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Sammanfattning

1956 salde Bofors 24 st armekanoner till Burma. Denna
forsaljning ryms i exportstatistiken. Men det gor knappast de
20 fartygskanoner fran Bofors som lar finnas pa fartyg som togs
i bruk tva Ar senare.

Och det gor inte heller de nio Bofors fartygskanoner som sags
ha tagits i bruk ph batar under 1960-talet.

Vid nagot tillfalle fick Burma, pa okand vag, tillgAng till
FFVs granatgevar Carl Gustaf. 1973 ville Burma namligen kopa
reservdelar till gevaret fran FFV.

Efter flera propaer fick Bofors 1977, pa nytt, tillstand att
salja reservdelar till de gamla armekanonerna. Aret darpa fick
inte Karlskronavarvet salja en Jagare till Burma "med hansyn
till Thailand".

1980 salde FFV-Aerotech 12 st flygkapslar (Pod) till Singapore,
for vidare transport till Burma. Atal är vackt mot FFV s f d
Generaldirektor Eric Malmberg i'denna affar.

Samma ar tog Burma i bruk tre fartyg fran Singapore, med
vardera tva Bofors 40 mm kanoner, saint tre fartyg fran Danmark
med vardera tva Bofors 40 mm kanoner. Nagra ar senare, 1983,
verkar Burma ha tagit i'bruk ytterligare tre fartyg, byggda i
Burma, ocksa med vardera tva Boforskanoner (vilket sammantaget
innebar 18 Boforskanoner).

Efter att under varen 1982 ha nekat export, ga y den borgerliga
regeringen i september 1982 FFV tillstand att exportera tva
demonstrationsexemplar av Carl Gustaf. DA inleddes en mycket
kanslig vapenaffar.

I november 1982 begarde FFV exporttillstand for ca 500
granatgevar med ammunition. Och i december, samma manad som
regeringstyrkorna i Burma inledde en stor militar offensiv mot

'olika gerillagrupper, ga y regeringen tillstand for export. Kort
'tid darefter medgavs FFV att fá exportera ungefar 2 000 84 mm
spranggranater. Sammanlagt var exporten - yard 33 miljoner
kronor.

I efterhand, januari 1983, konsulterades utrikesnAmnden. Ingen
hade nagot att invanda. Detta trots att utrikesminister
Bodstrom meddelade att: "Det finns rorelser dar, som
ideologiskt eller etniskt Ar separatistiska i forhallande till
den hArskande regimen."

1402



OZES-9It'34)Tu1 H S-T'S 8E 6£ °41sc'd 'EL OT tZ-80 )(Ed • (u°9)1Tal) o LL, 16Z-80 • (au.u(fEsioj ipo suouuE) sz zz 16z-8o •131

•LuI°1-1) D°1S SZ EOT `08Z91 xog EE uElESSuIulloici

ELL halv6r senare, i juli 1983, avslojade journalisten Bertil
Lintner att Carl Gustaf anvAndes av regeringstyrkorna. Det
ledde till en omfattande debatt i Sverige. En manad senare
fullfoljde FFV leveranserna till Burma.

januari 1984 uppgavs pa nytt att den burmesiska amen satt in
Carl Gustaf i striderna.

- Var premiArminister Saw Bo Mya har I ett brev till er
statsminister Olof Palme krAvt att Sverige inte sAljer vapen
till Burma. Jag om mina soldater hoppas att den svenska
regeringen lyssnar pa \Jar vAdjan, sade en representant for
Karen-folket.

Enligt Bjorn Elmbrandt i boken "Palme" var det Olaf Palme sjAlv
som hade gett klartecken for den kontroversiella affaren.

mars 19844 slot FFV ett nytt kontrakt med Burma. Men i
november samma Ar meddelade regeringen att ansokan, yard', 16
miljoner kr, inte skulle godkannas.

Samtidigt som FFV salde pa laglig vag till Burma genomforde
Nobel Kemi, I augusti 1983, en export av 400 kg hexogen NSH 52
till Burma via VAsttyskland. Senare vAcktes Atal I denna affAr
(Atalet lades dock ned av lansaklagare Age efter en tid).

Och Bofors, som direkt snappade upp att Burma hade oppnat for
FFV, forsokte snabbt fA kontrakt pa modern 40 mm ammunition.
I september 1985 fastslog dock Algernon att "Burma är stAngt".

Enligt olika uppgifter skedde det under 1988 leveranser av Carl
Gustaf ammunition till Burma frail Singapore. Detta har
fornekats av Singapore och inga granater, utover de som saldes
lagligt av FFV, har hittills kunnat dokumenteras.

I

Tva Ar senare, 1990, rapporterades att fartyg med Boforskanoner
frAn Jugoslavien nyligen hade levererats till Burma. Int&
heller det är bevisat.

Statistik

Export av krigsmateriel, enligt KMI statistik 1953-1990 (se
statistik-oversikt fOr definitioner). FFVs export mom parentes
mellan 1960 och 1986.

