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Nu får det vara nog
med likgiltighet och
obstruktion!
Kommer mordet på Sveriges
statsminister Olof Palme någonsin a klaras upp? Många människor ställer sig den frågan, och inte så få säger sig tro a det kommer a förbli ouppklarat. Inte bara inom arbetarrörelsen utan
bland breda lager av det svenska
folket – ej minst inom stora invandrargrupper i vårt land – känner många sorg inför tanken a
Olof Palme kunde bringas om livet och mördarna undkomma.
Men många känner också vrede.
De uppfa ar det som en stor
skam a utredningen hanterats
på e sä som inneburit a spaningsalternativ lämnats outredda
eller behandlats med likgiltighet.
Nu, 31 år efter den kallblodiga
avrä ningen i korsningen Sveavägen-Tunnelgatan, framstår det
förhållandet a gärningsmännen
hi ills inte avslöjats, gripits och
dömts för dådet som e skandalöst tillkortakommande vad gäller den svenska rä sapparaten.
De a omdöme – a det handlar
om en skandal – baserar sig
främst på en välgrundad mening
om hur utredningen och spaningarna faktiskt bedrivits. Så till den
grad a den faktiskt kan beskrivas som en icke-utredning, eller
snarare som en serie av icke-utredningar!

som Ingvar Carlsson och andra
medlemmar av regeringen hyste.
Och vad gäller det som hände efter Holmér och Ebbe Carlsson,
det vill säga den totala fokuseringen på Christer Pe ersson, var
det en spridd mening a utredarna och spanarna helt enkelt inte
klarade av a höja blicken över
“buset” och det vanliga klientelet
som det brukar röra sig om i gatuvåldssammanhang.
Det står nu tämligen klart a det
var värre än så. Inga-Bri Ahlenius, FN-revisorn som också var
drivande kraft i Granskningskommissionen om mordet på
Olof Palme, uppmanade redan
för fyra år sedan Sveriges riksdag
och regering a se till a fakta
kommer på bordet rörande det så
kallade Stay Behind-nätverket; en
underjordisk organisation som
startats av USA:s underrä elsetjänst. Stay Behind var verksamt i
Västeuropa och genomförde
terrordåd bland annat i Italien i
samarbetet med högerextremister, militärer och underrä elsefolk.
Men ingenting verkar ha hänt.
Och Inga-Bri Ahlenius högst berä igade demokratiska krav, som
skulle kunna leda till a mordet
på Sveriges statsminister klaras
upp, måste därför på ny föras
fram!
Konkreta frågor som är särskilt
relevanta för en seriös utredning
av mordet på Olof Palme är:

Icke-utredandet har dels bestå i
a relevanta uppslag och spår
helt undvikits eller a sådana
spår behandlats oseriöst och oengagerat; dels i a spår som drivits
med energi och med väldiga resursinsatser varit sådana som uppenbart saknat substans. I bägge
fallen inställer sig frågan: Varför?

Exakt vilken plats hade Hans
Holmér och Ebbe Carlsson i det
svenska Stay Behind?

Länge ansåg många a orsaken
till Holmérs icke-utredning var
inkompetensen, narcissismen och
den auktoritära läggningen hos
spaningsledaren själv. I förening
med åklagarnas undfallenhet och
den missriktade tilltro till honom

Hur uppstod det intima
samarbetet mellan
Holmér/Ebbe Carlsson och den
högerextreme polisen och
vapenhandlaren Carl Gustaf
Östling?

Exakt vilken förhållande hade
den så kallade Stockholms
Försvarssky eförening och
Aktionsgruppen Arla Gryning
(AGAG) till Stay Behind?

Hur kom det sig a Carl Gustaf
Östlings vapenhandlarkompanjon, majoren och
högerextremisten Ingvar
Grundborg, vid tidpunkten för
mordet kunde inneha den
säkerhetsklassade tjänsten som
säkerhetsansvarig inom
Televerket Radio?
Hur kom det sig a den
säkerhetsklassade tjänsten på
Televerket Radio 1986, efter
mordet på på Olof Palme,
kunde övertas av
högerextremisten Carl Gustaf
Östling?
Medverkade någon
representant från svenska Stay
Behind på e möte inom ramen
för Natos underjordiska SOPS
(Special Operations) under året
före mordet på Olof Palme?
Vilken relation hade amiralen
och förre chefen inom den
militära underrä elsetjänsten
SSI Carl Fredrik Algernon till
Stay Behind?
Exakt vilka personer ingick i
den Stay-Behind-grupp som
bevisligen var aktiv i centrala
Stockholm under kvällen då
Olof Palme avrä ades?
Exakt vad sysslade den
hemliga Stay-Behind-gruppen
med den 28 februari 1986?
Vilka medlemmar i den
svenska regeringen kände till
Stay-Behind-nätverket och dess
koppling till Nato?
Dessa frågor måste äntligen bli
besvarade! Inga-Bri Ahlenius
uppmaning till Sveriges riksdag
och regering måste nu hörsammas. Alla fakta måste nu oﬀentliggöras! Hemlighetsmakeriet
måste få e slut!
En fullständig faktaredovisning
vad gäller Stay Behind skulle
kunna a leda till a mordet på
Olof Palme äntligen klaras upp.

Ledarredaktionen

Linnea Eriksson
eFOLKET
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Bakgrund och informa on
Granskningskommissionen
om Carl Gustaf Östling
“Polisman A var en
vapenintresserad och
vapenkunnig polis som vid tiden
för mordet tjänstgjorde vid
Stockholmspolisen, där han
arbetade vid Norrmalmspolisens
piketstyrka. Kort efter mordet
lämnade han sin tjänst för a
driva egen verksamhet med
vapenhandel, något han påbörjat

Stay Behind - initierades av
CIA och samordnades av
Nato
De så kallade Stay-Behind-nätverken i Europa initierades i slutet av 40-talet och början av 50-talet av USA:s underrä elsetjänst
CIA. Det första stora projektet var
a hindra a en koalition mellan
det stora kommunistpartiet och
socialistpartiet skulle kunna bilda
regering i Italien. I Italien gick det
superhemliga nätverket under
namnet Gladio (“Svärd”). Dess
existens avslöjades först 1990.
Stommen utgjordes av högerextremister, gamla fascister, underrä elsechefer, höga militärer och
personer från det kristdemokratiska partiets högerﬂygel. Det är
belagt a Gladio under främst
80-talet deltog i statskuppsplaner,
lönnmord och terrorhandlingar i
stor skala. Bland annat sprängningen av järnvägsstationen i Bologna 2 augusti 1980. Vid de a
terrordåd dödades 85 människor.
Sammantaget beräknas antalet
dödsoﬀer för Gladios terror under 80-talet i

redan tidigare. Verksamheten
bedrevs tillsammans med en f d
militär. I den rollen levererade
polisman A vapen och
skyddsutrustning till polisen, bl a
till mordutredningen (Palme)
under Hans Holmér. En tid efter
mordet anställdes han vid
Televerket radio, en anställning
han dock inte innehade särskilt
lång tid. Hans namn
aktualiserades tidigt i
utredningen genom e tips
angående vapeninnehav och hans

intresse för nazismen. Intresset
för polisman A återuppväcktes
och kulminerade i samband med
uppdagandet av hans
inblandning i den insmuggling
av buggningsutrustning, som
förekom i den s k Ebbe Carlssonaﬀären. Stora mängder vapen och
ammunition togs då i beslag hos
A, liksom diverse föremål som
tydde på a A sympatiserad med
nazismen”. (källa SOU 1999:88,
Polisspåret).

