
leda till att fler företag anställer, så att arbetslösheten och utanförskapet sjunker.
Som ett led i detta betonar regeringen att
regelförenklingsarbetet och lagstiftningen ska fokuseras på småföretag eftersom företag med 0 till 9 anställda utgör
96 procent av alla aktiva företag. Enligt
regeringens uppgifter har 585 000 anställningar gjorts sedan 1997 och av dessa anställningar står små- och medelstora
företag för 75 procent. Småföretagen har
alltså blivit viktigare för ökad tillväxt och
sysselsättning, samtidigt som småföreta-

fredrik.runebert@contra.nu
gen är mer känsliga för regleringar, då de
har högre kostnader per producerad enhet
för att efterleva reglerna.
Sverige är inte ensam om att sätta mål
för minskad regelbörda. Faktum är att
flera länder har infört mätningar och uppföljningar långt innan Sverige påbörjade
sitt strukturerade arbete 2006. Förvisso
har Sverige fört ett regelförenklingsarbete sedan 1999, men då utan tydliga
och mätbara mål. Arbetet intensifierades
först med Alliansregeringens tillträde.
Nederländerna var först med att mäta
administrativa kostnader med en standardkostnadsmodell. De lyckades sänka
sina kostnader med 22 procent mellan
2003 och 2007. Efter 2007 har Nederländerna formulerat om målet och breddat perspektivet till att mäta regelbördan.
Storbritannien har tidigare satsat på ett
regelmål, men har nu ersatt det med ett
regeltak. EU har också satt upp ett regelmål, men till skillnad från Sverige, är det
inte ett nettomål. Det innebär att EU bara
mäter minskningar av regelbördan, inte
ökningar på grund av nya regler. EU kan
därmed uppnå målen även då den totala
bördan för företagen har ökat.

Förändring av regelbördan

Tillväxtverket är den myndighet som ansvarar för att mäta utvecklingen för de
administrativa kostnaderna. Förutsättningarna för mätningarna är att följa upp de
administrativa kostnaderna för ett normaleffektivt företag med 2006 som basår.
Resultatet av dessa mätningar visar att de
administrativa kostnaderna har minskat
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från 96,5 miljarder kronor 2006 till 89,5
miljarder 2010, vilket utgör en minskning
med 7,3 procent. Av 17 regelområden har
12 områden fått minskade och 5 fått ökade administrativa kostnader. Den relativt
största ökningen av administrationskostnader står sjuk- och hälsovårdsområdet
för, den absolut största ökningen står
skatteområdet för. De största ökningarna
av administrationskostnader rangordnas
enligt följande; 1. Omvänd skatteskyldighet inom skatterätten ökar kostnaderna
med 453,8 miljoner, 2. Personalliggare
i frisör- och restaurangbranscherna ger
en ökad kostnad på 365,5 miljoner, 3.
Dokumentationsskyldighet vid internprissättning ökar kostnaderna med 305,5
miljoner, 4. Det statliga tandvårdssystemet ökar kostnaderna inom sjuk- och
hälsovården med 303,6 miljoner och 5.
Nya krav på regelefterlevnad till följd av
MIFID-direktivet ökar kostnaderna inom
finanssektorn med 258 miljoner. Av de
företag som drabbas av personalligare
och omvänd skatteskyldighet för moms
anser dock en majoritet att de positiva effekterna av regleringarna överväger kostnaderna. Däremot anser en majoritet av
de företag som berörs av kravet på kassaregister, särskilt inom handeln, att kostnaderna inte är acceptabla i förhållande
till syftet. Anledningen till denna positiva
syn på regleringar beror troligen på att 70
procent av hårvårdsföretagen, 50 procent
att restaurangföretagen och 40 procent av
byggföretagen anser att svartarbete är ett
konkurrensproblem.
De största sänkningarna av administrationskostnaderna är; 1. Enklare tillämpning av reglerna för spårbarhet av
livsmedel. Ger 3 miljarder lägre kostnader. 2. Frivillig revision för bland annat
vissa mindre aktiebolag. Ger 2,6 miljarder lägre kostnader. 3. Enklare regler för
löpande bokföring och arkivering. En
besparing på 560 miljoner. 4. Förlängd
redovisningsperiod avseende moms till
varje kvartal i stället för varje månad.
Besparing cirka 307 miljoner. 5. Enklare
redovisningsregler för årsredovisningar.
Besparing cirka 300 miljoner. Dessa fem
åtgärder på cirka 7 miljarder i besparingar står för 96 procent av de totala minskningarna.

Övergripande mål

För att utröna om regeringen åtminstone
lyckas leva upp till det övergripande må-
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let att skapa märkbara förändringar för
företags regelbörda har Riksrevisionen
genomfört en enkätundersökning med
4 000 respondenter som valts ut slumpmässigt. Enkäten har kompletterats med
dokumentstudier och intervjuer med representanter för myndigheter och förvaltningar. Även här är resultatet nedslående.
Hela 73 procent av de svarande har inte
märkt någon förändring eller anser att
det till och med har blivit sämre under en
femårsperiod. 14 procent svarar att reglerna har blivit enklare eller mycket enklare. Bland storföretag anser 6 procent att
det har blivit enklare, medan 60 procent
säger att det har blivit svårare. En sammanfattning av andra studier som gjorts
inom området visar ett liknande resultat:
9 procent anser att det har blivit krångligare, 21 procent att det blivit enklare och
71 procent att kostnadsbilden är oföränd
rad. Tillväxtverkets studie med 19 000
företag visar att andelen småföretag som
anser att regelbördan är ett tillväxthinder
har minskat från 30 till 22 procent sedan
2008. Företagarna har frågat 1 360 företagare och fått fram följande: 71 procent
anser att regleringarna är omfattande och
35 procent anser att regelbördan har ökat
över tiden. Främst handlar det om arbetsmarknadsregler och skatteregler.
Försämringarna har främst uppkommit
inom redovisning och skatteregler. En
tredjedel av småföretagen anser att det är
betungande att hitta information och hålla sig uppdaterad bland regelverken. En
lika stor andel anser att de har liten kunskap om regleringar inom sina områden.
Motsvarande andel för storföretag är 17
procent. Att de kommunala reglerna inte
tas med i uppföljningen av regelbördan är
ännu en faktor som skapar missvisande
resultat av utvecklingen. Tre fjärdedelar
av företagen anser nämligen att kommunala regler står för mer än 20 procent av
de totala kostnaderna.
Av de småföretag som har svarat har 76
procent tagit in extern hjälp för bokföring
och 60 procent för skatteredovisning.
Motsvarande siffra för storföretag är 43
procent och 35 procent. Tillväxtverkets
arbete med e-tjänster, som har syftet att
förenkla rapportering till främst Bolagsverket och Skatteverket, har 60 procent
av småföretagen och 88 procent av storföretagen anammat. För nystartade företag är andelen 69 procent vilket tyder på
att allt fler småföretag börjar använda sig
av myndigheters e-tjänster. Anledningen
att företag väljer att inte använda e-tjänster är att det tar för lång tid att sätta sig
in i det eller att de har problem med elegitimationen.
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Riksrevisionens
rekommendationer