1953 - 0,0
1954 - 1,7

1403

Pr.4



TIOVE

.(ZL Vls '1.6/066T sdTqS BuTqq6T,11. sieul?f) JOUOUPX WW ot7 SJOJOQ
UlePIPA paw lsseTo quaumeN lbAqaej vAq xnaq T ewang Boq 0961

4Tel-096T

• (LlepeLl
aS) ewang TT-Fq aauoue-xT JeTTTqJeqTJ PZ SJOJOg apeaallaodxa 9g61

-(99 BuTTpueq 1-4aAptaes6Tax)
eC Aoici qaaeAs -ewang T buTuxgsaapunspeuxaew ua eagjwouab
)p-rj op 1110 uageissaeAsagj Aaa  3pebvIJITT-4 661 ieciweitou

' (EL
PTs '16/0661 sdTITS buTqL16TA siouer) iououe)i ww of7 saojog qs cAq

PlepIPA paw ISSUTO TO laeqvquoueNJ OT ewarql T sep6BAq 8g61

4aTe4-0G6t

TboTouoax

3X cITw (0'E) CCE ewwns
(0'£E) OIEE - £861

- 0861

.1)[ çi1w SEIO
£0 '0
ZO'0
TO '0

ewwns
-LL6I
-EL6T
-ZL6T
-TL61

3)1 cTI:w T'Z
9 'T

6'TZ
E
9 '0
9 '81
1. ' 0

ewwns
-1961
-0961

ewwns
-661
-LS6T
-961
-Sc6.1

Drottninggatan 33 Box 16280, 103 25 Stockholm.
Tel. 08-791 77 75 (annons och forsaljning). 08-791 77 70 (redaktion). Fax 08-24 10 73. Postgiro 39 38 54-5 Bankgiro 416-5320



OZES-9It cOluug S-tS 8E 6E cuPhsod -EL 01 tz-80 xrd . (uopirpal) oz zz 16L-80 . (2u!u1Fsloj tpo suouuv) sz zz Toz-go 131

SZ EOT ‘o8z91 X0il EE urlESSu!ullola

1965 byggdes i Burma ett overvakningsfartyg med en Bofors 40 mm
kanon (Jane's Fighting Ships 1990/91, sid 73).

1969 byggdes i Burma tva kanonbatar, med vardera tva st Bofors
mm kanoner (Jane's Fighting Ships 1990/91, sid 72).

FFV 1973

30 juni 1973 skrev kapten FA Ofei fran Burma Minstry of Defence
till FFV, och ville bestalla reservdelar till Carl Gustaf. Som
rubrik pA brevet skrevs: 	 _

"CARL GUSTAF M2 RCL 84 SPARES INDENT NO.ORD/420/73-74".

Bofors 1977

29 april 1977 skrev Hans Ekblom en PM med "eventuella arenden
for KMI". Bland annat noterade han: "Burma. Som bekant har
Burma ett antal FAK 40. Man onskar moderniseringssatser
(transistoriserade forstarkare). DA vi tidigare erhallit
exporttillstand for reservdelar till pjaserna, formodar vi att
vi kan fa offerera." (bilaga 22 sid 243).

2 maj 1977 samtalade Ardbo med Rpsenius pa KMI. Efterat skrev
Ardbo en PM, bland annat: "BURMA. Eventuellt. Har vi direkt
sAlt till Burma och I sa' ;fall vart (KMI vill ha underlag)"
(bilaga 13 sid 23). Det betydde att Burma eventuellt var
mojligt att exportera till.

17 maj 1977 samtalade Ardbo med Rosnius i telefon. Ardbo
noterade: "KMI informerades om att vi 1956 levererade 40 mm
pjaser till Burma. }(MI gay tillstand till fortsatta leveranser
av reservdelar." (bilaga 13 sid 25).

Karl skronavarvet 1978

6 april 1978 fick Kar. lskr.onavarvet nej pa en forfragan om
export av bevakningsfartyget Jagaren till Burma. KMI hade haft
samrad med UD innan beskedet lamnades och avslaget motiverades
"med hansyn till Thailand" (bilaga 27 sid 100, bilaga 27 sid 98
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saint KMI dagbok, sid 43, for den 6 april 1978, dar arendet
ocksa omnams).

FFV kapslar 1978-1981

19 januari 1978 overlamnade FFV en promemoria till Rosenius pa
KMI am "marknadspotentialen has nu ej licenserade 'ander".
Uppgifterna avsag Arsleveranser under 1980-talet. FFV beraknade
att kunna salja till Burma for 10 miljoner kronor om Aret (JKs
bakgrundsmateriel, handling 525-529).

Enligt stamningsanokan 1990-04-04 frail 6klagare Ulf Barck Hoist
mot f d Generaldirektor Eric Malmberg, utspelade sig foljande:

"Den 29.2.1980 har Forenade Fabriksverken (FFV) traffat avtal
med Singapore Aeorospace Maintenenece Co, Pte, Ltd, (sAmco) om
tillverkning, sammansattning, lagerhallning och kundleveranser
av FFV Uni Gun Pod, som är krigsmateriel. Enligt avtalet skulle
dessa POD-kapslar tillverkas och lagras i Singapore for FFV:s
rakning och darefter levereras till kunder som FFV anvisade.