Italien ha uppgå till ﬂera hundra.

ingick i ledningen liksom några
regeringsmedlemmar, dock inte
regeringen i sin helhet. Riksdagen hölls naturligtvis ovetande.

I Frankrike byggdes Stay Behind
upp med samma bakgrund: A
hindra kommunistpartiet och
vänstern a nå maktpositioner.
Samtidigt motiverades nätverken
i Europa med a en motståndsrörelse måste förberedas om Sovjetunionen och Warszawapakten
skulle ockupera västeuropeiskt
territorium. Men i praktiken utvecklades nätverken till underrä else och aktionsgrupper mot
den politiska vänstern.
I Sverige byggdes Stay Behind
från början upp kring högerextremister och gamla nazister men efterhand kom det in tyngre representanter för samhällets toppar.
Den högsta militärledningen hade hela tiden en självklar roll i
ledningen.
Ledande centralﬁgur var länge
Skandiadirektören Arvid Lindencrona. Han efterträddes 1978
av arbetsgivarbossen Curt-Steﬀan
Giesecke. Överbefälhavaren och
underrä elsetjänsternas chefer

När tullkriminalen sommaren 1988,
med anledning av Östlings
medverkan som smugglare i
Ebbe-Carlsson-aﬀären, gjorde
husransakan i Östlings lägenhet fann
man en stor mängd vapen. Man fann
också sådant som tydde på nazis ska
sympa er. Dessutom fann man en
mängd kulor av det slag som Olof
Palme mördades med.
Nedan e utdrag ur beslagsprotokollet.

Stay Behind var alltså en helt underjordisk organisation, ställd utanför demokratisk insyn och de
deltagande ländernas lagstiftning.
En CIA-källa har till den amerikanska grävande journalisten Allan Francovich uppge a amiralen Carl Fredrik Algernon, som
tidigare var chef inom den militära underrä elsetjänsten SSI, och
som avled på tunnelbanerälsen i
Stockholm 1987, representerade
Sveriges ÖB Lennart Ljung på e
möte i regi av den hemliga Nato-grenen SOPS (“Special Operations”) 1985.

85 människor dödades och 200
skadades i bomba entatet mot
Bolognas järnvägssta on den 2:a
augus 1980.

Stay Behind-nätverken skulle då,
enligt CIA-källan, ha fa at beslut
om a likvidera Olof Palme. Enligt CIA-källan innebar beslutet
a “de svenska vännerna” ﬁck
uppdraget a genomföra operationen. Men “teknikerna (bödlarna) skulle importeras”.

Aldo Moro, Olof Palme och John Kennedy.
Oﬀer för fortfarande ouppklarade så kallade “black ops”?

Illustra on: Jimmie Uppa
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Ar kel: Den märkliga utredningen av mordet på Olof Palme
Du kan läsa mer om mordet på
Olof Palme i vår ar kelserie i
eFOLKETs nä dning efolket.eu
Och du kan läsa mer om Olof Palmes
livshistoria i böckerna som skrivits av
Kjell Östberg.

KJELL ÖSTBERG
Förfa aren ll tvåbands-biograﬁn
över Olof Palme är professor vid det
sam dshistoriska ins tutet på
Södertörns högskola.

31-åringen – den märkliga
utredningen av mordet på Olof Palme
För 31 år sedan – den 28 februari klockan 23.21 – dog Sveriges statsminister och det
socialdemokratiska partiets ordförande i korsningen Sveavägen-Tunnelgatan. Olof Palme
sköts kallblodigt i ryggen. Mördaren försvann uppför trapporna mot Malmskillnadsgatan, och
försvunnen är han än i dag.

Palmes politik
Olof Palme betraktades allmänt
som en socialdemokrat på vänsterkanten. Han kallade sig själv
demokratisk socialist. Något intresse för marxistisk teori och diskussion visade han däremot inte.
Han tog tydlig ställning för ökad
jämlikhet, en välfärdsskapande
oﬀentlig sektor och reformer som
ökade jämställdheten. I den valrörelse som skulle bli hans sista
var han mycket tydlig med a
privata vinstintressen inte hade
någonting i välfärdssystemet a
göra.
Han utvecklade e starkt engagemang för fred och internationell
solidaritet och underströk med
kraft Sveriges alliansfrihet och
neutralitetspolitik. Därför var e
medlemskap i EEC (nuvarande
EU) uteslutet så länge de a var
oförenligt med bibehållen neutralitetsinriktning och en självständig utrikespolitik. E Nato-medlemskap var naturligtvis också
uteslutet.
Olof Palme var också en konsekvent kritiker av stalinismen och
av frånvaron av demokrati i Sovjetunion; liksom av regimerna i
Östeuropa, som stormakten Sovjetunionen dominerade.
Palmes hållning radikaliserades
under 60-talet. De a innebar också a hans kritik mot USA och
Nato fördjupades. Viktiga fakto-
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rer var, förutom USA:s krig i Vietnam, säkert sådant som USA:s
samarbete med Franco-Spanien,
Nato-landet Portugals kolonialkrig i Afrika, Frankrikes brutala
kolonialkrig i Algeriet och den
CIA-understödda militärkuppen
i Grekland.
I diktaturerna Spanien, Portugal
och Grekland förföljdes de socialdemokratiska partierna. Flera av
dessa partiers ledare tillhörde
Palmes vänkrets.
Kampen mot apartheidregimen i
Sydafrika engagerade Palme
mycket. Också här bidrog USA:s
och tongivande Nato-länders tolerans gentemot det rasistiska systemet i Sydafrika till stärkandet
av Palmes kritiska hållning till
stormakterna på båda sidor av
Atlanten.
1973 störtades Chiles socialistiske
president Salvador Allende i en
blodig militärkupp som hade
stöd från USA. Den svenska ambassaden blev en tillﬂykt för socialister som sökte skydd undan
vågen av utomrä sliga avrä ningar.
Harald Edelstam, Sveriges ambassadör, ryckte också ut till den
kubanska ambassadens undsä ning där det hade samlats ﬂera
tusen, och utanför ambassaden
gjorde sig militärer och en fascistisk mobb sig redo för en stormning.
Edelstam tog kontakt med Palme

som gav klartecken till a ambassadören från en balkong på Kubas ambassad vecklade ut den
svenska ﬂaggan. Därefter klargjorde han a området nu stod
under Sveriges beskydd. Så räddades tusentals liv.
Edelstam hade vänt sig direkt till
Palme (e telefonsamtal till radhuset i Vällingby) därför a han
på goda grunder antog a svenska UD inte skulle ha ge tillstånd.
Som en direkt konsekvens blev
Olof Palme uppsa på den chilenska militärdiktatorn Pinochets
dödslista.
1975 blev Olof Palme den förste
av västländernas regeringschefer
som besökte Kuba. Han u ryckte
sympati för den kubanska revolutionen, dess sociala landvinningar och frigörelsen från stormakten USA:s dominans. Under
80-talet kritiserade han hårt
USA:s stöd till de militärdominerade högerregimerna i El Salvador och Guatemala som förde
krig mot sina egna befolkningar.
Likaså kritiserade han USA:s stöd
till terrorangreppen mot Nicaragua. Reagan/Bush-administrationen gjorde stora ansträngningar
för a få europeisk acceptans för
en direkt intervention i Centralamerika. Planen gjordes om intet
främst på grund av motståndet
från tre ledande europeiska socialdemokrater: Willy Brandt, Bruno Kreisky och Olof Palme...
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Ar kel forts...
1986 handlade det också om hans
arbete för utvidgade sanktioner.
De a mot bakgrund av en dramatisk skärpning av anti-apartheidkampen inom Sydafrika, och
en kritisk situation för sydafrikanerna i kriget mot MPLA-regeringen i Angola och befrielserörelsen SWAPO i Namibia.

klassen och högern på grund av
si engagemang för jämlikhet.
Han beskylldes också i olika och
allt högre tonarter för a vara någon form av agent (“en svensk
Treholt”) för Sovjetunionen, och
han anklagades för a medvetet
se mellan ﬁngrarna vad gällde de
påstådda ubåtskränkningarna.

