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Röd kongress Grön ekonomi 
Vpk:s kongress avslutades i helgen. Amalia, vår cyklande repor
ter, har intervjuat en av lundadelegaterna, Ulf Nymark, om vad 
som man sade om bl.a. Vpk Lunds motioner. 

Amalia: Fick Vpk-Lund något 
stöd på den här kongressen i frå
gan? 
Ulf Nymark: Ja, ett exempel kan 
jag ge från sista dagen. Då tog 
kongressen ett solidaritetsuttalan
de där de kommunistiska partier
na i öst beskrevs som demokratis
ka krafter och då fick vi 40-50 
namn under vår reservation mot 
det. Överhuvudtaget hade jag in
trycket att kongressdeltagarna 
tyckte att frågan var viktig. 

Samarbetet med 
socialdemokratin 
Amalia : På flera håll i landet har 
partimedlemmar fört fram hård 
kritik mot Vpk:s uppgörelser med 
socialdemokraterna i riksdagen. 
Vad är kärnan i deras kritik? 
Ulf Nymark: Jaa, man kan nog se 
det som en nyleninistisk opposi
tion som är rädda att sugas upp av 
sossarna. J ag tycker det är positivt 
att de vill visa att V pk arbetar för 
ett samhälle som är väsenskilt från 
det som sossarna strävar efter, 
men det kan man inte göra ge
nom att bara plocka fram gamla 
teorier och paroller. Sedan är ju 
bensinskatten en öm punkt i sig, 
eftersom bilismen fortfarande är 
en helig ko för många. Vpk är 
ju nästan exempel på en ekono
mistisk avvikelse från marxismen 
med resonemang som "bara kapi
talistklassen avskaffas så . . " 
Det håller inte. 

Patriarkatet på retur inom 
partiet 
Amalia: Tog man upp frågan om 
kvinnor och män i samhället eller 
frågan om motsättningar mellan 
kvinnor och män i diskussionerna 
om Sovjet och om närmandet till 
sossarna? 
Ulf Nymark: I diskussionen om 
Sovjet ja, men utan att väcka kon
gressens intresse. Patriarkatet togs 
annars upp i samband med änd
ringar av partiprogrammet och i 
diskussionen kring de kvinnapoli
tiska motionerna. Ett tecken på 
att det inte gått in hos partiets 
representanter att de patriarkala 
aspekterna bör tas upp i alla sam
manhang, var att när man disku
terade sextimmarsdagen, kanske 
den el!da stora fråga man lyckats 

Amalia: Det verkar ha hänt något 
inom Vpk vad gäller synen på 
Sovjet. Alltfler inom partiet har 
fått upp ögonen för att Sovjet
unionen begår fel: både inom lan 
det exempelvis genom sin för
följelse av oliktänkande och utom 
landet där invasionen av Afghani
stan och uppbackningen av Jaru
zelskiregimen i Polen är de mest 
aktuella exemplen. Men det ver
kar som om många fortfarande 
värjer sig mot insikten att något 
skulle vara i grunden fel i Sovjet
unionen. Du hade ett replikskifte 
med Kalle Hallgren på kongressen 
där du hävdade att arbetarklassen 
inte hade kontrollen över produk
tionsmedlen i Sovjetunionen och 
där han var så oförstående att han 
satte dig i samma fålla som Sträng 
som en gång sa att det inte spela
de så stor roll vem som ägde före
tagen, huvudsaken var att de sköt
tes väl. I din slutreplik underströk 
du att ägandet var en formell 
fråga, men att kontrollen däre
mot, dvs makten över företagen 
var central. Sedan var debatten 
tyvärr slut där för den här gången 
vad jag kan förstå. 

Kan du säga något om föränd
ringen av partiets hållning till de 
socialistiska staterna under 70-
ta/et och BO-talet? 
Ulf Nymark: Från -67 till -81 
skedde en upptrappning av kriti
ken av småfelen i Sovjetunionen 
och dess broderländer. Demokra
timanifestet, som stoppades av de 
ryska gästerna på en tidigare kon
gress, togs 1981 och nu kritiseras 
landvinningarna under socialismen 
på ett djupare plan. Under årets 
kongress har man tagit steget fullt 
ut och nu kan man inte fortsätta 
analysera de socialistiska länderna 
inom låtsasramar, utan man måste 
gå på kärnan av lögn i Sovjet och 
det av positiva skäl, alltså för att 
klarare kunna mejsla ut ett eget 
socialistiskt alternativ. 
Amalia: Finns det fortfarande 
medlemmar i partiet som försva
rar Sovjetunionen utan förbehåll? 
Ulf Nymark: Ja, men de är tysta 
och ligger lågt. 
Amalia: !fur bemöter ledningen 
kritiken mot Sovjet från Lund? 
Ulf Nymark: Partistyrelsen är oin
tresserad av debatten om öst
länderna. 
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Ett ekonomiskt program och namnändring till Miljöpartiet 
De Gröna blev de viktigaste resultaten av den extra kongress, 
som m p höll på Palaestra i Lund i trettonhelgen. 