Den 19.5. 1980 har FFV ur riket till SAMCO i Singapore utfort
delar till 12 St sadana POD-kapslar till ett varde av 585.000
svenska kronor. Efter sammansattning i Singapore har dessa FFV
tillhoriga 12 POD-kapslar genon en mellanhand levererats till
Burmas krigsmakt under tiden 13.11.1980 - 21.2.1981.

FFV underhall, som ingar i FFV, har den 30.4.1980 sokt och den
7.5.1980 erhallit tillstand (dnr H 87/K/2) av
handelsdepartementet for utforsel av angiven mangd
krigsmateriel till Singapore. I ansokan om utforseltillstand
hat FFV underhall under1X-At att upplysa am att krigsmaterielen
efter utforseln fortfarande skulle vara i FFV:s ago samt att
krigsmaterielen skulle slutligt anvandas i annat land an
Singapore, namligen Burma. Ej heller pa annat satt hat
tillstandsmyndigheten upplysts harom. Det hade Alegat FFV
Underhall aLt upplysa tillstandsmyndigheten i angivna
hanseenden. Hade sadan upplysning lamnats skulle tillstand ej
Ii a lamnats."

Bofors 1980-1983
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1980 mottog Burma tre st fiskeskydds fartyg fran Vosperj
Singapore, med vardera 2 st Bofors 40 mm kanoner (Jane's
Fighting Ships 1990/91, sid -73).	 -

1980 mottog Burma tre st offshore-batar fran danska varvet
Fredrikshava,_ Osprey clas, med vardera 2 Bofors 40 mm kanoner
(Jari -e-r-S- Fighting Ships 1990/91, sid 74).

1983 fardigstalldes det forsta av tre Latta fartyg, PGM-type,
Burma, med 2 st Bofors 40 mm kanoner (Jane's Fighting Ships
1990/91, sid 73).

FFV Carl Gustaf 1982-1986

1982 begarde forsvarsdepartementet i Storbritannien att listan
over stater, dit de hade ratt att reexportera granatgevaret
Carl Gustaf skulle utOkas med bland annat Burma. FFV godkande
listan, men kravde att FFV skulle fa godkanna eller avstyrka
reexporten i varje enskilt fall. Detta framgar av PM upprattad
av Bengt Mattsson pa FFV (JKs bakgrundsmateriel sid 337).

20 januari 1982 traffades representanter fran Bofors och frgin
FFV. Gindahl pa FFV berattade att FFV fran UD Ott besked for
hela sitt produktprogram om vilka stater som var oppna,
stangda, respektiva tveksamma betraffande export. Burma var
tveksamt, med tillagget att det "fOrut" varit oppet (bilaga 13
sid 79).

I mars 1982, enligt Carl Algerno ps minnesbild, kom FFV in med
en forfragan om export av Carl Gustaf. Algernon kontrollerade
med UDs politiska avdelniA1g "for att finna att liksom tidigare
nagon export into borde komma i fraga." (23 februari 1984, Carl
Algernon i KU, 1983/84:30 sid 105).

"I september 1982", skrev JK i sin rapport, "ga y regeri_nri FFV
tillstand att till Burma fa utfora granatgevar
demonstration." (sid 38).

"I september 1982 fick Forenade Fabriksverken tillstand att
fora ut granatgevar for demonstration. Forenade Fabriksverken
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traffade da ett preliminart avtal om forsAljning. Avtalet
inneholl forbehall for svenska regeringens tillstAnd till
forsaljning. Det fanns aven en skadestandsklausul betraffande
leveranstiden.... F.d handelsministern Bjorn Molin... vat-
ansvarig for arendet." (socialdemokraten Anita Modin
riksdagen 23 maj 1984).

"I september 1982 begArde man annu en gang at:A: fa demonstrera
tva Carl Gustaf-vapen i Burma... Vapnen sandes I september 1982
till Burma. Demonstrationen fungerade uppenbarligen bra och
efter bara en mAnad var FFV igAng med forhandlingar om kap av
ett antal vapen med ammunition." (Carl Algernon i KU,
1983/84:30 sid 104).

"I november 1982 begArde Forenade Fabriksverken
exporttillstand. UD inhamtade da upplysningar bl a fran flera
svenska ambassader. UD har ocksh genom olika kanaler vid flera
tillfallen, Aven sa sent som nagra fá dagar fore regeringens
beslut, inhAmtat informationer am laget i Burma. B1 a hat
kontakter tagits med engelska och amerikanska
utrikesdepartementen. Aven en rapport fran Amnesty
International fanns att tillga..." (socialdemokraten Anita
Modin i riksdagen 23 maj 1984).

I december 1982 lanserade Burmas regering sin kanske storsta
offensiv sedan 1974 mot de olika gerillagrupperna. Radion "the
voice of the people of Burma" rapporterade i januari 1983
exempelvis att "sedan 13 December 1982 har militarregeringen
Ott till antikommunistisk och antifolklig militar offensiv,
med kodnamnet Kung Erovraren II." Intensiva strider rasade
under hela december och i januari 1983 (Bertil Lintner i
Internationella studier 1983:5).