På hemmaplan angreps Palme
med ökande intensitet från högerkrafterna i Sverige. Han avskyddes inom stora delar över-

Svenska marinoﬃcerare angrep
honom hårt och inom Säpo fanns
det många som mellan skål och
vägg orerade om a Palme var

“en säkerhetsrisk”. Inom Stockholmspolisen uppdagades förekomst av en organiserad högerextremism, med intensivt Palmehat som en framträdande ingrediens.
Den fråga som måste ställas är
förstås om Palmes politiska linje
och det hat den frambringade, internationellt och här hemma, kan
ha legat till grund för avrä ningen av vänsterpolitikern och Sveriges statsminister Olof Palme.

Sammanfa ning – från mordet och framåt
Dagen efter mordet tog Hans
Holmér regelvidrigt och kuppartat kommandot över utredningen. Holmer var länspolismästare i
Stockholm och skulle inte ha
någonting med den dagliga spaningsledningen a göra. Men han
hade uppenbart regeringens stöd.
Holmér skaﬀade sig snabbt e
järngrepp om utredningen. Åklagarna trängdes undan och erfarna mordutredare ﬁck mer perifera roller.
Kort tid efter mordet blev den så
kallade “33-åringen” anhållen
som misstänkt. Han var en udda
personlighet med högerextrema
sympatier. Bland annat hade han
kontakter med EAP, en USA-baserad underrä else- och desinformationsorganisation. “33-åringen” släpptes ur häktet efter några
veckor.
Det kom in ﬂera vi nesmål om
a walkie-talkiemän hade se s i
centrala Stockholm. Det var iak agelser från Gamla Stan vid tidpunkten när Olof och Lisbeth Palme lämnade bostaden för a ta
tunnelbanan till biografen Grand,
och i anslutning till mordplatsen
vid tidpunkten för mordet.
Tidigt kom det också in tips om
a Sydafrika, högerextrema poliser och Säpo kunde vara inblandade i mordet. Flera polismän besökte också kolleger i Sydafrika
åren runt Palmemordet. E av de
första tipsen om Sydafrika kort
tid efter mordet försvann när det
hamnade hos Säpo.
Det fanns också indikationer om
a det i högerextrema kretsar
fanns kännedom om a något
skulle kunna hända Olof Palme.
Bland annat lämnades en varning
till regeringskansliet å a dagar
innan mordet om a Palmes liv
kunde vara i fara.
Det mesta av utredningens resurser riktades under våren 1986 in
på spaning mot den kurdiska organisationen PKK. Åklagarna bedömde a spåret saknade sub-
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stans, men Holmér hade regeringens stöd. Först i december
blev spårets avsaknad av substans så uppenbar a åklagarna
kunde tvinga bort Holmér. Men
det skulle snart visa sig a Holmér inte var borta från fältet.
Efter en tid tog en privat spaningsstyrka vid och fortsa e a
driva PKK-spåret. Drivande var
den socialdemokratiske bokförläggaren Ebbe Carlsson. Han hade
både politisk och journalistisk
bakgrund, och hade under
många år odlat kontakter inom
polis- och underrä elsekretsar.
Han hade tidigare verkat tillsammans med Holmér, och så fortsa e det nu. I det fördolda.
Olagligheter ledde till a när den
märkliga spaningsverksamheten
uppdagades, tvingades justitieministern Anna-Greta Leijon a
avgå. Hon hade grovt brutit mot
reglerna då hon gav Ebbe Carlson grönt ljus.
Ny spaningsledare blev så småningom Hans Ölvebro, i februari
1988. Det framkom snart a den
nye spaningsledaren fokuserade
på den “ensamme galningen” –
på “buset”, småkriminella, mentalt tilltufsade och missbrukare.
“41-åringen” Christer Pe ersson
häktades hösten 1988 som misstänkt för mordet. Han fälldes senare av nämndemännen i tingsrä en men friades i hovrä en.
Samtliga jurister har anse a bevisningen mot Pe ersson varit för
svag. Framför allt ansåg de a
Lisbet Palmes utpekande inte
höll.
1996 exploderade Sydafrikaspåret. En överste i polisens hemliga
underrä elseorganisation i Sydafrika uppgav inför domstol a
landets säkerhetstjänst låg bakom
mordet på Olof Palme. Efter hårt
tryck i medierna begav sig Hans
Ölvebro och åklagaren Jan Danielsson till Sydafrika för a ställa
frågor.

“Jag litar inte på Olof Palme,
men på regeringen.”
Svensk marinoﬃcer i intervju i
Svenska Dagbladet den 10 november
1985.

“Sverige utan Palme blev e
mer normalt land.
Regeringarna efter Palme
sökte inte längre uppnå
grundläggande förändringar i
världen.”
Richard Burt, biträdande
utrikesminister USA, under Reagans
presidentskap.

Flera sydafrikanska källor har
hävdat a de två svenskarnas intresse inte verkade särskilt starkt.
Vid denna tid hade också åklagarna och spaningsledningen bestämt sig för a på ny försöka få
till e åtal mot den frikände
Christer Pe ersson. Svea hovrä
avvisade en resningsansökan året
därpå.
1999 kom Granskningskommissionens betänkande om utredningen efter mordet på Olof Palme. Uppdraget innefa ade en
särskild granskning om misstankarna om polisers eventuella
medverkan till mordet. Efteråt
har en ledamot i kommissionen
framfört a man borde ha gjort
bä re ifrån sig när det gäller
misstankarna om eventuell polisinblandning.

“Den (svenska regeringen)
hade vi inget otalt med, bara
med dess ledare Olof Palme”.
Edward Lu wak, säkerhetspoli sk
rådgivare ll Ronald Reagan.

Men... Olof Palme ﬁck också stor
uppska ning på många håll i
världen!

Utredningen gick i olika konstellationer sedan på sparlåga under
många år även om relevanta uppslag ventilerats i media. Den nuvarande spaningsledningen tycks
ibland visa e mer seriöst engagemang, vad gäller till exempel
alla uppgifter om personer med
walkie-talkies under mordkvällen.
Dessa kan in sin tur eventuellt
kopplas till uppgifter om a den
hemliga gruppen “Stay Behind”
kan ha varit aktiv under mordkvällen. Stay Behind var e paramilitärt nätverk som initierades
av CIA och Nato, i en rad europeiska länder. Även neutrala Sverige var med från 1950-talet och
Stay behind fanns kvar i Sverige
till i början på 2000-talet. Det är
belagt a Stay Behind i andra länder har varit inblandad i dödliga
a entat. I till exempel Italien är
det utre och klarlagt a organisationen begå terroraktioner i
stor skala. Målet har varit a förhindra en politisk utveckling “åt
vänster”.