Riksrevisionen rekommenderar att regeringen ska mäta de totala kostnaderna för
regleringar och därmed definiera ett bredare delmål än administrativa kostnader.
Definitionen bör vara: ”Kostnader för att
upprätta, lagra eller överföra information eller uppgifter till följd av statliga
regler”. Att exkludera vissa kostnader
försvårar uppföljningsarbetet vilket i sin
tur försvårar uppfyllandet av regeringens
övergripande mål om tillväxt och sysselsättning. Som förslag till mätmetod hänvisar Riksrevisionen till Världsbankens
undersökning ”Ease of Doing business”.
För att uppnå en bredare uppföljning behövs fler delmål som ger indikationer på
att utvecklingen går åt rätt håll.
I den ovan nämnda undersökningen
där 183 länder ingår har Sverige klättrat från 18:e plats 2010 till 14:e plats
2011. De främsta orsakerna till klättringen är följande åtgärder: 1. Sänkta krav
på aktiekapital från 100 000 kronor till
50 000 kronor, 2. Förbättrade rutiner
för registrering av ägande och 3. Stärkt
skydd för investerare genom att transaktioner mellan olika bolagsintressenter har
reglerats. Dock beror inte klättringen på
några förbättringar av den administrativa
regelbördan. Det som skiljer Sverige från
OECD-genomsnittet i undersökningen
gäller regelbördan vid anställning och finansiering. Inom anställningar utmärker
sig även Finland. Att reglerna vid anställningar är snåriga bekräftas av Riksrevisionens enkät som visar att storleken i form
av antalet anställda har större betydelse
för upplevd regelbörda än storleken i
form av omsättning. De områden som har
blivit snårigare över tiden toppas av miljöregler (39 procent), branschspecifika
regler (34 procent) och arbetsmiljöregler
(30 procent). Inom redovisning och skatter har fler svarat att det blivit bättre än att
det har blivit sämre. Men samtidigt svarar
hälften att regelbördan är oförändrad.
Vidare anser Riksrevisionen att regeringen ska välja ut prioriterade områden
i stället för att ge breda och öppna direktiv till myndigheter och departement att
minska regelbördan. Dagens upplägg är
att departementen och ett femtiotal myndigheter ska lämna förslag till regeringen,
ett arbetssätt som kan karaktäriseras som
en nedifrån-upp-metod. Riksrevisionen
tror mer på ett uppifrån-ned-perspektiv
vad gäller regelförenklingar, särskilt med
tanke på att de största kostnadsminskningarna finns att hitta i själva regelverken
och inte i myndigheternas föreskrifter.
Med facit i hand kan man också utläsa
att de största minskningarna, och även
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de största ökningarna, av företagens
kostnader har skett vid regelförändringar. Det är därmed inte de små stegvisa
förenklingarna som är den mest effektiva
arbetsmetoden. Därför behövs en tydlig
prioritering av tunga regelområden och
mer fokusering på lagar och förordningar. OECD har kommit fram till en liknande slutsats då organisationen menar
att svenska myndigheter och departement
saknar starka incitament att minska regelbördan eftersom specifika mål för varje
myndighet och departement saknas.

Målkonflikter

De ökande kostnaderna för skatteregler
är ett målande exempel på att det finns
en målkonflikt mellan effektivare skattekontroll som skapar likvärdiga konkurrensvillkor och sänkta administrativa
kostnader. Den målkonflikten har inte
analyserats tillräckligt av regeringen
och finansdepartementet som tenderar
att lägga större vikt vid målet om effektivare skattekontroll. Detta visar sig i att
det lagreglerade kravet på konsekvensbeskrivningar är undermåliga. Och det gäller inte bara inom skatteområdet.
Enligt Riksrevisionen uppfyller många
konsekvensutredningar inte de grund
läggande kraven. Alternativa förslag
saknas och utreds inte. I många utredningar görs bristfälliga genomgångar av
fördelar och nackdelar med olika förslag.
Regeringen kommer ofta fram till att
fördelarna med det aktuella förslaget
överstiger kostnaderna, utan att närmare
beskriva hur bedömningen och avvägningarna har gjorts. Inte heller redovisas några beräkningar som underlag till
besluten. Dessutom saknas en samlad
bild av förändringarna. När en kostnadsberäkning görs handlar det oftast om att
redovisa administrativa kostnader, inte
de totala kostnaderna. Troligen en effekt
av att regeringen mäter just administrativa kostnader. Konsekvensförordningen
som reglerar hur konsekvensutredningar ska göras är klar och tydlig, det är
snarare tillämpningen av lagen som behöver skärpas. Undantaget är att kraven
på konsekvensutredningar enligt förordningen är lägre för regeringskansliet och
kommittéer än för myndigheter, något
som bör rättas till för att få bättre beslutsunderlag.