När kongressen öppnades på fre 
dagsmorgonen var det många som 
tvivlade på att man skulle hinna 
och kunna anta något ekonomiskt 
program. Motsättningarna mellan 
olika strömningar inom partiet 
föreföll stora och' kom till uttryck 
redan vid behandlingen av proce
durfrågorna. Ragnhild Prohanka, 
ett av partiets så kallade språk
rör, sa också för säkerhets skull i 
sitt inledningsanförande att det 
inte var absolut nödvändigt att an
ta något program. "Se på vpk!", 
sa hon . "De har ju inte något sär
skilt bra miljöpolitiskt program 
men driver ändå en bra miljöpoli
tik". 

Fundamentalister och realis
ter 
I debatten stod en grupp "funda
mentalister" kring Gruppen för 
Ekologisk Ekonomi mot "realis
terna" , som slöt upp bakom ett 
program förslag, som u tarbetats av 
partiets politiska utskott. Funda
menatlisternas program (som bl a 
innehöll ett nytt "naturvetenskap-

Inte oävet om Miljö
partiet kan rädda na
turen 

ligt produktionsbegrep p", ekono
misk redovisning i binära enheter 
("standardbits") i stället för i 
penningenheter, räntan som roten 

· till det mest onda och förslag på 
en deflationistisk politik, vilket 
skulle kräva centralstyrning av 
oanade mått) var lite för vilt för 
de flesta. En del av deras tanakar 
bakades in i det slutligen antagna 
programmet, men de var inte nöj
da. En av gruppens företrädare 
lyckades i kongressens sista skälv
ande minuter med konststycket 
att använda ett inlägg i en ord
ningsfråga till att plädera för att 
deras förslag skulle antas som 
miljöpartiets långsiktiga ekono
miska program. Det förslaget föll. 

Lokalekonomi 
Kärnan i det antagna programmet 
är främjandet av "en ekologiskt 
och socialit anpassad lokalekono
mi". som innehåller en icke-mone
tär del byggd på obetalt arbete 
och en monetär del, där det pro
duceras för lokal konsumtion på 
basis av lokala resurser. 

Såväl i det principiella avsnit
tet som i förslagen till konkreta 
åtgärder är programmet en bland
ning av progressivt och reaktio
närt. Men det är nog ändå svårt 
att tänka sig att partiet, om man 
ska leva upp till programmet, 
skulle kunna hamna på den 
borgerliga sidan i praktiskt poli
tiskt arbete. I debatten om hur 
mp skall agera i regeringsfrågan, 
om de kommer in i riksdagen, 
ansågs det också vara självklart att 
man måste bekämpa moderaterna. 

Angrepp på kapitalägarnas 
makt i de stora företagen, på för
mögenheter 

Angrepp på kapitalägarnas 
makt i de stora företagen, på för
mögeheter och arbetsfria inkom -

ster och på företagens frihet att 
utsätta oss för reklam är några 
exempel på klara vänsterstånd
punkter. Andra förslag, till exem
pel att ta bort momsen på bas
maten och införa differentierad 
moms, stämmer ju väl med gamla 
vpk-krav. 

Det här programmet kommer 
säkert att gång på gång kritiseras 
sönder och samman i debatten 
framöver. Det skulle vi också 
kunna göra här. Men man kan 
också tycka att Miljöpartiet nu 
har antagit ett ekonomiskt pro
gram som är mindre flummigt 
och mera progressivt än vad man 
hade trott. Och glädjas åt det. 

Gharton i statsmannakostym 
För övrigt noterade VB, som var 
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1985 känns fräscht och fullt av 
möjligheter. sakförhållande som 
ständigt ges aktualitet av vardag
en talar till socialismens och VPKs 
fördel. 
Giftkatastrofen i Bhopal i Indien 
visar med all önskvärd tydlighet 
att VPKs miljöpolitiska program 
är bra och att det inte går att lösa 
dessa problem enligt övriga par
tiers tafatta och halvhjärtade pro
gram. Man kan just inte förlita 
sig på marknadskrafternas själv
sanering . . . 

