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Rolf L Nilson: 

stanna 
kvar, 
förnyare! 
- Jag känner mycket stor 
sympati för de politiska mar
keringar som Bo Hammar, 
Marg6 lngvardsson och Ylva 
Johansson har gjort, säger 
deras riksdagskollega Rolf L 
Nilson. Men jag menar också 
att det var ett politiskt misstag 
att hoppa av. Jag uppmanar 
alla som viii förnya vänstern 
att sluta upp kring vänster
partiet. Det är viktigare än nå
gonsin. 

- Det finns erfarenheter att dra 
lärdom av, fortsätter han. En 
mycket eftertrycklig lärdom från 
1970-talet är att det inte går att 
bilda några nya vänsterpartier 
med utsikt till framgång. Det hade 
möjligen gått i mitten av decen
niet dessförinnan när det var tal 
om ett svenskt SF, men nu är det 
kört. 

En annan lång erfarenhet säger 
oss att traditionalister brukar kun
na vänta ut förnyarna. De biter 
sej fast i organisationsapparaten 
och bidar sin tid. Jag unnar inte 
traditionalisterna den glädjen. 

Lars Werner är den ende som 
slagkraftigt kan symbolisera den 
politiska strävan som Bo Ham
mar och de andra två står för. 
Genom avhoppet riskerar de att 
skada honom och dänned sin 
egen sak. 

Vänsterpartiethar sittenda be
rättigande i att vara ett öppet och 
demokratiskt parti som tar farväl 
av den kommunistiska traditio
nen. En god sak med det inträffa
de är att partistyrelsen nu tvingas 
sätta fart på diskussionen om par
tiets förnyelse. 

ISAKVECKA 
Isolera Sydafrika-komrniuen inleder 
sin kampanjvecka pl Mlrtenstorget 
nu pl lördag med diverse propa
gandaspridning. Tisdag den 19 Id 19 
talar Bertil Egerö pl LuKriss (Kyr
kogatan 4, ovanför Arken) med rub
riken "Sydafrika underförändringens 
vind". Torsdagefterrniddag,Sharpe
villedagen, kommerden traditionella 
Mlrtentorgsaktionen "Elda underdin 
vrede". Dl kan man även gl dit med 
ldädertillkomrnittens klädinsarnling. 

N å g ra korta ögonblick: 

f Röken från Haiphong 
Förra helgen tillbringade en skara människor på Smålands Nation, 
numera ganska svart men röd ändå. Meningen var att vi tillsammans 
skulle blicka tillbaka på sjuttiotalet, gärna med några procent 
nostalgi men mest för att se vad som finns kvar och kan användas l 
framtiden. För inte måste det väl ändå vara så som det Ibland verkar 
just nu, att lång erfarenhet Inom vänstern leder till passivitet och 
pessimism? 

Initiativet till seminariet togs av 
Svenska Fredskommitten i 
Stockhohn. Meningen var att det 
skulle bli flera seminarier på olika 
platser i landet, och att man varje 
gång skulle diskutera olika ske
den i den antiimperialistiska 
fredsrörelsens svenska historia. I 
Lund fanns vid sjuttiotalets början 
u-gruppen med sin tidning 
UNUDU, som födde Fredskom
mitens tidning Fred och solidari
tet, vars vaggastodiMejerietföre 
dess återfödelse. Andra U
gruppsmedlemmar utvecklade i 
Smålands Nation helt nya former 
för studentarbete. Vietnamarbetet 
i Lund var starkt och framgångs
rikt, och VPK-organisationen 
växte till en av de mest fram
gångsrika partikommunerna i lan
det. Så det var givet att analysen 
av sjuttiotalets historia skulle ske 
i Lund. 

Nu blev det inte riktigt så. Inga 
tillresta aktivister från andra orter 
kom för att lära av hur vi arbetade 
i Lund (lika lite som vi från Lund 
rest till de tidigare seminarierna). 
Vi som sattdärvar en handfull av 
oss som var med då, plus några av 
dagens smålänningar. 

En lysande beskrivning 
Detvar synd att vi intevar fler, för 
det blev faktiskt mycket intres
sant Gunnar Stensson gjorde en 
lysande beskrivning av vietnam
rörelsens historia, inte bara i Lund 
utan i Sverige, och Hasse Persson 
ochBeppo Persson kompletterade. 

Smålands Nations utveckling 
kring åren 71{72 beskrevs av Peter 
Magnusson sekunderad av Alf 
Brevik. När sånggruppen Giai 
Phong sjöng tidigt på söndags
morgonen bekräftades åtminstone 
för mig att det vietnamrörelsen 
gjorde, det var minsann inte 
plakatpolitik och klyschor utan 
något mycket konkret och nära. 
Några korta ögonblick blåste rö
ken från Haiphong förbi igen ut
anför fönstren. 

Ochjust det konkretn var temat 
för alla diskussionerna. Styrkan 
hos U -gruppen, FNL-rörelsen och 
Smålands Nation låg i hög grad i 
de konkreta parollerna. USA ut ur 

Vietnam var ett konkret antiim
perialistiskt krav som upplevdes 
som möjligt att genomdriva. Kra
vet på en procent av u-lands
biståndet likaså. Smålands arbete 
med att rekrytera folkhögskole
elever och vuxenstuderande till 
universitetet (och att stödja dem 
när de befanns sig där) var ett 
mycket socialtpåtagligt arbete mot 
diskrimineringen av arbetarung
domen. 

Dagens vänster vilsen 
Idag har vänstern svårt att hitta 
den här sortens breda mo bliseran
de krav. Boendefrågorna är vik
tiga, men vilken konkret och ge
nomförbar paroll kan förena bo
stadslösa hyresgäster, bostads
rättsinnehavare och villaägare? 
Matpriserna är en annan sådan 
fråga, men i dag är det inte väns
terns gamlakrav på bort med moms 
på maten som vinner genklang, 
utan Skaraberts populistiska ra
bulism. Overhuvud taget är det 
högern som skapar aktivitet och 
gemenskap kring politiska krav. 