Regelrådets roll

Det är inte bara Riksrevisionen som har
uppmärksammat bristerna i konsekvensutredningar, även remissinstanserna har
påtalat att beslutsunderlagen är undermåliga. Regelrådet, som bildades av alliansregeringen för att höja kvaliteten på nya
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Regeringen lovade att minska företagens uppgiftsbörda med 25 procent, På sex år har det bara blivit sju procent. Bilden från en särskilt hårt reglerad bransch, whiskybränneriet i Mackmyra.
och ändrade regler, anger att 55 procent
av alla konsekvensutredningar är bristfälliga. Och som av en slump beslutade
regeringen i augusti 2011 att Regelrådets roll ska förskjutas från granskande
till rådgivande. Med andra ord kommer
Regelrådet att närma sig den aktör som
den är satt att granska. Riksrevisionen ser
allvarligt på den förflyttningen av makten
och vill därför bredda Regelrådets mandat så att rådet i sina yttranden tar hänsyn till alla konsekvenser för företag, inte
bara de administrativa kostnaderna. Utöver denna rollförflyttning har Regelrådet
fått nya uppgifter. Numera ska rådet även
sammanställa statistik och göra analyser
samt sätta gränsvärden för vilka förslag
som behöver granskas. Riksrevisionen
uttrycker en oro för att detta leder till att
resurser tas från granskningsuppdraget,
vilket försämrar kvaliteten på granskning
arna. Det finns även en risk för att statistiken blir missvisande då regleringsförslag
i regel saknar uppgifter om administrativa
kostnader, alternativt att uppgifterna är
ofullständiga. Gränsvärden är dessutom
svårdefinierade. Låga samhällskostnader,
som kan leda till att en granskning inte
genomförs av ett lagförslag, kan medföra stora kostnader för de få företag som
drabbas inom ett visst område.
Regelrådet granskar bara de administrativa kostnaderna och får över 400 remisser per år. Under 2011 lämnades 174
yttranden och 287 kanslisvar. Yttrandena
tillstyrker eller avstyrker ett förslag, medan kanslisvaren lämnas när ett förslag
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bedöms ha begränsade effekter eller då
tidsbrist råder. Tyvärr framgår det inte
hur stor andel av kanslisvaren som beror
på tidsbrist. Från 2009 till 2011 har andelen yttranden minskat från 54 procent
till 38 procent och andelen kanslisvar har
ökat från 46 procent till 62 procent.
Av de yttranden som meddelats 2011
har 127 tillstyrkt och 47 avstyrkt. Andelen tillstyrkanden har från 2009 till 2011
ökat från 57 procent till 73 procent och
andelen avstyrkanden har minskat från
43 procent till 27 procent. Avstyrkande
yttranden beror oftast på bristfälliga konsekvensutredningar som gör att det inte
går att fastställa om den bästa lösningen
på ett problem har valts. Andelen bristfälliga konsekvensutredningar har varit
oförändrad kring 55 procent sedan 2009.
Saknade konsekvensutredningar har dock
minskat från 7 procent till 2 procent.
Utvecklingen med en större andel till
styrkande yttranden och en större andel
kanslisvar har pågått samtidigt som andelen bristfälliga konsekvensutredningar är
oförändrad. Därmed har beskrivningar av
administrativa kostnader förbättrats medan övriga beskrivningar är oförändrade.
Utöver dessa brister råder även olika
tolkningar kring vad som ska granskas.
Regelrådet anser att alla ändringar, även
de som överensstämmer med befintlig
reglering, ska granskas. Tillväxtverket
som ansvarar för metodiken anser å sin
sida att bara förändringar som innebär
materiella förändringar ska granskas.
Myndigheten varnar för tidsbrist och att
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myndigheter drar sig för att förenkla regler på grund av granskningar och konsekvensutredningar. Näringsdepartementet
har i sin tur slagit fast i ett tilläggsdirektiv
från 2011 att enbart substantiella ändringar ska granskas. Därmed har Näringsdepartementet ställt sig på Tillväxtverkets
sida.
Riksrevisionens granskning är omfattande och klargörande. Resultatet av
regelförenklingsarbetet har inte uppnått
regeringens mål. Orsakerna till misslyck
andet handlar om stora brister i måldefinitioner, uppföljning, konsekvensutredningar, strategier och felaktiga prioriteringar. Det är tydligt att finansdepartementet
och näringsdepartementet går i otakt och
att målet att få mer skatteintäkter går
före regelförenklingsarbetet. En regelförenklingsmetod som saknas i Riksrevisionens rapport är tidsbegränsade regleringar som tillämpas till viss del i USA.
En centerpartistisk riksdagsledamot förklarade för några år sedan för artikelförfattaren att det inte är en hållbar metod
eftersom det ökar arbetsbördan för riksdagsledamöterna. Men kan det helt enkelt inte vara så att fokuset för riksdagsledamöternas arbete bör förändras? Om
regleringar måste tas upp till ny omröstning efter två år, kanske politiker tänker
sig för fler än en gång innan ett förslag
läggs fram för riksdagen. Det hade varit
intressant att ta del av Riksrevisionens
syn på en sådan åtgärd.
.
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Vladimir Putin:
En studie i hänsynslös maktutövning
Ett typexempel på Vladimir
Putins maktutövning är hans
reaktion på USAs så kallade
Magnitskij-lag. Putinregimen
förbjöd i slutet av december
amerikaner att adoptera omhändertagna ryska barn som
ett svar på amerikanska sanktioner syftande till att förhindra
korruption, maktmissbruk och
våld i Ryssland. Förbudet drabbar främst handikappade ryska
barn.
Det ryska förbudet går ut över omkring
740 000 ryska barn som omhändertagits
av staten och framlever sina liv på något
av Rysslands beryktade barnhem, där
dussintals barn dog för några år sedan.
Adoptionstillstånden för ett 40-tal handikappade barn som stod i tur att adopteras
av blivande amerikanska fosterfamiljer
drogs därmed in.
Det var inte av omtanke om de handikappade barnen som president Vladimir Putin godkände beslutet att förbjuda
adoptioner till USA, även om man hänvisade till en tvåårig rysk pojke som dött i
sitt amerikanska fosterhem. Förbudet var
i stället en barnslig och samtidigt cynisk
reaktion på USAs Magnitskij-lag, vilken
är uppkallad efter den ryske advokaten
Sergej Magnitskij (1972–2009).
Magnitskij vittnade i en stor korruptionsrättegång mot den ryska staten om
hur ryska funktionärer stal en utländsk
företagsgrupp. En månad efter rättegångens slut kastades Magnitskij i Butyrkafängelset av samma tjänstemän som han
vittnat mot. Efter 358 dagar avled Magnitskij till följd av en sjukdom han inte
fått adekvat läkarvård för. Den ansvarige
fängelseläkaren, Kratov, friades och Putin förklarade att inga brott begåtts.

Systematisk utplundring

Riksdagsman Mats Johansson (M), ledamot i utrikesutskottet, kommenterade på
sin blogg den 30 december 2012 Putinregimens adoptionsförbud på följande
sätt:
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”Det ryska svaret på den amerikanska
Magnitskij-lagen säger allt om Putinregimens moraliska halt. Mot sanktioner
i USA som ska motverka korruption och
våld i Ryssland, till gagn för hederliga
ryska medborgare, svarar Kreml med åtgärder som främst drabbar handikappade
barn – i Ryssland!”
Fallet Magnitskij rönte internationell
uppmärksamhet och tas upp i Masha
Gessens mot Putin skarpt kritiska bok
Mannen utan ansikte (Brombergs 2012,
416 sidor). Sergej Magnitskij var en advokat specialiserad på civilrätt och verksam på advokatbyrån Firestone Duncan
i Moskva. Han upptäckte att klientföretaget Hermitage Capital Management
utsattes för en systematisk och storskalig
utplundring av tjänstemän anställda vid
det ryska inrikesdepartementet.
Bill Browder, en av Hermitages medgrundare, utvisades 2005 från Ryssland
med motiveringen att han utgjorde ”ett
hot mot Ryssland”. Själv menade Brow-

tommy.hansson@contra.nu
der att de enda han utgjorde ett hot mot
var ”korrupta politiker och byråkrater”.