En vecka innan mordet höll Palme e
uppmärksammat tal i Stockholm.
Talet var riktat mot apartheidsystemet i Sydafrika. Flera ledande
ANC-representanter var närvarande.
Fotot nedan är taget i samband med
ANC-galan i Göteborg 1985.

Tommy Jansson
Tomas Widén
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Intervju: Förfa aren Gunnar Wall om mordet på Olof Palme

GUNNAR WALL
Gunnar Wall, förfa are och
frilansjournalist. Född 1951. Bosa i
Uppsala. Han är specialiserad på
samhälle och rä sfrågor och har i
många år ägnat särskild
uppmärksamhet åt utredningen av
mordet på Olof Palme.

Konspira on Olof Palme
Gunnar Wall menar a mycket pekar
på a den svenska statsministern föll
oﬀer för e väl planerat poli skt
a entat – och a utredningen under
de första avgörande åren var e spel
för gallerierna.

Intervju: Författaren Gunnar Wall om
mordet på Olof Palme

Mordgåtan Olof Palme
Gunnar Wall har talat med personer
som granskat utredarna. En av dem är
Inga-Bri Ahlenius som de senaste
åren varit chef för FNs internrevision.
Hon berä ar a det fanns saker i
Palmeutredningens arkiv som
skakade henne djupt: “Jag blev klar
över a världen inte såg ut som jag
hade tro .”

Det har nu gå 31 år sedan Olof
Palme mördades. Du har själv
följt mordutredningen nästan
från dag e , och du har skrivit
tre böcker om den. Böckerna har
samtliga vunnit stor uppska ning. Den första, Mörkläggning
– statsmakten och Palmemordet
belönades med Grävande journalisters pris “Guldspaden”. Du
menar alltså a det tidigt fanns
krafter som valde a försöka
mörklägga i stället för a utreda.
Varför skulle något sådant ske?

tiskt hanterlig lösning. Det blev
Hans Holmér.

– Jag tror a det handlar om a
Palme var en så kontroversiell
politiker både internationellt och
i Sverige. Och hans motståndare
fanns inom etablerade kretsar:
främmande regeringar, företagsledare, militärer och poliser.
Många betraktade honom som en
säkerhetsrisk eller en fara för nationen. En utredning av tänkbara
anstiftare till mordet på Palme
skulle kunna bli en politiskt känslig historia med allvarliga konsekvenser. Och då menar jag känslig inte bara för kretsar som haft
kopplingar till mordet utan också
för den socialdemokratiska regering som bildades efter Palmes
död. Frågor som behövde ställas
skulle kunna leda till uppslitande
konﬂikter i det svenska samhället
– och mellan Sverige och andra
stater.

Du menar alltså a mörkläggningen har varit framgångsrik?

Min bestämda tolkning av vad
som skedde är a Ingvar Carlsson – Palmes efterträdare som
statsminister – snabbt valde a
lägga ansvaret i händerna på någon som kunde begränsa och
kontrollera utredningen och förhoppningsvis skaka fram en poli-
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Jag säger inte det för a smutskasta Ingvar Carlsson. Jag tror
han blev rädd för vad som kunde
hända och fa ade e beslut som
han trodde var bra för partiet och
för landet. Det som skedde blev
a e dunkel kring det här nationella traumat kom a permanentas. Och det tror jag har varit väldigt skadligt för demokratin och
det politiska klimatet i Sverige.

– Jag tror a själva faktumet a
frågan behöver ställas är en antydan om svaret. 31 år efter mordet
vet vi fortfarande inte vem eller
vilka som bar ansvaret för dådet
på Sveavägen.
Kan vi vara säkra på a vi skulle
ha haft det annars, menar du?
– Säkra kan vi förstås inte vara.
Men det är ändå ganska troligt a
vi skulle ha få veta sanningen
för länge sedan om utredningen
skö s på e ärligt, kompetent och
målmedvetet sä . Vi talar ju om
något som den tidigare spaningsledaren Stig Edqvist kallat världens största mordutredning. Det
är e annat sä a säga a det
har lagts ner en otrolig massa tid
och pengar i jakten på Palmes
mördare. Sådant ger i normalfallet resultat. Men här har det funnits inbyggda spärrar som begränsat letandet och styrt in det i
ofruktbar riktning.
Hur menar du då a mörklägg-

ningen gick till?
– Rent praktiskt handlade det om
a Holmér med kanslihusets
hjälp skaﬀade sig en position så
a han kontrollerade varje beslut
som togs om spaningarna. Ville
han inte a en sak skulle utredas
så skedde det inte heller. Det är
väl dokumenterat a han stoppade utredningsåtgärder som gällde en möjlig koppling mellan
mordet och Bofors vapenaﬀärer.
På samma sä var det med misstankarna om a Sydafrika kunde
ligga bakom mordet och med
spår som ledde till svenska poliser och militärer.
Men det gick ju inte a bara låta
bli a utreda. Människor krävde
e svar på vad som hänt på Sveavägen. Snabbt bestämde sig Holmér för a peka ut kurdiska PKK.
Han hade inte minsta bevis för a
de var inblandade, men det bekymrade honom inte nämnvärt.
Han hade förmågan a spela teater och lansera sig själv som nationens räddare. Och det fungerade ganska bra under en tid.
Varför blev det just PKK-spåret?
– Det enkla svaret är a det var
praktiskt eftersom det kunde
hanteras som e terroristärende –
PKK var nämligen terroriststämplat av den svenska regeringen. Därmed fanns det utrymme för sekretess av e slag som
inte var möjlig i en vanlig
mordutredning. Det vill säga:
PKK skulle kunna pekas ut som
anstiftare bakom stängda dörrar
även om ingen gärningsman åtalades...
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Intervju forts...
Blev det bä re efter Holmér?
– Nja. Sedan han avgå följde en
period på ungefär e år då det helt
enkelt inte hände så mycket i den
oﬃciella utredningen, varken dramatiska utspel som under Holmérs
tid eller vanligt eﬀektivt polisarbete. Det fanns en spaningsledare till
namnet som he e Ulf Karlsson
men det var knappt någon utom
de närmast berörda som lärde sig
vad han he e.
Bakom kulisserna, utanför den
oﬃciella utredningen, hände det
dock desto mer. Där pågick nämligen fas nummer två av satsningen
på PKK-spåret. Det här är det
kanske mest otroliga inslaget i hela
Palmeutredningen. Vad det handlade om var a Holmérs vän och
samarbetspartner, förlagsdirektören Ebbe Carlsson, bedrev en hemlig operation med stöd i kanslihuset – med syfte a än en gång försöka peka ut PKK som ansvariga
för dådet på Sveavägen. Ebbe hade
lika lite bevis som Holmér och försökte egentligen inte få fram några.
Hans insatser handlade om något
helt annat: a hjälpa e par säkerhetspoliser a placera en provokatör, en PKK-ledare som blivit polisagent, bland de svenska PKK-anhängarna. Tanken var a provokatören skulle locka sina landsmän
till a delta i samtal om planer på
kriminella handlingar. Provokatören, senare känd som “källa A”,
hade go hopp om a lyckas med
planen eftersom han gav sken av
a fortfarande vara lojal med PKK.
Ebbe Carlssons partners på Säpo
skulle i smyg spela in dessa samtal
som förhoppningsvis skulle låta
tillräckligt mystiska och konspirativa. Och så skulle inspelningarna
kunna lanseras som någon sorts
bevis för a PKK mördat Palme i
alla fall.
Även de a försök slutade med en
skräll sedan Ebbes livvakt fastnade
i tullen med avlyssningsutrustning
och saken kom ut i tidningarna. En
av konsekvenserna var a justitieminister Anna-Greta Leijon ﬁck
avgå.
Många har förvånats över a just
Holmér och Ebbe var de som ﬁck
hand om utredningen om mordet
på Sveriges statsminister. De hade ju väl inga kvaliﬁkationer som
mordutredare?
– Nej, precis. Men svaret ligger i a
de var desto mer kompetenta på
e helt annat område – de kan be-