"3 december (1982) hade polchefen drendet upp i samradsgruppen
i UD, som traffas regelbundet ett par ganger i veckan, men fann
att arendet borde understalla utrikesnamnden for prOvning."
(Carl Algernon i KU, 198384:30 sid 104).

Bjorn Elmbrandt skrev i sin bok am Olof Palme:_

"Nat politiska avdelningen pa UD 1982 sagt att man inte borde
exportera granatgevaret Carl Gustaf till Burma eftersom det
pagick gerillakrig där, gick utrikesminister Bodstrom och
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statssekreterare Carl Johan Aberg till den internationella
allvetaren Palme for att—hoi. a vad han tyckte:

- Asch, det dar gerillakriget har paghtt sen andra
varldskriget. De är mer knarkhandlare an gerilla. Laget är
stabilt. Det är bara att kora! sa statsministern." (Palme, sid
307).

"I december 1982", skrev JK i sin rapport, "fick FFV tillstand
att till Burma utfora granatgevar, ett antal ovningsvapen och
en storre mangd ammunition alit till ett varde av drygt 28
miljoner kronor. Kort tid darefter medgavs FFV att fa utfora
ungefar ungefar 2 000 84 mm spranggranater till ett varde av
5,5 miljoner kr." (sid 38).

16 december 1982, skrev rikskriminalen i en PM 22 april 1988,
beviljades FFV utforseltillstand "efter foredragning for
utrikes- och utrikeshandelsministern Lennart Bodstrom och under
1983 levererades krigsmateriel till Burma for c:a 35 milj kr."
(bilaga B sid 9).

Burma forfogar Over 500 Carl Gustaf gevar (enligt Svenska
Dagbladet den 15 september 1988 som samtidigt dementerade sin
tidigare uppgift om att Burma hade cirka 1.200 gevar).

14 januari 1983 sammantradde utrikesnamnden.

"Parallellt med Burmaaffaren kom ocksa en forfragan fran Nepal,
och bada de arendena ville man ta upp i utrikesnamdnden."
(23 februari 1984, Carl Algernon i KU, 1983/84:30 sid 105).

"DA anmalde vi (Burma) arendet I utrikesnamnden och framholl
att regeringen hade kant betankligheter infer denna export men
Ana beslutat medge att affaren fullfoljdes. Ingen av namndens
ledamoter fann anledning att yttra flagon annan mening."
(Bodstrom, KU 1983/84:30, sid 176)

Till utrikesnamnden sade Rodstrom: "Det finns rorelser dar, som
ideologiskt eller etniskt är separatistiska i forhallande till
den harskande regimen". Ingen invande mot exporten, enligt
Bodstroms redogorelse fomnamndens protokoll (sid 179).

17 januari 1983 traffades Ekblom och Algernon. Ekblom noterade
efter motet: "3 Burma. PTV har efter vanda I utrikesnamnden
under w 8302 fatt exporLtillstand av Carl Gustaf." (bilaga 28
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sid 57a, hemligstamplad handling som Svenska Freds har tagit
del av)".

18 april 1983 skrev journalisten Bertil Lintner till den
svenska ambassaden i Malaysia. Han hanvisade till uppgifter i
Bangkok Post den 10 april, som gjorde gallande att Sverige
exporterade Carl Gustaf raketgevar till Burma. SA stallde han
en rad fragor om exporten (handling fran UDs arkiv).

5 juli 1983 avslojade Bertil Lintner i den danska tidningen
Information att Carl Gustaf anvandes av regeringstyrkorna. Carl
Gustaf är ett idealt vapen for att spranga sonder de bunkrar
som gerillorna, framst kommunistpartiet, brukade anvada sig ay.
Olika gerillastyrkor beklagade sig over den svenska
vapenexporten.

8 juli 1983 sade utrikesminister Lennart Bodstrom i Lunchekot
med anledning av Burma-exporten:

"Ja, det At ingenting annat att saga om det an att nar det har
drendet provades av regeringen i slutet av forra Aret, da har
del inte funnits underlag for att vagra export till Burma. Om
det har brutit ut nAgra aktuella strider, om det flammat upp,
det är en sak som jag inte nu kdnner till. Men vara
forfragningar d ledde inte till att man hade grundad anledning
att vdgra den hAr forsAljningen."

"Ja, det är givet att varje affar är ett avslutat kapitel, och
att ett foretag har fatt gora en forsdljning betyder inte att
det kommer att fa gora en ny, utan det maste provas mot
bakgrund av det aktuella laget hela tiden. Och principen är ju
att det är forbjudet att exportera krigsmateriel och for varje
export maste det alltsa till en dispens. SA ingenting kan goras
med ledning av tidigare fattade beslut, utan varje maste
understallas regeringen och da maste man bedoma situationen
sadan den är for tillfdllet."

8 juli 1983 sade BodstrOm till TT att "nar arendet provades
fanns ingen anledning att vagra export, bar det senare blossat
upp strider är det en helt annan sak."