Ungdomsligist

Vladimir Vladimirovitj Putin har varit det postkommunistiska Rysslands
starke man sedan han den 31 december 1999 efterträdde Boris Jeltsin och
utnämndes till tillförordnad president.
Han hade dessförinnan under en kortare
period varit premiärminister. Putin var
president 2000–2008, premiärminister
2008–2012 och därefter återigen president. 2008–2012 var Dmitrij Medvedev,
som nu övertagit Putins tidigare roll som
premiärminister, president.
Putin föddes i dåvarande Leningrad
den 7 oktober 1952. Fadern Vladimir
Spiridonovitj Putin (1911–99) var under
kriget verksam vid den sovjetiska flottan.
Som ett kuriosum kan vidare nämnas att
Putins farfar, Spiridon Ivanovitj Putin,
en gång var anställd som kock vid V. I.
Lenins datja vid Gorkij Leninskije och
efter Lenins död 1924 hade samma syssla
hos Lenins änka Nadezjda Krupskaja.
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Farfar Putin blev kvar som kock inom
sovjetnomenklaturan och lagade till och
med mat åt Stalin.
I Vladimir Putins på intervjuer på kort
tid ihopkomna självbiografi I första person (2000) tecknas bilden av en enkel
uppväxt. Familjen – pappa Vladimir,
mamma Maria och lille Vladimir – bodde
i en kommunal lägenhet i Leningrad. Den
senare statsmannen framställs som en
ungdomsligist som var en av få elever i
femte klass som inte var med i den kommunistiska ungdomsrörelsen Pionjärerna.
I sexan började Putin junior ägna sig åt
kampsporter.
Den stökige grabben lugnade dock ner
sig med tiden och tog 1975 examen i internationell rätt vid juridiska avdelningen
vid Moskvas universitet. På universitet
gick Putin också med i kommunistpartiet där han kvarstod till upplösningen av
partiet 1991, det år då en grupp gammelkommunister gjorde ett misslyckat kuppförsök mot Michail Gorbatjovs styre.

Föremål för granskning

1975 var även det år Putin inträdde i
underrättelse- och spionorganisationen
KGB. Efter ett års utbildning stationerades Putin 1985–1990, tillsammans
med hustrun Ludmila och den späda dottern Maria, i den östtyska industristaden
Dresden. Putin tillhörde direktorat S, den
hemliga underrättelsetjänsten.
Åter i Ryssland efter Östtysklands
sammanbrott fick Putin 1991 anställning
vid Leningrads universitet på avdelningen för utrikespolitik. I arbetsbeskrivningen ingick bland annat att övervaka
medlemmarna i studentkåren. I början
på 1990-talet var Putin även rådgivare i
internationella frågor åt Leningrads borgmästare Anatolij Sobtjak, som han hade
träffat vid universitetet redan i mitten på
1970-talet.
I egenskap av chef för kommittén för
yttre förbindelser för Leningrads borgmästare blev Putin föremål för gransk
ning av en kommission som arbetade på
uppdrag av stadens lagstiftande råd. Två
suppleanter i kommissionen menade att
Putin borde avskedas på grund av att han
tillåtit export av metaller till alltför låga
priser i utbyte mot ett livsmedelsbistånd
som aldrig kom. Putin klarade sig dock
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keshandeln, det inhemska näringslivet
samt både tryckta och elektroniska massmedier. ”Sobtjak hade valt rätt man som
sin högra hand”, skriver Gessen. ”Putin
hatade de slafsiga och svamliga demokraterna mer än han själv gjorde, och han
var till och med skickligare än Sobtjak på
att manipulera fruktan och girighet för
sina egna politiska syften.”

Morden på Litvinenko
och Politkovskaja

Vladimir Putin stärker sin maktposition i Ryssland och skruvar åt för oppositionen.
Själv deltar han gärna i aktiviteter för att stärka sin profil. Här skjuter han en bedövningspil mot en amurtiger i augusti 2008. Bilden läggs tillsammans med många liknande ut på Kremls hemsida. Copyright www.premier.gov.ru
och blev kvar på sin post till 1996, då
staden återtagit sitt gamla namn Sankt
Petersburg.

FSB-chef och
Jeltsins efterträdare

Sedan Sobjtak, som avled under oklara
omständigheter några år senare, förlorat
borgmästarvalet 1996 utnämndes Putin
till ställföreträdande chef för presidentens förvaltningsdepartement i Moskva.
Och den 26 mars 1997 utnämndes han
av president Boris Jeltsin till biträdande
chef för presidentens stab.
Efter ytterligare några utnämningar
blev Vladimir Putin av Jeltsin den 25 juli
1998 utsedd till ny chef för den ryska underrättelsetjänsten FSB, KGBs efterträdare. Han blev vidare permanent medlem
av säkerhetsrådet i Ryska Federationen
och dess sekreterare den 29 mars 1999.
1999 utsågs Putin så av den numera
skröplige och sjuke Jeltsin – mannen
som räddat landet från kuppförsöket
1991 – till dennes efterträdare som president i Ryssland. Då Jeltsin oannonserat avgick på årets sista dag 1999 var
det Putin som, helt enligt konstitutionen,
efterträdde honom. Samma dag besökte
han de ryska trupperna i Tjetjenien.
Ett nytt kapitel i Rysslands postkommunistiska historia hade inletts.
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”Putin älskade Sovjetunionen”

Efter att ha kommit till makten i Ryssland
har Vladimir Putin undan för undan utmanövrerat sina politiska rivaler samtidigt
som den en gång lovande, låt vara röriga,
demokratin nedmonterades steg för steg.
Den regimkritiska journalisten Masha
Gessen beskriver i sin biografi Putin närmast som en maktfullkomlig gangsterledare som ingen, om livet är vederbörande
kärt, bör sätta sig upp emot. Gessen ger
på sidan 186 följande karakteristik av
Putin:
”Putin älskade Sovjetunionen och han
älskade KGB, och när han hade egen
makt – när han i praktiken styrde ekonomin i landets näst största stad – ville han
skapa ett system liknande Sovjetunionen
och dess säkerhetstjänst. Det skulle vara
ett slutet system, ett system som byggde
på total kontroll – kontroll av framför allt
informationsflödet och penningflödet. Det
skulle vara ett system som siktade till att
utesluta oliktänkande, och som krossade
de avvikande åsikter som vågade ge sig
till känna. Men på en punkt skulle systemet vara bättre än KGB och Sovjetunionen – det skulle inte svika Putin: det
skulle vara för intelligent och starkt för
det.”
Så Putin har strävat efter att gradvis
centralisera och ta kontrollen över utri-
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I kapitlet ”Skräckvälde” i Gessens bok
berörs bland annat det mycket uppmärksammade fallet Alexander Litvinenko,
en före detta underrättelseofficer i FSB
som den 23 november 2006 dog på ett
sjukhus i London dit han anlänt på flykt
från Putins Ryssland. Det visade sig senare att han avlidit till följd av förgiftning
medelst polonium, ett sällsynt och ytterst
radioaktivt ämne.
Litvinenko var en klassisk så kallad
whistleblower, som 1998 deltagit i en
TV-sänd presskonferens tillsammans med
fyra kolleger och vittnat om att man fått
olagliga uppdrag från säkerhetstjänsten
FSB. Bland annat skulle man ha uppdragits mörda den oppositionelle politikern
Boris Berezovskij samt även kidnappa
och misshandla framstående affärsmän.
Härefter utsattes Litvinenko för upprepade trakasserier från FSBs sida och åtalades flera gånger för påstådda brott han
skulle ha begått under sin tid som underrättelseagent. Litvinenko gav sig dock
inte och skrev tillsammans med en kollega en bok om hyreshus som sprängts
i luften i Volgodonsk och Moskva: författarna misstänkte att det i själva verket
var Putin-regimen som stod bakom dessa
terrordåd i syfte att få utökat mandat för
krigföringen i Tjetjenien.
Gessen tar vidare upp ett antal andra
terrordåd och politiska mord som reser
för Putin-regimen besvärliga frågetecken: ockupationen av Dubrovkateatern i
Moskva 2002, gisslandramat i en skola
i Beslan 2004 och mordet på den obekväma journalisten Anna Politkovskaja
i Moskva 2006. Den senare ansågs vara
den fränaste ryska kritikern av Putins
krig i Tjetjenien.
Masha Gessen redogör för de invecklade turerna kring morden på Politkovskaja och Litvinenko och utesluter inte
att Putin lät mörda den senare därför att
han ihärdigt och övertygande anklagade
den ryske presidenten för mordet på den
förra.