Blyfri bensin låter vänta på sig, 
bilindustrin och oljebolagen tryc
ker på och socialdemokrater och 
övriga borgerliga partier låter sig 
bevekas, som vanligt. 

Ett bra bidrag till milj ön vore 
en bilfri innerstad i Lund. Till och 
med våra handelsmän börjar före 
språka en sådan sak, om än av 
rent egoistiska skäl. 

Socialdemokraterna har där
ernot inte mycket att hämta i 
valet med arbetslösheten, de 
höga företagsvinsterna, den sänkta 
marginalskatten och inte minst 
miljö- och energipolitiken. (Våra 
sista älvar hotas av utbyggnad och 
kärnkraften går för fullt utan att 
avvecklingsplaner görs upp.) 

På vänsterkanten står hoppet 
kort och gott till ett starkare VPK! 

Viktigt i Lund blir att pressa 
igenom Musikhusprojektet trots 
övriga partiers, främst moderater
nas motstånd. 

Moderaterna visar sitt rätta an
sikte när de inte respekterar 
kornmunfullmäktiges beslut. 
Kornmunala tjänstemän (M) 
agerar mot demokratiskt fattade 
beslut och förhalar projektet. 

Men det primära är inte for
men, det primära är musiken och 
kulturen! Ett musikhus skulle fyl
la en stor lucka i Lund. Ingen bra 
musikscen för band finns över
huvudtaget och i synnerhet inte 
för den progressiva rnusikrörelsen. 

Cafe och övriga lokaler behövs 
också. Det är intressant att se 
vilka partier som ställer upp för 
ungdornen och kulturen. 

Om b udsmannatj än st 
utlyses 

VPK Lund utlyser en tjänst som 
ombudsman, 20 tirn/vecka till
träde i mars/april, fram till och 
med valet. Lön enligt avtal. 

Ansökan till VPK Lunds sty
relse snarast och senast den 8 
februari. (Man har rätt till tjänst
ledighet för politiska uppdrag.) 

Inblåsning 

De som har den tvivelaktiga vanan 
att se på TV såg kanske hur V pk
orkestern i Stockholm blåste in 
Partikongressen . I Lund gjorde vi 
det _s~m smäller högre, dvs blåste 
traditionsenligt in det nya året 
med Internationalen när det slog 
12 i domkyrkan. Spelningen var 
oannonserad så åhörarna var inte 
så många, men nu vet alla ni andra 
att året började på rätt sätt. 

Jag vet inte vad ni har gjort i helgen, men .själv ha~ ja~. sut~it 
som klistrad vid min radio och lyssnat pa Malmo Narradio 
90.2 MHz. Där sänder praktiskt taget dygnet runt Skånepar
tiet, och den politiker som är värd sitt arvode bör sätta sig ner 
och lyssna och begrunda. 

För släkt och vänner 
Det är vanligt att omtala Skåne
partiet och dess aktivitet med för
akt och löje. Det är dumt. Med 
närradion som instrument har 
nämligen detta parti byggt upp en 
politisk bas som kornmer att ge 
utslag i Malmö kommunfullmäkti
ge. Jag kan inte termerna, men 
om något är populism så måste 
det här vara det. Spriten bör vara 
fri, Skåne bör söka anknytning 
till Danmark och gå in i Nato . 
Palme har förstört socialdemo
kratin och landet, bl a genom att 
ställa sig in hos Sovjet och genom 
att stödja sig på kommunismen i 
Sverige. 

Lyssnarna ringer in - det hela 
är ett oavbrutet önskeprogram -
och hälsar till släkt och vänner, 
samt önskar skånepartiet lycka 
till i valet . Det finns en värme och 
direkthet , en kontakt mellan pra 
grammledare och de som önskar, 
som jag aldrig förr har hört i 
radio. Vissa lyssnare är påtagligt 
berusade eller lätt störda - de 
tas om hand på ett mjukt sätt, 
och människor som förklarar sig 
ha varit socialdemokrater sen 
födseln övertalas på en halv minut 
till att det ligger mycket i skåne
partiets program. 

Melodierna är svensktopp eller 
äldre - här kan man lyssna till 
Carl Holmberg, Bertil Boo och 
gamla idoler. Discjockeyn låter 
inte som om han föraktade önske
målen utan diskuterar gärna detal
jer i inspelningarna. Det är så man 
tror att han sitter och nynnar med. 