skrivas som politiska ﬁxare. Det
bästa exemplet på vad de åstadkommit tidigare var hur de räddade den dåvarande socialdemokratiska regeringen från en skandal på
temat politiskt känslig åsiktsregistrering. Jag tänker på aﬀären med
den så kallade sjukhusspionen på
70-talet.
Det där minns inte många idag.
Berä a lite.
– Sjukvårdsförvaltningen i Göteborg hade anställt en man som inte
tycktes ha några riktiga arbetsuppgifter. Till sist framkom det a han
kartlade den övriga personalens
politiska hemvist. Saken kom ut i
tidningarna men det var fortfarande oklart vad det handlade om –
och de som visste teg. Den verkliga
bakgrunden var nämligen nog så
känslig. Det hade a göra med den
militära underrä elseorganisationen IB och dess olagliga inrikesspionage. Det byggde på a betrodda
socialdemokrater och militärer under hemliga former hjälptes åt a
kartlägga vänsteraktivister på landets arbetsplatser. Anställningen
av “sjukhusspionen” var en ovanligt klumpig del av den verksamheten.
Det där ﬁck inte komma ut och
därför ﬁck Holmér som då var
Säpochef och Ebbe som då var informationssekreterare på justitiedepartementet i uppdrag av regeringen a ta hand om den känsliga
situationen. De reste ner till Göteborg och talade med inblandade
personer. Sedan skrev de en rapport som hemligstämplades men
som de själva läckte valda delar av
till pressen.
Deras förklaring var a “sjukhusspionen” helt enkelt anställts för
e mycket go och viktigt syfte: a
rädda sjukvården i västra Sverige
från a entat som skulle iscensä as
av den ökände terroristen “Carlos”, även känd som “Schakalen”.
Och det trodde media på?
– Ja, det hela lät i alla fall så kusligt
så a den samlade journalistkåren
liksom kom av sig och slutade ställa kritiska frågor. Flera år senare,
sedan en justitiekansler ti at på
frågan, visade det sig a det där
med “Schakalen” och terrordåden
var e rent påhi . Men då var den
akuta känsliga situationen över.
Och vid tiden för Palmemordet var
det inte många som kom ihåg vad
sjukhusskandalen hade handlat
om.

Så Holmér och Ebbe gjorde i princip samma sak en gång till: de lanserade en ny variant på det gamla
temat. PKK hade mördat Palme för
a de var terrorister. Punkt slut.
Vad PKK skulle ha tjänat på mordet hamnade utanför diskussionen, liksom a PKK inte hade mördat någon utländsk politiker tidigare. Det var inte ens så a organisationen mördat företrädare för regimen i Turkiet. PKK bedrev helt
enkelt gerillakrig på landsbygden.
Det var långt från e svenskt statsministermord. Men själva kusligheten i påståendet skulle på något
sä göra det trovärdigt. Och till en
början fungerade det.

Några oﬃciella syften med dessa
nätverk fanns förstås inte eftersom
de just var hemliga. Det innebar a
de bara var kända av utvalda personer och till exempel inte av de
inblandade ländernas parlament.
Men de syften som formulerats för
en ganska vid krets av mer eller
mindre invigda personer var a
verksamheten handlade om a förbereda motståndsrörelser som
kunde aktiveras i händelse av en
sovjetisk invasion av Västeuropa.
Det innebar a det fanns kontaktvägar mellan politiker, militärer
och företagsledare och a det
fanns förråd med vapen, kommunikationsutrustning och så vidare.

Var står utredningen nu?

Dessa nätverk hade dragits igång
under slutet av 40-talet och de förblev hemliga under hela kalla kriget. Sedan 90-talet har mer och mer
kommit fram om dem. Det har visat sig a i ﬂera länder började de
a spela en roll i fredstid för a påverka ländernas inrikes- och utrikespolitik.

– Efter PKK-spåret kom ju som vi
vet en lång period då senare utredare koncentrerade sig på Christer
Pe ersson. Spaningsledaren Hans
Ölvebro gjorde klart a han var
övertygad om a mördaren var
Pe ersson eller möjligtvis en annan ensam gärningsman. Uppgifter som inte blivit utredda under
Holmér fortsa e a samla damm.
Det gällde till exempel de många
vi nesiak agelserna av män med
walkie-talkies som under kvällen
uppträ kring makarna Palmes bostad och runt mordplatsen.
Dagens Palmeutredare har lyckligtvis inte alls samma fördomsfulla inställning när det gäller vad
som är värt a utreda. Men det är
bara ungefär e halvdussin personer som jobbar med fallet nu. För
a de ska kunna komma någonstans krävs det nog a de får mer
resurser – och det förutsä er i sin
tur a de som fa ar de besluten är
tillräckligt intresserade av a något ska hända.
Den tidigare FN-revisorn
Inga-Bri Ahlenius, som också
tillhörde Granskningskommissionen, har sagt a det “är angeläget
a regering och riksdag snarast
tar initiativ till en kartläggning”
av hur det svenska Stay-Behind-nätverket såg ut. Tror du a
en sådan kartläggning skulle
kunna föra utredningen av mordet på Olof Palme framåt?
– Ja, det är högst möjligt. Stay Behind var beteckningen på en rad
hemliga nätverk som fanns i alla
västeuropeiska länder under kalla
kriget. Nätverken var knutna till
NATO, vilket förstås gör saken extra känslig för Sveriges del som ju
oﬃciellt var e neutralt land.

De mest uppmärksammade avslöjandena har handlat om Stay Behind i Italien där nätverket kunnat
kopplas till terrordåd, kuppförberedelser och en rad former av kriminalitet. Det har också visat sig
a i Italien men också i andra länder hade det samlats högerextrema
krafter i dessa nätverk – krafter
som strävade i andra riktningar än
majoriteten av medborgarna i de
olika länderna.
Sedan Stay Behinds existens blev
känd tog EU-parlamentet i november 1990 e skarpt u alande som
fördömde dessa hemliga strukturer och krävde en fullständig utredning av deras olagliga inblandning i medlemsländernas politiska
liv och möjliga kopplingar till terrorism.
Och vad skulle de a kunna ha a
göra med Palmemordet?
– Ja, som jag visar i min senaste
bok, “Konspiration Olof Palme”,
ﬁnns det e antal tecken på a
männen med walkie-talkies just
kan ha tillhört en enhet inom Stay
Behind. Och om Palme föll oﬀer
för e politiskt mord ﬁnns det all
anledning a undersöka det möjliga sambandet mellan dådet och
de a hemliga nätverk. Där bör det
ﬁnnas folk som har information a
lämna. Men som hi ills anse sig
förhindrade a göra det.
...