”Håll käften-lagar”

Ingenting tyder på att Vladimir Putin och
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Skäms européerna för sin bakgrund?
Skäms européerna för sin kristna bakgrund? Bör inte västerlänningarna vara stolta över sitt
kristna kulturarv, som en gång
i tiden byggde upp västvärldens
välfärd och frihet? De enda till
fällena när det kristna kulturarvet används idag är vid dop,
bröllop och begravning.
Flyktingströmmen har aldrig
gått från den fria västvärlden
till andra kulturer. USA tog
emot europeiska invandrare och
gav dem den frihet som råder
där. Ingen amerikan behöver
fly USA för att överleva. Det har
inte förekommit någon diskussion om varför människor sökt
sig från kommunismen, socialismen, hinduismen eller islamismen. Varför vill dessa flyktingar/invandrare att västsamhället skall acceptera deras kultur/
religion, som de ju flytt ifrån?
Vill vi verkligen ha de systemen
i västvärlden?

och vapen i handen höll man den islamska fienden på avstånd även från Europa.
Korståg genomfördes förutom till Det
Heliga Landet till bland annat till Baltikum, Ryssland samt Egypten.
Senare har Västvärldens mission, med
det kristna budskapet, skickats till underutvecklade länder i Afrika och Asien,
samt kommunistiska stater, såsom Kina
och Sovjetunionen. Kristendomen har
använts mot hedniska kulturer, destruktiva religioner och ideologier – såsom
kommunismen, samt för att bygga upp
underutvecklade länder från fattigdom
och svält.
Europa, jämte övriga västvärlden,
fortsätter med korståg, mission samt in-

Britt Louise Körninger
britt.louise.korninger@contra.nu

En gång i tiden tog européerna upp kampen mot islams utbredning. Stora delar av
Europa hade gått över från hednisk tro till
kristendom. I början av 1000-talet e.Kr.
genomförde kristna européer korståg till
Jerusalem och det Heliga landet, för att
befria det från muslimerna. Med Bibeln

blandningar i diktaturers och u-länders
strukturer. Dock har kristendomens missionsbudskap bytts ut mot socialismens
lockbeten – demokrati och mänskliga
rättigheter. Dessa socialistiska termer
används som uttryck, typ sköld, för att
skapa framtidshopp hos de förtryckta befolkningarna. Men, socialismens slutmål
är en stark statsapparat med en stor byråkrati. Denna socialistiska statsapparat
förtrycker folket, eftersom den säger sig
vara felfri och hela tiden skapar nya lagar
samt förordningar.
Folket dignar också under skattebördan, därför att statens stora byråkrati
kräver pengar. Stroferna i socialismens
kampsång ”Internationalen” bör verk-

hans anhang skulle ha utvecklats i en
mer demokratisk riktning under senare
tid. Tidningen Dispatch Internationals
medarbetare Tatjana Jensen, professor i
historia vid Humanistiska Universitetet i
Moskva, men bosatt i Danmark, pekar i
en artikel den 30 augusti på att Ryssland
infört ett antal så kallade ”håll käftenlagar”. Jensen framhåller: ”Den ryska
regeringen har haft fullt upp i sommar.
Duman, federationsrådet och presidenten
har arbetat för högtryck att genomdriva
lagar som begränsar yttrandefriheten och

föreningsfriheten för såväl medborgarna
som för ickestatliga organisationer och
folkvalda politiker. I flera fall har dessa
nya, långtgående lagar drivits igenom på
ett par dagar.”
Lagarna respektive lagförslagen behandlar offentliga möten, ”förtal” samt
”utländska agenter”. Oppositionen anser att lagarna är till för att tysta kritiska
journalister, begränsa ryska medborgares
möjligheter att delta i offentliga möten
och så split mellan aktiva ryssar och
så kallade vanliga medborgare. En lag
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ligen ifrågasättas, är det inte istället en
varningsstrof för socialismens framsteg:
”…Båd´ stat och lagar oss förtrycka
vi under skatter dignar ner.”

Femtio länder
”hjälper” Afghanistan

Nutidens moderna korståg mot Afghanistan, består av 50 länder, sammanslutna i
organisationen ISAF, International Security Assistance Force.
Krigstågets mission är följande: ”ISAF
genom sina PRT, Provincial Reconstruction Team, hjälper de afghanska myndigheterna att stärka de institutioner som
krävs, för att fullt ut etablera goda styrelseformer och rättsstatsprincipen samt att
främja de mänskliga rättigheterna.”
De afghanska krigstågen har hitintills
inte gett något resultat vare sig för Sovjetunionen eller ISAF-styrkorna, kanske
beroende på svårigheten att förändra ett
lands struktur som är så starkt uppbyggd
på en religion (gudstro). Här har man
kommit in i Afghanistan med vapen och
socialismens språkbruk, mänskliga rättigheter och demokrati, samt marxismens
pålagor.
Det nuvarande krigståget mot Afghanistan borde fört med sig det kristna
evangeliet, det som en gång byggde upp
den fria västvärldens välstånd. Om inte
heller statsapparaten begränsas, kan det
också leda till en ny form av förtryckarregim. Det går inte att förändra totalitära
och fattiga länders statsskick med bara
demokrati och rättsstatsprinciper.

syftar till att avsätta folkvalda politiker
vilka yttrar sig på ett ”inkorrekt” sätt,
”misskrediterar parlamentet” eller har en
”antistatlig tendens”. Hårda straff väntar
lagbrytarna.
Masha Gessen har stuckit ut hakan ordentligt i sin obevekliga kritik av Rysslands diktator Vladimir Vladimirovitj Putin. Framtiden får utvisa om hon kommer
att gå samma öde till mötes som journalistkollegan Anna Politkovskaja.
.
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Dagens svagheter

Dagens ideologiska krigsföring med socialism och demokrati i diktaturer samt
u-länder innehåller tyvärr de stora svagheter som präglar västvärlden idag. Västs
politiska ledare, lagstiftande organ och
domstolar har antagit en klar antikristen
attityd och dagordning. Våra länder har
sopat bort den kristna världsbilden och
dess principer. Numera gäller politisk
korrekthet, tolerans och strikt åtskillnad
mellan kyrka och stat. Dessutom har
myndigheterna sanktionerat lagar och
handlingar, som står emot 10 Guds bud.
Till dessa sanktioner används en del av
våra skattepengar för att finansiera program och myndigheter, som uppenbart
aktivt ägnar sig åt att förespråka omoraliska metoder.