9 juli 1987 sade Anita Gnadin i Svenska Dagbladet: "Det fanns
inte nagra uppgifter om orofIgheter i Burma da affaren

1410



OZES-9It 0-1 121u1 il S-tS SE 6E (3001s°d • EL OI tZ-80 'cud • (1109)1EPI) OL LL 16L-80 . (0u!u1Fsloj LIDO suouLIE) SL LL 16L-80
SZ EOI ` 08Z91 xoff EE una2u!ullola

godkandes av regeringen... om situationen nu är annorlunda är
det en annan sak. Det kunde vi inte veta dA."

12 juli 1983 sade Mats Helstrom i Svenska Dagbladet att "den
bild av Burma vi hade da var att laget var lugnt I landet".

12 juli 1983 skrev LennArt Bodstrom till Svenska Dagbladet och
dementerade en uppgift om att det -skulle rada oenighet mellan
honom och Mats Hellstrom angaende ansvaret for vapenexporten
till Burma.

"En annan sak är att jag har anledning att tro att Mats
Hellstrom skulle ha fattat samma beslut som jag, om det hade
varit hans uppgift att besluta i arendet och om han haft samma
sakmateriel att utga ifran." (UDs arkiv).

15 juli 1983 havdade ambassador BengtRdjsjö att han inte blev
tillfrAgad om hur laget var i december 1982 (Broderskap).

juli 1983, samtidigt som debatten rasade, intrAffade ocksa
nagot som blev kant forst ett At senare. Carl Algernon:

"Man tick tillstand forsta gangen av regeringen till en
utfOrsel fram till den 1 juli 1983. Strax efter den 1 juli 1983
kom FFV igen och begArde att fá forlangd tid for leverans till
den 1 april 1984. Sadant hAnder ganska ofta nar det blir nagon
stOrning. En sadan forlangning av tillstandet medgavs av
regeringen och strax darefter - jag tror det var i juli	 agde
den andra leveransen rum." (23 februari 1984, Carl Algernon i
KU, 1983/84:30 sid 106).

17 augusti 1983 samtalade Ekblom pa Bofors med Algernon. Hkblom
antecknade efter samtalet: "For FFV är det aktuellt med fler
leveranser till Burma. Det forvantas att regeringen ger
fortsatta tillstand." (bilaga 28 sid 66-68, hemligstAmplad
handling som Svenska Freds har tagit del av).

18 augusti 1983 skedde den andra leveransen frail FFV till
Burma, nu gAllde det 45 ton ammunition, varav 42 ton troligen
var avsett for Carl Gustaf (Aftonbladet 19 augusti 1983).
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26 september 1983 skrev Mats Hellstrom, da ansvarig for svensk
vapenexport, till journalisten/foto-TEafen Bo Olson. "Skulle jag
i framtiden fa komma att ta stallning till en ny ansokan fran
nagot foretag om tillstand for en fly vapenexport till Burma sa
maste jag prova en sAdan ansokan i den mer restriktiva anda som
den nya lagen innebar." (UDs arkiv).

27 januari 1984 berattaden officerare i Karen styrkor,
overste Taw La, i Dagens Nyheter att den burmesiska amen satt
in Carl Gustaf i striderna.

- Sedan burmeserna fatt tillgang till Carl Gustaf nAr de mycket
lattare vara posteringar. Vi kunde inte ana att ett neutralt
land som Sverige skulle salja vapen till var. fiende.

- Var. premiarminister Saw Bo Mya har i ett brev till er
statsminister Olaf Palme kravt att Sverige inte saljer vapen
till Burma. Jag om mina soldater hoppas att den svenska
regeringen lyssnar pa var vadjan, sade Taw la.

23 februari 1984 hordes Carl_Algernon i KU (1983/84:30 sid
104).

24 februari 1984 publicerade Arbetet foton pa Carl Gustaf,
tillsammans med gerillarsoldater i Burma. Fotona var tagna av
Bosse Olson.

15 mars 1984 slots ett nytt leveransavtal mellan FFV och Burma.
Detta oversandes av FFV till rikskriminalen, efter begaran, den
1 mars 1988 (JKs bakgrundsmateriel, handling 378).

15 mars 1984 fragades utrikesminister Lennart Bodstrom ut,i KU:

"En sak som gor att man kan se positivt pa Burmas regerings
anstrangningar att komma till ratta med dessa rorelser är att
de praktiskt taget alla	 mojligen med nagot undantag
finansierar sin verksamhet genom framstallning av narkotika och
kontroll av forsaljning av narkotika... En av orsakerna till
fientlighet mot regeringen ar otvivelaktigt att regeringens
trupper nar de kommer At branner opieskordarna och forstor
utgangsmateriel for framstallningar av narkotika." (KU
1983/84:30, sid 175).
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"Jag utgar ifran att botesbeloppet spelade en viss roll" (sid
177).

"Berntsson: ... Kan man avbryta fortsatta leveranser till
Burma?

Bodstrom: Ja, det kan man gora. jag tror inte att det nu finns
nagot tillstand, och skall det bli nagon mer leverans maste det
goras en ny ansokan och drendet provas frAn grunden. DA tar man
givetvis i beaktande alla omstandigheter som senate kommit
fram, och man kan andra beslut." (sid 178).