Det här är en radio för skånsk 
arbetarklass och srnåborgerlihet, 
och för den som är uppfödd i 
denna kultursfär, och känner både 
närheten och främlingskapet kan 
skånepartiets aktivitet inte vara 
likgiltig. Så illa är det alltså med 
arbetarrörelsen i Skåne att det 
finns en stor och legitimerad 
plats för Skånepartiet, det är min 
enda och chockade reaktion. 

Korta karriärvägar 
Jag ser att Mats Helmfrid (m) ska 
bli ordförande i den nya trafik
nämnd, som han och hans borger
liga kolleger så oförtro te t sagt 
nej till. Det verkar att vara en 
snäll och präktig pojke som gör 
som han blir tillsagd. Några djup
are kommentarer kan jag inte ge, 
trots att jag i tre år satt mitt emot 
honom i gatu- och trafiknämnden. 
Under dessa tre år sa han nämli
gen inte ett ord, vad jag kan erin
ra mig. Sen dess har denne juri
dikstuderande unge man varit 
viceordförande i Lunds student
kår i ett år och nu är han mogen 
att leda Lunds trafikpolitik. Så 
korta är alltså karriärvägarna i 
Lunds stora och ledande parti, 
och det bekymrar mig lite. Jag 
fruktar att det bli Lunds fantasi
lösa köpmän som tar hem spelet. 
Tio år efter att folk på annat håll 
har fått klart för sig att en triv
sam gaturniljö, där folk kan gå 
eller cykla utan oset från rykande 
bilar, bokstavligt talat är guld värd 
för butiksinnehavarna, så finns 
det fortfarande lundaköprnän som 
har kvar fem tiotalsdrömmarna om 
att kunderna ska parkera framför 
butiksdörren Hade de haft något 
förstånd skulle de i stället ha skic
kat hemliga subsidier till fot- och 
cykelfolket och andra stadsmiljö
aktivister. Just nu ropar de efter 
centrala parkeringshus, och dess
värre kommer de väl att få med
håll av socialdemokraterna. Herre
gud, vill man åka till parkerings
hus så finns ju hela Malmö till för
fogande. Men OK, jag ska väl 
ändå inte döma Mats Helmfrid i 
förtid och skulle han mot för
modan vägra att bli en nicke
docka för bil- och parkerings
intressena så lovar jag att åter
komma. 

Völvans spådom 
Det är många som frågar mig hur 
det kommer att gå i valet i höst. 
Jo , i riksdagen blir det borgerlig 

majoritet, med miljöpartiet i våg
rnästarställning (det är klart att de 
kornmer in - problemen uppstår 
när det visar sig att ett känt talrör 
tagit flera yngre medlemmar på 
brösten under hänvisning till eko
logins krav). Moderaterna krossar 
praktiskt taget de båda andra 
borgerliga partierna, men alla in
ser att Ulf Adelsohn är omöjlig 
som statsminister och i stället blir 
det Westerlund som väljs, med 
milj öparrtiets nedlagda röster. Pal
me avgår som partiordförande 
och ersätts av Feldt - i den slutna 
omröstningen moteras som en 
kuriositet att Werner (vpk) får 2 
röster. 

Den nya majoriteten 
I Lund blir valresultatet närmast 
en sensation. Moderaterna minsk
ar rentav, utan tvivel som en kon· 
sekvens av deras ungsorns- och 
kulturfientliga agerande i turerna 
kring kulturrnejeriet, som blev en 
tung belastning under valrörelsen. 
Lennart Ryde (m) drar sig med 
ålderns rätt tillbaka och antar 
titeln privatdocent. Miljöpartiet i 
Lund fördubblar sitt röste- och 
mandattal och säkrar därmed den 
nya majoriteten. VPK ökar endast 
obetydligt och i den interna efter
valsdebatten läggs skulden på 
Blåsorkestern som anklagas för att 
ha spelat falskt, vilket i sin tur 
visar sig bero på att den helt ny· 
uppsatta 4:e kåren fått noterna 
kopierade upp och ner av Gunnar 
Sandin. Socialdemokraterna min
skar lätt vilket Sten Norin (s) den 
här gången förklarar med att man 
i alltför hög grad har fått ut sin 
politik. 

Ja, så blir det ungefär. Något 
vad vill jag dock inte ingå, jag är 
fortfarande skyldig Jan Mårtens
son en flaska danskt lättöl som jag 
förlorade på vadslagning i förra 
valomgången. 