10 Guds Bud

Begreppet ”mänskliga rättigheter” bryter
mot 10 Guds bud i Bibeln. Vare sig Bibeln eller Budorden innefattar de mänskliga rättigheterna, utan människans
skyldigheter att leva efter de 10 Budorden. Mänskliga rättigheter har medfört
positiv särbehandling, på grund av ras,
kön eller etnicitet inom områden, såsom
utbildning och sysselsättning. Denna
handling av ”mjuk tyranni” framkallar
latent fientlighet mellan ursprungsinvånarna och andra etniska grupper samt
uppmuntrar till kulturell uppluckring av
Västeuropa. Det ger också stöd för det
osunda konceptet att vissa minoriteter är
oförmögna att avancera utan institutionell inblandning. Bibeln säger att ”Samla
då hela folket, män kvinnor och barn, och
de invandrare som finns i dina städer, så
att alla får lyssna och lära sig att frukta
Herren, er Gud, och troget följa allt som
står i denna lag. Även barnen som inte
känner till den skall lyssna, så att de lär
sig att frukta Herren, er Gud, så länge ni
lever i det land ni tar i besittning”. Alltså icke infödda invånare i landet skulle
ta sedan dit de kom. (Femte Moseboken
31:12–13).
Demokrati är ett ord som används för
att socialismen skall få makten. Folket
utlovas makt, påverkan samt allas rättigheter och jämlikheter. Men socialismens
yttersta mål är en stark statsapparat, med
en byråkratisk och politisk elit, vilka kan
tillskansa sig oerhörda tillgångar. En stor
byråkratisk statsapparat blir korrupt och
den lilla medborgaren kommer i kläm.
Det kan uppstå en starkt maktgalen elit
i samhället.

Det Gamla Israels statsskick

Bibeln använder inte ordet demokrati. Det
första statsskicket i gamla Israel var inte
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heller valt av folket, utan det var domare,
som ledde Israel. Domarna levde, efter
10 Guds bud, som föredömen för folket.
När domaren levde moraliskt efter budorden och dömde folket, utan korruption, så
hade också folket domaren som föredöme. Detta ledde i sin tur till att landet och
folket hade det bra. Domare, som kom till
makten, och var olydiga mot lagen samt
kränkte folket, ledde till att folket också
blev olydiga mot lagen och landet föll i
svårigheter. Alltså i gamla Israel skulle
Gud och Hans lagar erkännas över allt.
Guds profeter tillrättavisade kungar, även
fallna män var medvetna om det suveräna
ordet från Gud.
Sedan bad folket till Gud om en kung
istället. Gud lät då folkets fria vilja ske.
Kungadömet ärvdes. Inga val förekom
här heller.
Redan i de gamla hedniska staterna
fanns det starka statsapparater. Statismen
var väl utbyggd och staten var en gud
på jorden. Det fanns ingen frihet i staten
eftersom allt var under statlig kontroll.
Hedniska stater med utpräglad statism
var Kina, Indien, Babylonien, Egypten
Grekland och Rom. Religionen var bara
en avdelning under staten.
I ett land, som utövar statism, fostras
medborgarna till att moraliskt tjäna staten. Kritiker mot statism anser att några
budord är tongivande:
• Den första regeln för varje stat är att
skydda staten, inte folket,
• andra stater är enstaka fiender, men

folket är kontinuerliga fiender,
ändamålet för skatter är konfiskering, kontroll, nedbrytning av välfärden, kontroll och åter kontroll,
• alla steg att öka statens makt måst
göras i folkets namn, men folket
skall användas och avklädas friheten i processer,
• frihet är farligt, kontroller är bra,
• frihet måste omdefinieras, det är
rätt att vara omoralisk och oansvarig, men kristen moral är socialt
slaveri,
• de två största problemen är kyrkan/
kristendomen och familjen,
• den enda världen är denna värld,
det finns ingen Gud, inget liv efter
döden,
• vad än staten gör eller inte gör är
bra, inom alla områden; utbildning,
krig, fred med mera, samt
• det som är offentligt eller statligt är
bra, det som är privat är dåligt.
Frågan är om västs befolkning vill underordna sig ett statsskick, som grundar
sig på ovannämnda socialistiska budord?
Eller om västlänningarna vill acceptera
främmande kulturers ideologier, vars
befolkning flytt till västvärden för att få
frihet? Men, genom att västvärlden importerar religioner och ideologier skapar
man problem. Mångkulturen är så utbredd idag att den kan anses som en ny
religion.
.
•

Framgångsrik test med robot som slår ut elektronik

Boeings nya robot CHAMP är avsedd att slå ut elektronik, utan att skada människor
eller byggnader. Den testsköts med framgång i Utah den 16 oktober. Den slog ut all
elektronisk utrustning i en byggnad fullproppad med datorer. Till och med videokameran som skulle filma testen blev förstörd. Men byggnaden stod kvar. Roboten slår
också ut radarutrustning på sin väg mot målet, så det blir en total överraskning när
all elektronik plötsligt är utslagen och permanent obrukbar. Roboten avger högeffekts
mikrovågor, som till sin funktion påminner om en elektromagnetisk puls (som uppstår
vid en kärnvapenexplosion), men som har betydligt mer geografiskt begränsade effekter.
En tanke är naturligtvis att roboten skulle kunna användas mot iranska kärnvapenanläggningar.
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Kina expanderar i Sydkinesiska sjön
Sydkinesiska sjön ligger söder om Kina och Taiwan, öster om Vietnam och väster om Filippinerna. Det finns en del små öar och rev
som aldrig har varit under någon strandnations egentliga kontroll.
Fiskare har emellanåt mellanlandat på öarna, men de har varit utan
fast befolkning.
Paracel-öarna,
Kina har kontrollen

Paracel- och Spratly-öarna. Kina svarade
med att uppgradera öarnas administrativa
status, samt att placera en militär styrka
på öarna. Avståndet till ön Hainan utanför
Kina och till Vietnam är ungefär detsam-