22 mars 1984 hordes Bjorn Molin av KU om Burma-expbrten:
"Utrikesdepartementets bedOmning var att det inte var fraga om
sadana inre vapnade oroligheter som man skulle kunna Aberopa
for att med stod av riktlinjerna avvisa ansokan om tillstand
for krigsmaterielexport." (KU 1983/84:30 sid 198).

29 mars 1984 publicerade Aftonbladet en fly bild ph en
gerillasoldat (Karen) tillsammans med granater fran FFV (Heat
551) varav den ena hade beteckningen 81022. Fotot var taget av
Bertil Lintner.

23 maj 1984 diskuterades KUs betankande i riksdagen. Det gallde
bland annat exporten av Carl Gustaf till Burma.

Vpk reserverade sig mot utskottets friande av regeringen.
Folkpartiet skrev ett "sarskilt yttrande" och ansag att man i
efterhand borde erkanna aLt det varit ett misstag att godkanna
exporten, ovriga partier ansAg inte det fanns anledning att
rikta nagon kritik.

Forst redogjorde KU for riktlinjernas mest restriktiva avsnitt,
sedan skrev KU:

.../att) tillstand inte bar beviljas till stat som är ingripen
inre vapnade oroligheter. Begreppet inre vapnade

oroligheter är inte narmare definierat... men att regeringen pa
grundval av de upplysningar som varit tillgangliga ansett att
exporten skulle vara forenlig med de gallande riktlinjerna."

Svenska Freds kommenterade i en skrift am svensk vapenexport:
"Man kan saga att de citerade meningarna slar fast att det inte
finns nagra 'inre vapnade oroligheter' i Burma, att det inte
finns ca 25.000 bevapnade gerillasoldater i landet och att de
burmesiska regeringsuppgifterna am att 2.400 gerillasoldater
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dodades under 1983 maste vara felaktiga. Kanske borde vi skicka
KU:s protokoll till gerillan i Burma och saga: 'Ni kan vara
lugna. Det är inte inbordeskrig I ert land'". (Ska Sverige
bevapna fortryckare? augusti 1985).

"I november 1984", skrev JK i sin rapport, nar FFV "begarde att
fa fora ut ett mindre antal vapen och en storre mangd

, ammunition till ett varde av ungefar 16 miljoner kr till Burma
IY"46ti - meddelade regeringen att denna ansokan inte skulle beviljas.

FFV AterkalladdIfor denna ansokan." (sid 38).

I mars 1986 publicerade Civila forsvarstidningen nya bilder av
Carl Gustaf gevar och grater som hade beslagtagits av Karen-
folket.

Bengt Mattsson i polisforhor:

"Vi har haft en hel del diskussioner med KMT om Burma. Vi fick
pa sin tid licens for leverans av granatgevarssystemet till
Burma. Vid fornyad bestallning fran Burma, fick vi ingen licens
emellertid." (bilaga B sid 88).

Lennart Jansson pa FFV i polisforhOr:

"Det enda, som jag vet jag var inkopplad i, det var en affar
med Burma, dar jag tillsammans med BOrje Olsson Akte upp och
traffade	 	  - for vi hade haft en stor order dar,
om det var pa ja, 30 miljoner nagonting sant dar. DA hade vi
levererat en del, och det Aterstod visst 15 miljoner kronor.
Det var lite olika uppfattningar i regeringen, om hur man
skulle stalla sig dar. Det är den enda fragan som jag
overhuvudtaget var informerad om." (bilaga R sid 14).

Soren Gindahl berattade for polisen om Burma-afffaren, som han
sjalv skotte:

"Vi gjorde demonstration, jag var dar sjalv och gjorde den. Vi
forhandlade, vi salde till Burma och allting var bra. Vi
tillverkade och vi levererade. Efter nagot ár, nar vi skulle
Ora var andra affar - for burmeserna tyckte det har var ett
bra vapen och bra ammunition - sa skrev vi ett nytt kontrakt.
Vi producerade det nya kontraktet, men nar vi skulle leverera
da sade svenska regeringen nej. SA vi hamnade med ett antal
miljoner fardigproducerad ammunition i vara fabriker... SA att
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det lag vi med har och det var ett stort besvar och stora
kostnader for oss. KMI sade nej till exportlicens till Burma
men Burma hade lagt ner halva sin forsvarsbudget pa ett enda
system. De ville handla av ett neutralt land for att inte knyta
upp sig med stormaktsblocken o s v . De hade ett antal skal for
att handla av Sverige. De gjorde det och nar de val hade satt
halva sin forsvarsbudget pa ett svensk system sa sager Sverige
nej. Man kan tycka är litet knepigt for Burma, men de var 	 .
storsinta nog, att inte driva den har fragan alltfor hart, for
att det fanns looter involverat ocksa, om detta skulle int,raffa.
De har annu inte kravt oss pA boter, vilket renderar dem ett
plus." (forhor den 22 februari 1988, bilaga B sid 204-205)

Medborgarkommissionen skrev:

"Betraffande Burma, som I decennier hade levt med
inbordeskrigsliknande for'ilallanden, nedlade
utrikesdepartementet ett omfattande arbete pa att samla
information innan beslut togs, bl a fran ambassaden i Kuala
Lumpur och de brittiska och amerikanska utrikesdepartementen.
Enligt rapporter som kom in hade oroligheterna avtagit under
borjan av 1980-talet. Det har inte framgatt huruvida beslutet
ocksa paverkades av det faktum att Burmas regering. sokte
forhindra den omfattande produktion och utsmuggling av
narkotika som skyddades med vapenmakt av landets rebeller."
(sid 197).