Lucifer 

VPK i radio 
När du tröttnat på Skånepartiet 
kan man lyssna på Radio solidari
tet/V pk som sänder nästa gång 
28 januari kl 17.30-18.00 i Lunds 
Närradio 
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lyfta fram som både allmänpoli
tisk fråga och kvinnofråga, så kom 
det förslag på att hänföra sex
timmarskravet till de speciella 
kvinnofrågorna. 
Am alla: Hur var stämningen i dis
kussionerna om motstånd mot 
patriarkatet? 
Ulf Nymark: Det var bedrövliga 
diskussioner och kvinnofientliga 
åsikter som aldri~ skulle ha fram 
förts tidigare. Manga var öppnare 
i sin nedlåtenhet än förut och 
tonen när man talade om kvinno
frågor var ofta föraktfull. 

Ama/ia 



Internationell solidaritet 
Internationell solidaritet utgör en stor del av VPK Lunds verk
samhet. Såväl styrelsen, den kommunalpolitiska gruppen som 
medlemmar på basplanet medverkar aktivt i en rikt förgrenad 
verksamhet. Utskottet samordnar och organiserar endast en del 
av denna. 

Så börjar Vpk Lunds internatio
nella utskott sin verksamhets
berättelse, och man fortsätter .. . 

Nedan följer några huvudte
man för utskottets verksamhet 
under 1984. Ansträngningar för 
att förverkliga Vpk:s programma
tiska stöd för det eritreanska 
folkets rätt att bestämma över 
sitt eget öde har pågått under 
hela verksamhetsåret. Ett möte 
genomfördes i Lund, varvid bl. 
a. en film från staden Tesseneis 
befrielse visades. En stödkom
mitte för Eritrea i Lund bildades. 
Stödkommitte'n organiserade ett 
tvådagars Eritreaseminarium 5-6 
oktober i samarbete med ABF 
och socialdemokraternas inter-
nationella utskott i Lund . I 
anslutning till seminariet fördes 
en Eritreadebatt i radions Obs 
kultur kvarten. 

Stödkommitte'n framhåller 
Etiopiens 23-åriga krig mot 
Eritrea som en av den etiopiska 
svältkatastrofens huvudorsaker . 
I en motion till Vpk:s kongress 
krävde utskottet bl.a. Vpk:s stöd 
för en fredlig lösning av kon
flikten Etiopien-Eritrea genom 
en folkomröstning under inter
nationell kontroll. 

Latinamerika 
De latinamerikanska folkens 
kamp för demokrati och mänsk
liga rättigheter har utgjort ett 
annat huvudtema. Redan i sam
band med årsmötena i Vpk Lund 
och Vpk Skåne genomfördes i 
samarbete med Stödkommitte'n 
för Centralamerika insamlingar till 
stöd för Kommitten för de 
mänskliga rättigheterna i El Sal
vador. 

Breda Fronten i Uruguay har 
vid ett par tillfal!en på utskottets 
initiativ fått ekonomiskt stöd från 
såväl Vpk Lund som Vpk Skåne. 
Demonstrationer för Uruguay 
genomfördes i februari. Utskottet 
var representerat vid Breda Fron
tens svenska sektions kongress i 
Malmö den 26 maj . Seminariet 
om Latinamerikas kvinnor den 
6-8 november fick stöd bl.a. 
genom en tolk från utskottet. 
Inför valet i Uruguay den 25 
november sändes ett telegram 
till juntan med krav på amnes
ti för alla politiska fångar. 

Stödet för Chiles folk har 
skett i samarbete med Salva
dor Allende-kommitten bl.a. 

form av appellmöten. Ett 
möte om Chile genomfördes 
i Lund den 7 maj. Utskottet har 
förmedlat kontakter mellan 
Salvador Allende-kommitte'n 
och distriktets lokalorganisa-
tioner. Den 11 september 
genomfördes som vanligt demons
trationer för Chile. 
"Aktion Bolivia" som utskottet 
medverkade till att bilda upp 
löstes vid ett möte den 13 mars. 
Den insamlade penningsumman, 
cirka 4000 kronor, sändes till 
ett lantbruksprojekt utanför La 
Paz. 

Apartheid 
Kampen mot apartheid och im
perialism i södra Afrika har 
under hela året krävt insatser. 
Utskottet medverkade vid Iso
lera sydafrikakommittens ak
tioner i mars. I oktober genom
fördes ett möte om frontstater
nas situation i konfrontationen 
med Sydafrika. Utskottet var till
sammans med socialdemokrater
nas internationella utskott repre
senterat vid sammanträffandet 
med Zimbabwes ambassadör i 
Sverige den 26 oktober följt av 
en solidaritetsfest i Folkets Hus. 