Spratly-öarna –
fem stater inblandade

I söder ligger Spratly-öarna där Vietnam,
I norr ligger Paracel-öarna där både VietFilippinerna, Malaysia, Brunei och Kina
nam och Kina gör anspråk på kontrollen.
gör anspråk. Kina och Filippinerna gör
Kinesiska sjöfarare besökte öarna och utanspråk på i stort sett hela ögruppen, Viförde mätningar för tusen år sedan, men
etnam ungefär hälften samt Malaysia och
öarna var obebodda. På 1400-talet kom
Brunei på enstaka öar längst i söder. Det
vietnameserna till de obebodda öarna och
handlar om ett 150-tal öar och rev som
ägnade sig åt fiske med mera. I ett avtal
ma, 25 landmil till den närmaste ön, vilhar en sammanlagd yta på bara 5 kvamellan Frankrike (Vietnams kolonialket innebär att avståndet till det kinesiska
dratkilometer. Öarna är utspridda över
makt) och Kina från 1887 tillhörde både
fastlandet är betydligt längre (40 mil).
ett område på 410 000 kvadratkilometer,
Paracel-öarna (och Spratly-öarna) Franobetydligt mindre än Sverige. Det finns
ska Indokina, som senare kom att ockupingen punkt som ligger mer än fyra meter
eras av Japan. Efter Andra världskriget
över havet, vilket också
la kineserna (det nationalisgör att en del rev bara tidtiska Kuomintang-partiet som
vis syns över havsytan.
idag är verksamt på Taiwan)
På ungefär 45 av öarna
beslag på ögruppens största
har någon av strandstaö (som brukar kallas Woody
terna upprättat kontrollIsland på engelska, 200 hekposter. Till strandstaterna
tar) i östra delen av Paracelräknas då även Republiöarna, medan vietnamesiska
ken Kina på Taiwan som
(senare
sydvietnamesiska)
kontrollerar den enda ön
styrkor placerade sig på Pattle
som egentligen är beboeIsland, ögruppens näst största
lig, Taiping.
ö, (30 hektar) i västra delen
1987 planerade Kina
av Paracel-öarna. I början av
att bygga en observati1974 satte kineserna (nu var
onspost på ett rev nära
det Kommunist-Kina) in en
den vietnamesiska zonen.
flottstyrka som besegrade sydDet ledde till eldstrider
vietnameserna. Sydvietnam
mellan Kina och Vietnam
var mitt uppe i inbördeskrioch vietnameserna gav
get mot kommunistiska Viet
sig sedan flera vietnameCong (i Sverige ofta kallat
siska soldater stupat. KiFNL) och koncentrerade sig
neserna kunde bygga sin
på att försvara Sydvietnam,
observationspost,
men
vilket dock misslyckades. När
vietnameserna
kunde
lägkommunisterna tog makten i
ga beslag på flera tidigare
hela Vietnam 1975 upprätthöll
obebodda rev i närheten.
de nya makthavarna kravet på
Några år senare, 1994,
Paracel-öarna, men Kina har
passade kineserna på att
upprätthållit den fysiska konockupera en tidigare av
trollen sedan 1974. Det finns
Filippinerna kontrollerad
något hundratal personer i
postering, sedan filippiden utspridda ögruppen, men
nerna tillfälligt gett sig
ingen som kan betraktas som
av till ett grannrev på en
bofast. I juli i år fastställde Viutflykt för att spela baseetnams parlament sjögränser- Sydkinesiska sjön – eller Västfilippinska sjön – fem länder gör anspråk
boll. Filippinerna valde
na, som då inkluderade både på öar med fiske- och oljetillgångar.
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att inte konfrontera kineserna.
Det förväntas finnas stora oljetillgångar i området, vilket är ett skäl till att det
finns starka nationella intressen att slå
vakt om. Det statliga vietnamesiska oljebolaget PetroVietnam borrade 2011 på
vietnamesiskt område vid Spratly-öarna,
men det vietnamesiska exploateringsfartyget uppbringades av tre kinesiska
patrullbåtar som kapade de kablar som
man höll på att lägga ut. Positionen var
cirka 60 landmil söder om Hainan och
12 landmil utanför den vietnamesiska
kusten. PetroVietnam samarbetade med
ExxonMobil, BP och kanadensiska Talisman. Också Filippinerna har börjat efterforskningarna i det område som de anser
tillhör dem. I det fallet sände kineserna
två patrullbåtar, varefter det filippinska
flygvapnet svarade med att skicka ut två
stridsflygplan.

Kina utnyttjar sitt
militära överläge

Både Vietnam och Filippinerna är ju
hopplöst underlägsna Kina vid en militär
konfrontation, men bägge länderna har
USAs stöd. USA sålde för några år sedan ett fartyg specialiserat på att skydda
oljeprospektering till Filippinerna och
utrikesminister Hillary Clinton har i en
del offentliga uttalanden talat om ”Västfilippinska sjön” istället för ”Sydkinesiska sjön”. Filippinerna började använda

namnet 2011 för att understryka att det
handlar om den filippinska ekonomiska
zonen.
USA planerar att flytta en del av den
amerikanska flottan till Stilla havet. Idag
finns halva amerikanska flottan i Stilla
havet, avsikten är att det om några år ska
vara 60 procent.
Kina håller på att bygga upp sin tidigare inte särskilt imponerande flotta. Bland
annat har man köpt fyra hangarfartyg,
men tre av dem var gamla skorvar från
Australien respektive Sovjetunionen. Det
australiensiska fartyget har skrotats och
två av de sovjetiska har byggts om till
flytande nöjespalats. Det fjärde hangarfartyget, Varjag, var bara färdigt till 30
procent när det 1988 köptes från Ukraina.
Det bogserades till Kina och där har man
med hjälp av de ukrainska ritningarna
byggt färdigt fartyget som gjorde provturer sent 2012 – 24 år efter förvärvet!
Varjag har döpts om till Liaoning och är
av det mindre slaget (vilket för ett hangarfartyg betyder 67.500 ton, dubbelt så
mycket som en Finlands-färja). I november 2012 landade det första flygplanet på
Liaoning. Man förväntar sig att kineserna
kommer att från början bygga tre fartyg
som liknar Liaoning. Och till 2020 räknar
man med att det ska finnas 73 stora fartyg och 78 ubåtar (varav 12 atomubåtar) i
den kinesiska flottan.

Senkaku tillhör Japan

Ännu längre norrut finns ögruppen Senkaku som kontrolleras av Japan, men där
kineser under senaste tiden har skickat
in både fiskebåtar och militära fartyg.
Öarna har sedan 1972 kontrollerats av
Japan, men kineserna gör anspråk på
dem. Innan 1972 kontrollerades öarna
av USA och var administrativt förenade
med Ryukyu-öarna som ockuperades av
USA i samband med Andra världskriget.
År 1972 återlämnade USA Ryukyu-öarna
till Japan och de obebodda Senkaku följ
de med. Öarna förklarades vara japanskt
territorium 1895 och från 1900 fanns det
en fiskerifabrik med 200 anställda. Den
gick i konkurs 1940 och sedan dess har
öarna varit obebodda.
En privat markägare, familjen Kurihara,
sålde tre av öarna till den japanska staten
under 2012, vilket föranledde protester
från kineserna. Kurihara hade köpt öarna
från ägarna till den tidigare fiskeriindustrin under 1970-talet. Kina protesterade
också när ett fartyg med aktivister från
Kina bordades av japanerna och skickades tillbaka till Kina i augusti 2012. Fem
aktivister simmade till en av öarna och de
greps sedan av japanerna och skickades
till Kina. Till saken hör att Kina anser att
Senkaku är en del av provinsen Taiwan,
vilket Taiwan håller med om. Det har
därför också kommit till konfrontationer
mellan japanska och taiwanesiska fartyg
under 2012. Och i Kommunist-Kina har
det hållits omfattande protester mot Japan och japanska bilar har slagits sönder.
Japanerna behåller dock kontrollen
och den 21 december 2012 antog den
amerikanska Kongressen en resolution som utlovade amerikanskt stöd
till Japan om öarna skulle angripas av
kineserna.