Gunnar Wall har även skrivit boken “Mörkläggning – statsmakten och Palmemordet” som lägger stort fokus på polisens hantering av
utredningen. I “Mörkläggning” pusslar Wall ihop det som digare verkat helt oöverskådligt kring mordutredningen av Olof Palme. Han synar
Holmér och övriga befa ningshavare i sömmarna. Inte ens säkerhetstjänsten går med ryggen fri.
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Axplock från vår nä dning
Benoît Hamon blir socialistpartiets kandidat i vårens franska presidentval

URVAL AV NÄTARTIKLAR

Utrikes: Björn Erik Rosin

Här följer e urval av
nerkortade ar klar. I vår
nä dning efolket.eu ﬁnns
ar klarna i sin helhet.

Den mer vänsterinriktade Benoît Hamon blir socialistpartiets kandidat i vårens presidentval i Frankrike.
Andra omgången av socialisternas primärval slutade
med vad som måste betecknas som en jordskredsseger
för honom. Hamon ﬁck nära 60 procent av rösterna
mot 40 för Manuel Valls, som de senaste åren varit premiärminister i det impopulära…

SKRIBENTER I VÅR NÄTTIDNING
Tomas Widén
PÅLSON
Zoltan Tiroler
Peter Widén
Christer Malmström
Tommy Jansson
Håkan Boström
Kjell Andersson
Björn Erik Rosin

KÄBBEL

Krönika: Håkan Boström

Björn Erik Rosin: (utrikes)
Har arbetat på Västerbo ens Folkblad, Aftonbladet samt
som Svenska Dagbladets man i Paris.

Värnplikten ska återinföras, om än i mycket begränsad
omfa ning och långt ifrån den allmänna som med tre
rösters övervikt togs bort när riksdagen för sju år sen
avskaﬀade värnplikten. Samma borgerliga politiker
som då ansåg a avskaﬀandet var höjden av statsmannakonst är idag lika glada för a den ska återinföras.
Vad säger det om borgarnas försvarspolitiker, annat än
a de då var tvungna a följa partipiskan? Den moderate ﬁnansministern behövde försvarsmedlen för a
strö ut bidrag till bä re bemedlade, som alltid gynnades när alliansens håvor delades ut. Då ﬁck borgerliga
försvarspolitiker knipa käft...
Håkan Boström: Krönikör
“Präntat” var en samlingsrubrik som jag skrev några år
i FOLKET, som en veckokolumn, och rymde det jag ansåg behövde kommenteras, oavse om det var lokalt, riks
eller utrikes. När jag övergick till a bli veckokolumnist
blev rubriken “På sista”, varje lördag och sedan torsdagar. Sammanlagt fem år.

Hans Hjälte

En fantastisk blueshistoria!
Kultur: Peter Widén

“Onsdag 8 mars 10.00-11.00 Scenkonst Sörmland underhåller med programmet ‘En resa genom Blueshistorien’ på mötesplatsen för seniorer i Nyfors” stod det i
e informationsblad som en av eFOLKETs reportrar
ﬁck i händerna.
Clas Yngström och Malin Foxdal tog sats från 30-talets
amerikanska sydstater med Robert Johnssons “Sweet
home Chicago”. En låt som speglade de svarta lantarbetarna längtan bort från usla levnadsvillkor och bedövande rasism i sydstaterna. Yngström lät mellansnacken bli en perfekt blandning av social historia och
anekdoter om de artister vars sånger han och Malin
framförde...

Agneta Roisko
Linus Bouvin
José Maravilla Rivas
Ana Maria Sabio
Linnea Eriksson
Jouni Stenberg
John Kälvehed
Jimmie Uppa
Robert Åsbacka
Freddy Jacobsen
Agne Helg
Med ﬂera...
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EK och demonstrationen vid Rekarneskolan
Med pressens agerande menar jag främst Eskilstuna-Kurirens. Den övriga pressen har med två undantag hängt på Kurirens artiklar. Undantag är eFolket
och SVT Sörmland där de anklagade få y ra sig.
Mycket talar för a Dessa är mer rä visande än Kurirens och övriga pressens rapportering...
Deba artikel skriven av e ögonvi ne vid demonstrationen
utanför Rekarneskolan 1 februari

Öppet brev till Stefan Löfven

Insändare: Inger Idbohrn och Håkan Asvelius
Mars 2017
”A 18 000 unga människor under 1-2 år befunnit sig i
denna stora osäkerhet och skräck över sin framtid, är
e lidande som våra myndigheter har ansvar för. Samtidigt skulle 18 000 personer inte vara en övermäktigt
stor grupp a låta stanna och integrera i vårt samhälle.
Ungdomarna ﬁnns redan i boenden och de går redan i
svenska skolor. Där har de själva och skol- och boendepersonal lagt ner mycket arbete på deras studier. De
har lärt sig svenska och många är på god väg in i gymnasiestudier. Vore det inte bortkastade resurser a utvisa dessa skolungdomar, när Sverige behöver arbetskraft i framtiden?...
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Axplock från vår nä dning

URVAL AV NÄTARTIKLAR

Här följer e urval av
nerkortade ar klar. I vår
nä dning efolket.eu ﬁnns
ar klarna i sin helhet.
KORT OM eFOLKET

Krönika: Drakarnas val

Sensationellt val i Nordirland

De a år omges Europa av e sjok parlaments och presidentval. Nyligen har två val hållits på de bri iska
öarna. I veckan som kommer går holländarna till val.
12 april ska turkarna bestämma åt vilket håll deras, nu
mer instabila land, ska gå. Sen dröjer det inte många
dagar förrän det är dags för fransmännen a utse en
efterträdare till den, inte så värst populäre, President
Hollande. Valåret med stort V avslutas i september, då
Angela Merkel hoppas på en ärde mandatperiod som
tyskarnas förbundskansler...

Söndagens val i Nordirland gav e sensationellt resultat. För första gången förlorade Unionisterna majoriteten.

av Linus Bouvin

Utrikes: Peter Widén

Kommer frågan om Irlands enande a åter resas som
e allvarligt alternativ? Kommer Brexitfrågan a rita
om kartan? Vi står inför en spännande framtid...

Medlem kan alla bli som ställer upp
på föreningens grundsatser och
stadgar. Årsavgi en för medlemskap
är 200 kronor. 50 kronor för
pensionärer, studerande och
arbetslösa. Även organisa oner kan
bli medlemmar, och då är årsavgi en
1000 kronor. Ansluten förening får
utse två delegater med rösträ ll
eFOLKETs Vänners årsmöten.

Eskilstuna Gymnastik och Atletklubb
125 år
Ledare: 8 mars – Kamp mot förtyck och
militarism

av Hans Hjälte

Redan för över e sekel sedan organiserade arbetarklassens kvinnor demonstrationer mot förtrycket på
arbetsplatserna, kvinnor hade lägre löner än männen
trots a deras arbete ofta var tyngre. De a är bakgrunden till kvinnodagen 8 mars.
Det var vänsterns kvinnor, Clara Zetkin, Rosa Luxemburg (de två kvinnorna på bilden uppe till höger) och
Alexandra Kollontaj som i början av 1900-talet organiserade stora demonstrationer där de krävde kvinnlig
rösträ och högre kvinnolöner. Kvinnorna gick också i
spetsen i kampen mot militarismen. Men även i USA
demonstrerade tiotusentals kvinnor för högre löner,
bä re villkor och politiska rä igheter vid den här tiden.

eFOLKET är en ickekommersiell
dning som inte heller är bunden ll
något särskilt poli skt par . Bakom
dningen står den ideella föreningen
eFOLKETs Vänner.