I samarbete med föreningen 
"Solidaritet med Vietnam" orga
niserade utskottet ett möte den 
26 april. Senare har utskottet 
verkat för oförändrat bistånd till 
Vietnam , sedan det visat att 
staten planerar en nedskärning. 

Afghanistan 
situationen i Afghanistan disku
terades inför l maj med företrä
dare för Afghanistankommitte'n . 
KU medverkade den 27 december 
i Afghanistanaktioner i Lund och 
Malmö. 

Vpk Lunds årskonferens ålade 
utskottet att aktivt stödja de 
grupper som kämpar för demokra
ti i de östeuropeiska staterna. Den 
enda åtgärden i detta sammahang 
är stöd till Vpk Lunds motioner 
till kongressen med kritik mot de 
statsbärande partierna i dessa län
der och krav på samverkan med 
oppositionsrörelser som solidari
tet och Charta 77. I en motion 
har utskottet krävt, att Vpk:s par
tiprogram definierar begreppet 
socialism så att demokrati fram
står som oundgänglig förut sätt
ning, och att man definierar 
begreppet imperialism så att 
det även omfattar bl.a. Sovjets 
invasion av Afghanistan. 

Erik Nilsson 
Erik Nilsson, landstingsman och 
ombudsman för Vpk Skåne, dog 
hastigt i tisdags, 64 är gammal. 

Erik Nilsson var aktiv inom 
kommunistiska ungdomsförbun
det i Limhamn redan på fyrtio
talet och fortsatte sitt politiska 
arbete när han flyttade till Troll
hättan. Fackligt engagerad var han 

· också. 
När han återkom till Skåne 

och Lund var det inte mycket 
bevänt med den kommunistiska 
organisationen i staden. I kommu
nalvalet 1962 hade man varit nere 
i 134 röster och de få medlem-

. rnarna träffades oregelbundet. Erik 
Nilsson blev snabbt organisatio
nens ordförande och tog itu med 
att få igång verksamheten. 

Som rörarbetare tog Erik 
Nilsson aktiv del av sextiotalets 
skånska rekordbyggande . Bland 
annat var han med och byggde 
upp de komplicerade rörsyste
men till lasarettsblocken i Lund 
och Helsingborg. Men det upp
byggande av Vpk:s organisation 
som kom att bli hans huvudenga
geman var ännu mer imponerande. 

Början var problematisk. Åt
skilliga av vietnamuppsvingets 
radikala studenter gick visserligen 
med i partiet, men de flesta av 
dem försvann igen för att vara 
med och bilda KFML i samband 
med partikongressen 1967, den 
då SKP bytte namn till VPK. 
1970 var partiavdelningen i Lund 
fortfarande så svag och osäker att 
man avstod från att kandidera i 
kommunalvalet. 

Men sedan gick det undan. 
Vpk Lund expanderade snabbt, 
både i medlemmar och aktivitet. 
I motsats till många av kamrater
na i sin politiska generation 
(många av dem f ö byggnadsar
betare liksom han) ställde Erik 
Nilsson upp på den politiska för
nyelse av partiet som C H Her
mansson symboliserade, både lös
görandet från sovjetideologin och 
den kritiska distansen till social
demokraterna. Det var grunden 
till hans goda samarbete med de 
många nya vpk-arna, de flesta 
unga och med akademisk utbild
ning. För många av dem blev han 
den ende eller i alla fall viktigaste 
förmedlaren till partiets historia, 
och en god lärare i allmän orga
nisationskunskap. Politiska över
slag förekom också, och dem be
mötte han med humor och tå
lamod. Han satt kvar som ordfö
rande till 1973 då han blev en av 
fyra vpk-are i kommunfullmäk
tige, partiets första representation 
i Lund sedan 1950. 

Även det skånska parti
distriktet befann sig dessa år un
der återuppbyggnad. Läget kom
plicerades och vpk-ledningen i 

forts från sid l Grön 
den enda tidning som hade en 
heltäckande bevakning av alla 
kongressdagarna, att kongressen 
var mycket välorganiserad. Mötes
disciplinen var oroväckande god, 
och förhandlingarna leddes myc
ket skickligt av Ingrid Engdahl 
från Johanneshov. 

Vi noterade också att männen 
pratade medan kvinnorna stick
ade. Vi blev lite förvånade över 
den höga medelåldern bland dele
gaterna (men det säger väl mer om 

Stockholm oroades av att mosk
vasympatisörerena hade en så 
stark ställning härnere. Det var ett 
politiskt splittrat distrikt där Erik 
Nilsson nu blev funktionär. Det 
underlättade inte en redan i sej 
besvärlig uppgift - det var många 
lokalorganisationer och medlem
mar att hålla reda på för en länge 
ensam ombudsman. Sena kvällar, 
resor, tusen krav att tillgodose 
eller försöka jämka - nog var det 
ett hårt liv. 