Kina vill expandera

Två japanska patrullbåtar prejar en kinesisk båt med aktivister utanför Senkaku den 15
augusti 2012. Fem kineser lyckades simma in till en av öarna och de skickades tillbaka av
japanerna.
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Kina vill inte tillämpa FNs havsrättskonvention, eftersom landet då bara
skulle få rätt till några små öar allra
längst i norr av Sydkinesiska sjön, och
Kina vill kontrollera en ring av öar runt
Sydkinesiska sjön för att göra den till
ett innanhav. Man har nyligen ändrat
utformningen av de kinesiska passen
så att den kontur av Kina som finns på
en schematisk karta över Kina på en
sida i passet numera omfattar även de
omstridda ögrupperna (liksom delar
av den indiska delstaten Arunanchal
Pradesh och ett omstritt område norr
om Kashmir). Grannländerna har
framfört sina protester.
.
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SS-bataljon i Luleå
Tidigt på morgonen den 4 oktober 1940 landsattes en fullt
stridsutrustad bataljon tillhörande det fruktade SS i Luleås hamn för vidarebefordran
till Narvik. De till antalet 1 030
soldaterna utgjorde andra bataljonen av Totenkopstandarte
(dödskalleregementet) Kirkenes. Bataljonen hade börjat
resan med lastfartyget Isar i
Stettin den 29 september och
efter att ha passerat Visby
eskorterades fartyget norrut
genom minerade vatten av den
svenska marinen.
Regeringens
medgivande
till denna truppförflyttning får
ses mot bakgrund av det då rådande krigsläget. Hitler stod
på höjden av sin makt och den
tyska krigsmakten tycktes oövervinnelig.
I tio europeiska huvudstäder
marscherade tyska soldater
och bara några månader tidigare hade våra broderländer,
Danmark och Norge, ocku
perats av tyskarna.
Märkligt nog väckte SStruppens transitering genom
Sverige medial uppmärksamhet första gången 1980, men
då bara i en lokaltidning, samtidigt som flera myndighetspersoner i Luleå förnekade all
kännedom om händelsen. Som

jämförelse kan nämnas transiteringen av Engelbrecht-divisionen 1941, vilken har blivit
den mest omdebatterade händelsen med avseende på Sveriges neutralitetspolitik under
Andra världskriget.
SS-bataljonens soldater har
själva skildrat sin ankomst
till Luleå och sin vidare färd
genom Sverige i ett kompaniblad, som fortfarande finns
bevarat. I kompanibladet sägs
det bland annat, att ”uppenbarligen var man inte helt eniga
om hur man skulle neutralisera
denna transport med vapen och
ammunition. Vi var den första
transporten av detta slag och
svenskarna verkade inte ha det
så lustigt. Man visste ju inte
heller vad dessa ’förb… nazi’
skulle kunna få för sig. Slutligen avgjordes saken genom
att vi skulle resa som permittenter och godståg fick ta med
sig all utrustning i efterhand.
Den svenska militären gjorde
ett rätt skojigt intryck på oss.
Uttrycket ’soldatisk’ passade
inte in som beskrivning av
dem. Hur som helst tog de sin
uppgift rätt allvarligt och var
väl av den åsikten att de var
tvungna att skydda sitt kungarike mot en stor invasion”.
Hur man från svensk sida

upplevde SS-soldaterna ger oss
ett svenskt ögonvittne: ”Tyska
soldater i snitsiga uniformer
med dödskalle i mössan bemannade
järnvägsvagnarna
med disciplin under tystnad”.
En episod, som gjorde att
det svenska ögonvittnet fick
skämmas, men som istället
gjorde att tyska soldater fick
sig ett rejält skratt, var när vid
lossningen från fartyget en
glasbehållare med konjak gick
sönder och en arbetskamrat
ställde sig på alla fyra för att
sörpla i sig av innehållet.
Kirkenes-förbandets öden
efter transiteringen genom
Sverige präglades av krigets
ohyggliga hantverk. Efter att
följande sommar ha satts in
mot Murmansk i Sovjet bytte
det namn till Thule, som inom
nazismen var det nordliga urhemmet för den ariska rasen.
Senare inlemmades en del av
förbandet med SS-divisionen
norr om Leningrad, varefter
återstoden tillfördes SS-divisionen Totenkopf. De som var
med Kirkenes/Thule från början till slutet var lätt räknade.
Flertalet var döda redan 1943.
Efter att ha ingått som en del
av Totenkopf hade förbandet
extrema förluster.
Som avslutning av texten om

SS-bataljonen i Luleå ges här
en bakgrund till det beryktade
SS. SS bildades ursprungligen
som Hitlers livvakt 1925. Från
1929 var Heinrich Himmler
ledare för SS och från 1933
hade SS ansvaret för den inre
säkerheten. SS-enheter inom
armén benämndes Waffen-SS,
som hade rykte om sig att vara
eliten i den tyska krigsmakten.
Många incidenter rapporterades då Waffen-SS gick brutalt fram och sköt krigsfångar
och civila. Waffen-SS kännetecknades av en utomordentlig kampanda och oförskräckt
mod. Men den bristande hänsynen till soldaternas egna liv
kostade SS-trupperna fruktansvärt stora förluster. 1943 var
en tredjedel av Waffen-SSsoldater, som ursprungligen
hade engagerats i anfallet mot
Sovjet, döda, saknade eller
sårade. Ett regemente, som
hade bestått av 2 000 man,
kunde blott mönstra 35. Vid
Nürnberg-rättegången förklarades SS brottslig.
Källa till uppgifterna om
SS-bataljonen i Luleå är boken Tyskarna och allierade i
Sverige av Lars Gyllenhaal.
I boken presenteras flera nya
rön om Sverige under Andra
världskriget.
David Stavenheim

6 1987...
Vi berättade om undantagslagen,
som under sju år gjorde att 5000
högre statliga tjänstemän kunde
begå vilka brott som helst (inklusive mord, vilket dock lyckligtvis aldrig blev aktuellt) utan att bli straffade. Lagen var en internationell
skandal, men den både infördes
(1974) och avskaffades (1981) utan
att svenska folket egentligen blev
informerade. Det var Lennart Geijer som låg bakom lagen och den
internationella skandalen inträffade

när det visade sig att en tjänsteman
åberopade lagen i samband med
ett mål inför Europadomstolen om
de mänskliga rättigheterna.
Det hade blivit populärt att införa
hårda hastighetsgränser för att
minska luftföroreningarna (alltså
inte av trafiksäkerhetsskäl). Contra
kunde visa att det inte fungerade
och efter några år försvann 90 på
alla motorvägssträckor i närheten
av Stockholm.
Vi berättade om korrespondenten

Roy Carson som tvingades lämna
Sverige efter att han skrivit alltför
mycket om mordet på statsminister Olof Palme, Boforsskandalen
och mutor i samband med Kockums leveranser av u-båtar till Australien. Myndigheterna använde ett
gammalt klassiskt knep, anklagelser om skattefusk, som skickades
till Carsons uppdragsgivare i länder som Singapore, Australien och
England.

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