Sport: Daniel Boström

Eskilstuna Gymnastik och Atletklubb ﬁrar i år 125 år.
Denna aktningsvärda ålder gör föreningen till Sveriges
äldsta bro ningsklubb. Föreningen engagerar c:a 45
barn och ungdomar (varav 15 ﬂickor). På våra seniorträningar har vi såväl glada motionsbro are som tävlande juniorer.
Numera håller vi till i nya fräscha lokaler i Munktellarenan eftersom Sporthallen ska rivas. Ordförande för
klubben är den gamla bro aren Christer Danhag som
under gårdagskvällen höll e kortare tal när barnen
stod i kö till tårtserveringen. Utöver tårta blev det utdelning av kepsar och t-shirts med EGAK-tryck för a
uppmärksamma jubileet...

Vi behöver skribenter med olika
inriktningar och vi kommer a behöva
många “ psare”, som på e
organiserat sä förser redak onen
med uppslag. Naturligtvis hoppas vi
a eFOLKET också ska bli e
fungerande forum för den röd-gröna
deba en och diskussionen i
Eskilstuna.
Agneta Roisko
Ordförande i eFOLKETs Vänner
Adress:
Norra Hamn 3,
633 46 Eskilstuna
Organisa onsnummer:
802498 – 1287
Bankgiro:
5059-8267
Email:
kontakt@efolket.se

De socialistiska kvinnorna i Europa beslöt 1913 a den
internationella kvinnodagens skulle ﬁras 8 mars. Redan år 1857 hade nämligen textilarbeterskor i USA demonstrerat och krävt högre löner och kortare arbetsdag, just de a datum. Alltså en början på kvinnornas
fackliga kamp i världen.
Tyvärr har väldigt lite förändrats under de över 100 år
som internationella kvinnodagen har ﬁrats. Idag försöker en del även ta ifrån kvinnorna deras historia av
kamp mot det kapitalistiska system.
Trots a numera så go som alla våra politiker och
även fackliga ledare kallar sig för feminister, så hamnar kraven på lika lön för män och kvinnor allt längre
ner på dagordning. LO-förbunden kunde inte inför
årets avtalsrörelse enas om några satsningar för a höja kvinnolönerna...
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Ledare: Stoppa privatiseringen av hemtjänsten i Eskilstuna!
av Hans Hjälte

Den politiska majoriteten i Eskilstuna, Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet, har beslutat a
ge det multinationella bolaget A endo uppdrag a ta
över en del av hemtjänsten. Samtidigt hotar man a
lägga ner det fungerande brukarkollektivet Vitsippan...
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Axplock från vår nä dning
I e längre perspektiv var avsikten a riva alla kåkar
utmed ån och göra strandpromenad ända till Kyrkbron. Man ska minnas a vid den här tiden surrade
tankar hos de styrande a bygga ny utmed hela Köpmangatan. Nu blev det inget av med rivningslustan
och gatan ﬁck, som väl var, behålla sin karaktär.

URVAL AV NÄTARTIKLAR

Här följer e urval av
nerkortade ar klar. I vår
nä dning efolket.eu ﬁnns
ar klarna i sin helhet.

I stället för stans äldsta krog och en gårdsmiljö som varit intakt i e par hundra år ﬁck vi några meter gräsma a och lite buskar, som nu upphöjts till minipark
med trappor, bänkar och ny växtlighet.

STÖTTA eFOLKET
Du kan också stö a eFOLKET utan a
vara medlem genom a bidra med
valfri gåvo-belopp som sä s in på
bankgironummer 5059-8267.

GÖR DIN RÖST HÖRD
Vi hoppas a Du som bor i Eskilstuna
ska göra den röst hörd. Hör av dig ll
eFOLKET och säg din mening om det
som händer i din kommundel, vad du
tycker om skolan, sjukvården, barneller äldreomsorgen; allt som
påverkar din vardag.

Billighet

Pålsons pennstick och lave er
I slutet av december avled en 63-åring i en korridor på
Mälarsjukhuset i Eskilstuna.
Till himmelrik är brå ibland
så vägen måste byggas rak.
Vårt landstings specialförband
har röjt för fot med ﬂakschabrak.
Folk vimlar i entré och sal,
de väntar varje puls som slår,
de möter knappt nån personal
men Döden i en korridor.
Vårt kassaﬂöde är en ﬂod,
vår kista milsvid som en pråm,
vårt landstingsråd är Kapten Blod
och Döden våran ekonom.

När jag var barn och bodde e par kvarter från kroggården ﬁck jag följa med till Skomakar-Bernhard, som
hade verkstad i gårdshusets källare. En vänlig man,
precis som alla andra i yrket levde han på vår undergång. Så sa man om skomakare på den tiden skor halvsulades och klackades. In till Bernhards lilla och trånga
verkstad kom vi efter e par steg på källarens jordgolv. I hans mörka kyﬀe doftade läder, han sa vid e
lågt bord längst in i verkstan, vid fönstret med utsikt
upp mot fallet i Stålfors.
Behövde vi ny under skorna gick vi till Bernhard. För
mer än hundra år sen var hans familj och mina farföräldrar grannar i Rosenhäll på Stenkvistavägen. Jag har
hört och bär fortfarande med mig historier från den tiden. En del har jag nedtecknat, andra minns jag. Någon gång ska jag berä a dem.
I Eskilskällans arkiv ﬁnns bilder hur det såg ut innan
kåkarna revs, och bilder på Bernhard. De borde kommunen ta fram, göra beständiga pla or och placera i
miniparken tillsammans med korta texter.
Om miniparken ska få e namn föreslår jag a Bernhards namn ﬁnns med. Bernhard he e Eriksson, för a
minnas vad han arbetade med i kåken föreslår jag a
miniparken ska kallas Skomakar-Bernhards park.

Skomakar-Bernhard

Präntat, Krönika av Håkan Boström
Det har anlagts en minipark mellan ån och Köpmangatan, mi emot gamla konstmuseet och intill kåken där
Kalle Braunerhielm bodde. I många år har det bara varit en grässlänt ner mot ån. En gång i tiden stod en
gammal rappad kåk utmed gatan, klev man in på gården fanns både bostadshus och skomakeri.
När de gamla kåkarna revs, jag vill minnas a det var
på 60-talet, rådde delade meningar. De som ville bevara tog fäste på a där låg tidigare stans äldsta krog,
Mor på Tuppen, en gammal 1700-talskrog som förmodligen lånat namnet från Bellman, Fredmans epistlar, nummer 67.
Som läget var när det revs fanns inget värde i en gammal krog. Kåken skulle bort, stadsfullmäktige tog beslut och samtliga hus försvann. Jag stod på bevarandesidan, frågade en stadsfullmäktigeledamot varför de
gamla kåkarna skulle rivas och ﬁck svaret: Låter kommunen kåkarna stå och kanske till och med rustar upp
dem, med tanke på det kulturella värdet, kommer
även de andra kåkarna utmed ån a öka i värde, och
de är privatägda. Med andra ord, rustar kommunen
upp krogkåken kommer husägarna intill a tjäna
grova pengar på ingenting, det är inget en socialdemokratiskt styrd kommun eftersträvar.

eFOLKET

FRISTADEN I ESKILSTUNA - En förkapitalistisk ekonomisk frizon

Inspelat seminarium från FAiE:s (Föreningen Arbetarhistoria i Eskilstuna) lokaler vid Norra Hamn 3 Eskilstuna med
Kommunarkivarie Anna Gö linger.
År 1771 skapades Fristaden i Eskilstuna. Den var samtida med Förenta staternas självständighetsförklaring
1776 och Franska revolutionen 1789.
Men vad innebar den egentligen ur e historiskt perspektiv som samhällsföreteelse?
Går den a jämföra med dagens ekonomiska frizoner?
Vad innebar den för den växande arbetarklassen i
Eskilstuna, arbetslivsförhållanden och arbetsmiljö, boendemiljö, och hälsa?
Vilka inﬂuenser innebar det för Eskilstuna och dess
specialisering kring verkstadsindustriell produktion?
Hur var kvinnornas situation?
Vad innebar det när det gällde sociala problem i form
av våld och alkohol. Vilka historiska paralleller kan vi
dra i jämförelse med vår samtid?
Du kan lyssna på seminariet på faie.se och efolket.eu
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Deba ar kel: Ner med vapnen! (del 1 av 2)

efolket.eu
I vår nä dning hi ar du ﬂer
ar kelserier, bokrecensioner och
förfa arporträ av svensk
arbetarli eratur med mera...