Erik Nilsson blev vpk-represen
tant även i landstinget och satt de 
sista åren i dess förvaltningsut
skott. Till någon del var han 
alltså med och bestämde vad som 
hände inuti de byggnader vars skal 
han varit med om att uppföra. 
Kommunfullmäktige lämnade han 
men inte kommunalpolitiken -
han satt i Tekniska verkens 
styrelse. Han som varit med under 
kalla kriget gladde sej åt det 
ökade erkännande som Vpk 
bemöttes med. Det erkännandet 
har skapats av Vpk:s ide'er och 
växande styrka men också av det 
personliga framträdandet hos dess 
representanter. Erik Nilsson 
skapade hos motståndarna sådan 
respekt för sej och sitt parti. 
Ingen kunde ta miste på hans 
allvar inför uppdragen, vilja att 
medverka i ett konstruktivt arbete 
och goda omdöme. Inte heller på 
hans ideologiska grundhållning 
och klasskänsla i ordets bästa 
mening. 

Och så började hjärtat krångla 
och så dog han, vid en tidpunkt 
då det åter blåser snålt kring 
vänstern och arbetarrörelsens 

' värderingar. Erik Nilsson hade 
varit med så länge att han visste 
att sådant vänder igen - fast inte 
utan personliga insatser. Han 
visade oss hur ett sådant tålmo
digt arbete kan bedrivas. 

Hans familj har sorg. Den delas 
av många, för Erik var en kamrat 
som blev ens vän. 

Gunnar Sandin 

oss än om miljöpartiet). Däremot 
blev vi väl inte särskilt förvånade 
över det vanliga inslaget av på
fågelhannar i och omkring talar
stolen. Inte heller över att Per 
Gharton som siste talare tog på 
sig bästa statsmannakostymen och 
började sitt anförande med att 
rikta ett stort tack till Gruppen 
för Ekologisk Ekonomi, de för 
tillfället retirerande motståndar
na. Det var klokt gjort. 

LS 
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Postgiro 17 459-9 . Prenumeration 7~of:åper år 
Sättning och lay-Qut : VB-red på acupress, Lund . 
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En varm brasa 

Inte alla partier har vandrings
sektioner som är så tuffa att de 
ordnar turer med övernattnign i 
vindskydd så här års . Det har 
emellertid Vpk Lund, så på lör
dagen den 19.1 bär det av åt syd
ost. Vid så här kallt väder brukar 
stämningen kring den varma bra
san vara sällsynt otvungen och fin . 

För upplysningar och anmälan 
ring Gunnar Sandin, 13 ·58 99. 

Bönderna mot 
vägbygge 
I en skrivelse till Kommunstyrel
sen och berörda nämnder i Lund 
uttrycker LRF :s näringspolitiska 
samrådsgrupp i Lunds kornmun 
kritik mot förslaget till vägsträck
ning väster om Värpinge by. 
Värdefull jordbruksmark tas i an
språk förutom att nya vägar för
svårar brukning av den återståen
de åkermarken. 

Nya tillfarter till den vägen 
från Norra Ringen och anslutning
ar vid Värpinge by kornmer att 
"förstöra det kulturhistoriska 
värdet av Värpinge by". 

LRF anser att förslagen till 
dragning av väg 108/905 som har 
presenterats kräver en ny remiss
omgång. 

Ordförande 
inte bra 
Tyvärr blev Lars Werner omvald 
till ordförande . Inte för att det 
är något fel på Lars Werner, men 
det är fel på hela iden med ord
förandeskapet. Det gör det närn
!igen alldeles för lätt för mass
media att förvandla en partikon
gress till ett personjippo. 

Således ansåg tidningarna före 
kongressen att den skulle handla 
om huruvida Werner skulle bli 
omvald eller inte. Efter kongres
sen ville man veta vad Werner 
tyckte om kongressen. Punkt slut. 

Nuförtiden är ju minsta barn 
medveten om att Sveriges historia 
inte är kungarnas, men när det 
gäller Sveriges partiväsen tycks 
partiernas historia vara dess ord
förandes. 

Nej , partiet borde ta lärdom av 
VPK-Lund som nu i många år fun
gerat godartat utan någon patriark . 
Ett kollektivt ledarskap skulle ge 
kvinnorna större chans att påver
ka politiken och partisekreterar
en, som nu tycks dra tyngsta las
set, kunde avlastas så att han/hon 
överlevde mer än en valperiod. 