Nobel Kemi 1983 via Vdsttyskland-

"1 april 1983" sammanfattade Medborgarkommissionen, "erholl
Nobelkrut tillstand for utforsel av 400 kg hexogen NSH 52 till
Forbundsrepubliken Tyskland, mottagare Fritz. Werner Industrie-
Ausrustungen Gmbh. I augusti samma ar levererades godset till
Hamburg och ddrifran med fartyg till Burma dar mottagarenivar
landets forsvarsministerium." (sid 133).

Bofors 1983-1985

17 januari 1983 traffades Ekblom och Algernon. Ekblom noterade
.efter motet: "3 Burma. FFV bar efter vA-Tiord-1 utrikesnamnden
under w 8302 fatt exporttillstand av Carl Gustaf. Vi bor nu
sanda ett brev till KMI, Tar vi underrattar KMI om att Burma är
intresserade av kompletteringar av den tidigare materiel som
man kopt fran Bofors (modern ammunition som Ninh omgaende
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finner ut." For hand hade nagon Bofors skrivit dit: "Inget
sant". (bilaga 28 sid 57a, hemligstamplad handling som Svenska
Freds har tagit del av)"

I polisforhor kommenterade Ekblom denna anteckning:

"Vi sjalva i Bofors, som hade levererat ett 20-tal pjaser
under 60-talet ville naturligtvis fá tillstand att leverera
modern ammunition till Burma. Det var darfor arendet togs upp.

Polisen: Kammer du ihag, om ni fick det tillstandet?

Ekblom: Jag är osaker pa vad som sedan hande med arendet."
(bilaga 30 sid 148).

Ekblom berattade I polisforhor den 23 mars 1988:

"Burma är ett land som under 50-talet kopte, jag tror, 24 fait-
,40:or fran Bofors. Sedan har de begart att fã reservdelar.
Under min tid som marknadndirektor, under den Lid den har
dokumentsamlingen omfattar, har vi inte haft flagon kontakt med
Burma. Daremot vet vi, att FFV har haft direktkontakter, sa
sent som hasten 1983.

Polisen: De har haft kontakter sager du. Vet du am de har fAtt
leverera nagonting dit?

Ekblom: Ja, KMI meddelade ass am att hasten 1983 fick de
exporttillstand (for Carl Gustaf)." (bilaga 30 sid 181).

3 september 1985 noterade Ekblom pa en dagordning infor samtal
med Algernon samma (lag: "Offert till Burma pa 40 mm L/70
ammunition." (bilaga 28 sid 230).

Efter samtalet antecknade Ekblom: "KMI fastslog att Burma är
stangt." (bilaga 28 sid 231).

5 december 1985 samtalade Ekblom med Algernon. Ekblom noterade
efterat i en PM: "Ebh (d v s Ekblom) fornekade information fran
Ambassador Rosjo i Singapore att Bofors hailer pa med nagra
speciella aktiviteter i Burma." (Omanprotokollet sid 203).

Nya uppgifter om Carl Gustaf 1988
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10 januari 1988 visades I TV-Aktuellt bilder pa att gerillan i
Burma var utrustad med Carl Gustaf. Polisen fragade Mattsson ph
FFV I forhor (bilaga B sid 88). Soren Gindahl tillfragades
ocksa av polisen om Aktuellt-inslaget. Han svarade: "Nej, jag
har ingen TV. Jag tycker TV-programmen är sA daliga."

Soren Gindahl sade I polisforhoret, som kommentar:

"De kopte bade spranggranater och pansarspranggranater da, sá
lange vi hade giltig exportlicens. Det inforde de och de fOrde
in det i sina forband. Det är klart, att de har forbanden har
anvant ammunition och vapen i sin uppgift och sakert blivit av
med en viss procent av bade vapen och ammunition. For sa gar
strider i den har terrabgen till. Gerillaforbanden kan mycket
val ha forsett sig kanske med ett 50-tal vapen och ett par
tusen skott. Det är inte osannolikt. Darfor skulle det mycket
val kunna vara sá att de har (let.

Den andra vinklingen är, att Singapore skulle ha salt de har
skotten. Det är svart att avgora om det är pa det sattet. Jag
vagar inte ha flagon synpunkt pa det. Singapore far inte gora
det enligt avtalet, for att Sin4apore ska fraga FFV forst. Om
man tanker sdlja vidare spranggranater sa ska de fraga FFV. Nu
har jag inte sett bilder‘pá de dar men det at latt att se, om
det är en singaporetillverkad eller en svensk tandgranat. Det

,set man pa tandroret... Jag skulle kunna avgora det om jag set
spranggranaten eller vAra tekniker, men inte Eric Karlsson. Det
At fullstadnigt omojligt" (forhor den 22 februari 1988, bilaga
B sid 204-205).