Nu förvandlas vår anrika
sporthall till grus.

Du hi ar deba artikeln i vår
nä idning

Ner med vapnen! (del 1 av 2)
Samtliga riksdagspartier säger sig nu stödja återinförandet av en tvångslag i form av militär värnplikt
(som e sä a stärka den svenska krigsmakten).
Det sker som bekant mot bakgrund av en propagandistisk retorik som handlar om e markant skärpt
krigshot. Närmare bestämt e påstå invasionshot.
Och den aggressiva makten som kan tänka sig a invadera Sverige är Ryssland. Igen.
Det påstådda invasionshotet är grunden till a den
krigsmakt som sedan några år helt byggt på värvade
legosoldater nu ska komple eras med värnpliktiga.
Krigsretoriken påminner om den som rådde före
första världskrigets utbro . Med den skillnaden a
krigsaktivisterna då vurmade för en uppslutning
bakom Tyskland mot “det barbariska Ryssland”.
Idag vurmas det för Nato och uppslutning bakom
USA.
Propagandan handlar om Sveriges situation “vid
skarpt läge”; alltså vid e krigsutbro . Svenska folket ska vänjas vid tanken på a e sådant ”skarpt läge” inom en inte alls avlägsen framtid inte alls är något osannolikt! Vi ska inte längre tänka kring vad
som måste till för a förhindra a e sådant skarpt
läge någonsin inträﬀar!
Det som ske under de senaste årtiondena, i praktiken sedan Olof Palme brutalt rycktes bort, är a inriktningen på Sveriges roll som främjare av avspänning fullständigt begravts. Den svenska politiken
har i stort se gå ut på a inför USA och Nato visa
a man med entusiasm är beredd a sluta upp, också militärt, bakom västalliansen. Sveriges alliansfrihet existerar inte längre, och Sverige är de facto idag
e Nato-land. Endast rädslan för en reaktion från
gräsrö erna hindrar idag den socialdemokratiska
partiledningen från a förorda också e formellt
medlemskap i militäralliansen Nato.
Bakgrunden till de spänningar som vuxit fram mellan de två blocken av kapitalistiska stater handlar
naturligtvis i grunden om ekonomisk konkurrens.
Men det måste också sägas a det är USA och Nato
som under de senaste åren stå för en strategiskt aggressiv inriktning. Ryssland har, i strid med givna
löften, inringats av USA och Nato, som hela tiden
ﬂy at fram positionerna och dragit in Rysslands
grannar i Nato-sfären.
För alla som säger nej till krig är det dock djupast
se inte en fråga om vilket av kapitalistblocken som
varit/är “mest aggressivt”. Fredskampen handlar om
a bekriga alla rustningar, all krigspropaganda och
alla krigsförberedelser. Och kriget mot militarismen
måste kraftfull breddas, fördjupas och utvecklas till
en internationell rörelse för fred, humanitet och solidaritet. Är e sådant perspektiv realistiskt? Naturligtvis! Det handlar om organisering utifrån humanieFOLKET

tet, solidaritet och självtillit! Nyckeln till folkets makt
är här och nu, såsom alltid: organisation!

Värnplikt? Ja!
Krigsmakt? Nej!
Det nu lanserade beslutet om återgång till värnplikt
är på intet sä något “steg i rä riktning”, som det
beskrivits av till exempel Vänsterpartiet och en del
socialdemokrater som ser sig själva som stående till
vänster. Avsikten är a tvångsrekrytera ungdomar
som våldsverkare och kanonföda; i tjänst hos Nato-blocket. Omfa ningen kan tyckas blygsam, 4000
av en årskull på drygt 100 000 ungdomar. Bakom
de a ﬁnns naturligtvis en plan. För det första saknas
idag kapacitet a tvångsutbilda en större del av årskullen. För det andra skall alla i årskullen tvingas
mönstra och de 4000 som sedan ska krigsutbildas tas
ut bland dem som vid mönstringen uppvisat en “positiv inställning” och för krigsmakten lämpliga egenskaper. Eftersom, mot bakgrund av den rådande militaristiska propagandan, förmodligen, tyvärr, betydligt ﬂer än 4000 gärna vill bli u agna, kommer antagningen till militärtjänst a ge status inom åtminstone en ganska stor minoritet av ungdomarna i
Sverige. Krigsmakten kommer inte heller a riskera
a få vägrare, som hellre tar e fängelsestraﬀ än a
låta sig tvångskommenderas som Nato-alliansens
våldsverkare och kanonföda. Inte heller kommer
man a riskera a få en anti-militaristisk soldatrörelse, i likhet med den som fanns bland de värnpliktiga
på Sveriges regementen under 70-talet. Tvärtom
kommer krigsmakten a inom gruppen av u agna
kunna odla en primitiv militarism och en nationalism av det mest unkna slag. Förmodligen också en
variant av germansk-anglosachsisk identiﬁkation.
Det vi kan hoppas på är a många ungdomar nu,
som e första steg i kampen mot kriget, vägrar a
mönstra!
Men det krävs också e alternativt positivt perspektiv! E sådant kan sammanfa as i parollerna:
Upplös krigsmakten! För en allmän värnplikt i e icke-vålds-försvar!
Runt om i världen hör vi människor och rörelser ge
u ryck för a det räcker nu! Och inte minst i USA
ﬁnns en växande opinion och rörelse för “A World
Beyond War”. Men inte bara där. Det ﬁnns nu en
världen över växande vrede mot krig och militarism.
Vår uppgift är a slå tillbaka de mörka krafter som
hånar fredstanken. I den kampen måste vi förenas
internationellt. Och uppgiften här i Sverige är till a
börja med a bekämpa den svenska militarismen!
Hans Hjälte
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Nästa nummer
Nästa nummer av eFOLKETs papperstidning
Tema: Kamp mot militarism och krig. Stoppa våldet mot människan och moder
jord.
Nästa nummer utkommer ll första Maj.

Samarbetare och medlemsorganisa oner
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Anders Fraurud: (Pepprat Rödgrönt)

Birger Schlaug: (egen blogg)

Arbetar som lärare. Skribent i dskri en Röda
Rummet. Medlem i Vänsterpar et i Uppsala.
– A skriva är e sä a själv komma ll klarhet. A
blogga är e sä a nå ﬂer än jag kan göra bara
genom a prata, är Anders beskrivning av sy et med
sin blogg. (h ps://pepprat.wordpress.com/)

Förre de a språkrör för Miljöpar et MP. Numera
diversearbetande krönikör, förfa are, föreläsare,
deba ör och samtalsledare.
(h p://schlaug.blogspot.se/)

Svensk-Kubanska föreningen
i Eskilstuna
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