FH 

Hemlige pre nu
meranten igen 
Aterigen har någon betalt in 80:
för en helårsprenumeration utan 
att avge någon avsändare. Som 
vanligt är pengar inbetalda på 
Papegojlyckans postkontor. 
Hör av dig om du också vill ha en 
tidning. Ring Göran Persson på 
tel14 16 12. 

Andow kommunist (?) 

En bostadsrättslägenhet har sålts i Lund för 305 000 i S.t Peter. 
Det har orsakat praktgräl mellan två socialdemokrater på det 
lokala planet. Bostaden skall vara en social rättighet och ej en 
handelsvara, vilket Birger Rehn tycks ha glömt bort. 

Hyresgästföreningen har bra kurser, som är gratis, just i 
det ämne som vi vill rekommendera för de politiker som har 
glömt detta. 

POSTTIDNING 
KaT i.n Blom 
E.ril<: Dahlbergs g J 9 
2 2 2 ;: D LI:.JJI'ID 

V andrare löste 
existensiella 
problem 
Julaftonens Vilhelm Ekelund
lopp mellan Eslöv och Lund, 
som arrangerats av VPK IF, 
hade samlat sju löpare , Det 
innebar en 350-procentig 
ökning jämfört med förra året. 
Vid starten var det två grader 
varm t, soligt och tyvärr frisk mot
vind. Utgångspunkten låg något 
under 5 minuter per kilometer, 
vilket var för snabbt för att alla 
skulle må bra (nästa år ska vi ha 
två klungor, varav en fö rflyttar sig 
långsamt). Efter 15 km fick en 
löpare hoppa in i följebilen och 
en annan fick vila sig ett tag på 
grund av benont. I övrigt var fål
tet väl samlat, utom på slutet då 
tre gick loss och gemensamt 
sprängde det osynliga snöret v1d 
Cafe Lundagård. Tiden var 
1.30.06, vilket innebär en för
bättring av förra årets tid med sex 
minuter. 

Efteråt åt man som brukligt 
saffransbullar, en sed som lär ho 
noterats av de två folklivsforsk
are som deltog i loppet. 

Efter en halvtimme anlände 
två av de tre varidrare, som star
tat ett par timmar tidigare för att 
hinna fram i rimlig tid . De var lätt 
berusade eftersom de tagit reda på 
och dragit lärdom av att Vilhelm 
Ekelund ingalunda brukade spotta 
i glaset. De sade sig ha löst en rad 
existensiella och politiska pro
blem under sin vandring på små 
och nästan bortglömda grusvägar. 
De vill i framtiden ha ett ord med 
i laget när det görs propaganda 
för Ekelundloppet. 

slutligen kunde arrangörerna 
med glädje notera att en cyklist 
för första gången deltog i julafton
loppet. Motvinden lär ha varit 
besvärande. 

Mjau 

'------1 l 
Lägenhet önskas 

2-3 rumslägenhet önskas hyra 
Lund. Tel 046-14 76 15. 

VP K IF: Inomhusträningen på 
Lerbäcksskolan återupptas Lö 
12/1 kll6 

INTERNATIONELLA utskottet 
Olof Norborg rapporterar från 
kongressen Mån 14/1 kl 19.00 på 
VPK Lunds lokal Bredgatan 28 . 
Utskottets verksamhetsberättelse 
och verksamhetsplan diskuteras . 
Alla välkomna! 

VPK KLOSTERGÅRDEN 
Kerstin och Iris rapporterar från 
kongressen Ons 16/1 kl l 9 .00 
hemma hos Gunnar Stensson, 
Blidvädersvägen 6G. Alla väl
komna 

OMBUDSMANNEN Stig Nilsson 
är tjänstledig från ombudsmanna
tjänsten i VPK Lund för att vara 
politisk sekreterare i Landstinget 

BLÅSORKESTERN Välkomna 
till den nya terminens repetitio
ner! Vi börjar Sö kl 19 på 
Palaestra med nr 116 och något 
nytt 

KOMPOL sammanträder Mån 
14/1. Diskussion om komrnnunal
politiskt handlingsprogram samt 
uppdatering av aktuella motioner. 
Ansvariga för utformning av mo
tioner uppmanas infinna sig tal-
rikt. · 

Denna veckas redaktion utgjordes 
av Sonia Bergström, Lars Borg
ström och Lars Nilsson . 

KONTAKTREDAKTÖR FÖR 
NASTA VECKAS NUMMER: 
Lars Nilsson 14 96 14 
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