Polisen fragade Bone Olsson om granaterna i Burma:

"Polisen: Hut är det med vidareexporten fran Singapore av FFV:s
krigsmateriel, finns det nagonting i avtal sagt oñi det?

Olsson: VAra avtal med Singapore sager sakerligen, att det ar
enbart for singaporeanska trupper och icke far
vidareexporteras." (bilaga B sid 255).

Inslaget i Aktuellt analyserades i en PM pa FFV (vein som
skrivit den at oklart) daterad den 29 januari 1988. Dar sades
bland annat:

"Reporten forklarade att gerillan var utrustad med det svenska
granatgevaret 'Carl Gustaf' och i filmen ingick bilder av savd1
vapen som ammunition. Den korta sekvensen till trots reagerade
jag pa amunitionens form och utseende i ovrigt. Den forefoll
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icke vara den normalt forekommande typen, pansarspranggranaten,
utan fastmer spranggranaten. Detta ger anledning till foljande
fragestallningar: 1. Var bilderna 'fejkade' I syfte att
misstankliggera den svenska regeringen att medgiva export till
den burmanska gerillan liksom fa FFV att framsta som,icke
serios vapenexportor?	 TV-Aktuellts reportage är gjort av en
i Thailand bosatt svensk frilandsjournalist. Han är gift med en
burmanska och har tydligen goda kontakter med den burmanska
gerillan.... Med hansyn till att det kan formodas att
filmreportaget har foranlett bla 'Svenska Freds och
Skiljedomsforeningen' att forbereda en mot FFV riktad aktion
angaende medverkan vid vapensmuggling, synes det angelaget att
en undersokning om barkraften i teorin angaende tillverkning i
'annat' och for FFV okant land snarast kommer till stand."
(bilaga B sid 158-160).

15 september 1988 rapgorterade Svenska Dagbladet att det
singaporeanska foretaget Chartered Industries in Singapore,
salt CqAq_q_p_staf till Burma. En armeofficer- i - Rangoon uppgav
att Chartered Industries vid flera tillfallen sedan 1983
exporterat Carl Gustaf ammunition till Burma.

Hasten 1988 sade utrikesminister Sten Andersson: . "Det är med
-indignation som den svenska regeringen beiratnar hur militaren
i Burma med vapenmakt for.oker sla ned stravanden till
demokrati" (átergivet i Svenska Dagbladet den 18 oktober 1988).

3 november 1988 rapporterade Bertil Lintner i Far Eastern
Economic Review att Chartered Industries hade salt Carl Gustaf
till Burma.

13 november 1988 skrev det singaporeanska forsvarsdepartementet
en dementi till Far Eastern Economic Review:

"The Singapores Government's general policy is neither to
confirm nor deny reports of alleged arms sales from Singapore,
as this may jeopadise state security or international
relations. However, in this case since the Burmese government
spokesman Kyaw Sann has already made a statement denying the
reports of arms sales, the Singapore Government can state
categorically that none of the shipment described in the
Article ever took place." (JKs bakgrundsmateriel, handling
249).
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17 november 1988 skickade den svenska ambassaden I Australien
ett telegram till UD angaende "pastaenden om vapenexport fran
Singapore till Burma". Dar star bland annat:

"Singapores premiarminister Lee Kuan Yew har under ett pagaende
besok i Australien konfronterats med pastaenden om 	 for att
citera dagens Canberra Times - 'the sale of Singaporean arms to
the Ne Whin regim in Burma'. Mr Lees kommentar var, alltjamt
enligt tidningen:

'I first looked at it askance - I thought we could not be that
stupid or that regreedy. Secondly, I undertook inquires, I am
satisfied that we are not stupid, but I am also satisfied that
it is in the interets of the defence industri neither to
confirm nor deny. If it's true, I think somebody's being very
stupid, (and) somebody stupid may have to be chopped'" (UDs
arkiv).

28 november 1988 skickade C L Lai, Managing Director pa
Chartered industries, ett brev till den svenska ambassaden, som
vidarebefordrades till'UD. Han beskrev uppgifterna i Svenska
Dagbladet den 14 september, Dagens Nyheter den 25 oktober och
28 oktober (om Barck-Holsts undersokning) och Far Easter
Economic Revies den 3 november 1988 som ocksa hade citerats i
Bangkok Post i slutet av oktober 1988. Han bifogade till och
med artiklarna och skrev sedan:

"We wish to inform your Excellency that we are extremely
unhappy with the cavalierc,attitude by irresponsible members of
the Swedish Press. All these press reports can only fuel
conjectures, cast innuendoes; and ultimately have an adverse
impact on the hitherto exellent relationship between Sweden and
Singapore and their respective industries.

We hope that your Excellency will be persuaded to take all
necessary action to signal a clear message to the Swedish Press
that such articles published in Wantom disregard for truths are
uncalled for and in the long run only hurt the industries in
Sweden and Singapore." (JKs bakgrundsmateriel, handling 243).

1990 rapporterades att fartyg med Boforskanoner fran
Jugoslavien nyligen hade levererats till Burma (se Jugoslavien-
rapport).

1419


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19