Om vi för tjugo år sedan satt och 
pratade revolutionär politik på 
Smålands pub eller över en kopp 
kaffe påBokcafet, är det idag KDS 
som talar valrörelse snarare än 
teologi över påtåren och småka
korna. 

Så vad gör vi nu? Seminariet 
gav inget enkelt svar på den frå
gan, om nu någon trodde det Vi 
får väl fortsätta fundera över hur 
en vänsteraktivism idag ska kunna 
skapas-vilka former, vilken sorts 
ledning, vilka paroller. I förra val
rörelsen, påpekade Peter Mag
nusson, vann miljöpartiet genom 
att mablisera kring ordet miljö, 
men förlorade under mandat
perioden genom att inte ställa upp 
något konkret krav som kunde 
förverkligas. Kanske kan vi dra 
lärdom av det? 

Ord på vägen 
Till sist några ord på v äg en av Ho 
Chi Minh: 
"Att bli fri: få möJlighet att tjäna 
sitt land. 
Trofasthet i olyckan: bevis på 
lojalitet. 

Oro 
och frågor väcker händelserna i 
vänsterpartiet. Kom till parti
lokalen lördag 16.3 kl 14. För
hoppningsvis medverkar Ylva 
eller Marg6. 

Ont 
om plats fick vi i detta VB
nurnmerpga inträffade händelser. 
Det gick ut över Roland Anders
sons bidrag som bara kunde ges 
symboliskt utrymme. Detfår mer 
läsbar form nästa vecka. 

o 
APROPA 
valberedningen 
Ur mörkret 
Mörka moln och damm slår ut ur 
maktens korridorer i parti
apparatens sönderfallande laby
rint, när byråkratleninisterna 
under Bitte Engzells erfarna 
ledning åter tillgriper val
beredningen som sitt sista vapen 
i kampenmot förnyelseochstöter 
det i Werners öga. 

-Nålstickfårmanvaraberedd 
på, mumlarcyklopen Werneroch 
trevar vanmäktigt efter sina 
fiender. 

Höljd i sin överrock mässar 
pytian Gudrun Sch~an som ti
digare: Obegripligt! ÖVertolkat! 

Mot ljuset 
Marg6 Ingvardsson, Ylva Jo
hansson och Bo Hammar är ute 
ur labyrinten. Budskapet är: 
Spräng murarna! Uti ljuset! Hugg 
av den gordiska knuten! Vi har 
endast våra bojor att förlora! En 
Ny Vänster strävar mot ljuset. 

MARGÖ INGV ARDSSONS 
tal i Lund den l maj 1990 utgör 
med sin klarhet och kraft den 
självklara grunden för det 
fortsattaarbetet De treutbrytarna 
ger ett alternativ, en linje att 
samlas kring för enskilda och 
hela organisationer. Låt oss 
an v ända detta tillfälle till att 
äntligen förverkliga årtion~ 
förhoppningar_ om en NY V AN
STER! 

Gunnar Stensson 

En bekymrad människa: 
värdefull. 
Ett fängelse som öppnas: 
drakens flykt." 

N illa Bolding 
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Det är riksdagsval i Ar och det- skulle kunna avge om en normal bryr sig om ifall de är bra eller ::~;~ 
V~STERPART II!T LUND AN SER börjar märkas. Här i trakten har ~än dare av t ex den ~nterparti- dåliga. Vänsterpartistema varinte &..~~~~:; 

det hittills 1agit godartade for- stlske ko~unalpohtik~ Lars bättre med sina småskurna kom- oedcluycten.. i Tum I sista stund 
Nu ökar trycket på vänsterpar
tiets ledning attpåallvardiskute
ra åt vilket håll partiet ska ut
vecklas. Vilken ekonomisk poli
tik ska partiet driva? Vilket för
hållande vill vi ha till regering
en? Marg6 Ingvardsson påstod i 
Magasinet i tisdags att om vi inte 
varit sA principfasla och ovilliga 
att kompromissa skulle vi kun
nat påverka skattereformen. Det 
är en oerhört allvarlig anklagel
se. Efter den publicitet partiet 
fAtt den senaste veckan går det 
inte lärtgre att sopa sådana ankla
gelser under mattan. 

I Lund har vänsterpartiet länge 
fungerat som ett modernt och 
odogmatiskt parti där visionerna 
och den praktiska politiken inte 
spelats ut mot varandra. Och ar
betethargettresullat Viharkun
natpåverkapolitikenochdetdag
liga livet för invånarna i Lund. 
Lundaorganisationen har ocksA 
länge och ihärdigt arbelat för att 
partiet som helhet ska utvecklas 
i samma riktning. Det har varit 
trögt. Den senaste kongressen in
gav dock förhoppningar. 

Partiet bytte namn, slopade det 
gamla partiprogrammet och par
tistyrelsen förnyades kraftigt. 
Motsättningarna tonades ner och 
det fanns förutsättningar för en 
radikal förnyelse. 

Förhoppningarnahar dock inte 
infriats. I stället för att slltla igång 
ett kanske smärtsamt förnyelse
arbete av politiken har partiled
ningen försöktförnya partietmed 
hjälp av rester från sektvänstern 
och enskilda socialdemokrater. 

Bo Hammar, Marg6 Ingvards
sonoch YlvaJohanssonhar länge 
arbetat för att modernisera parti
et Framför allt Bo Hammar har 
blivit en symbol för förnyelsen. 
Därför är det ett stort bakslag när 
stockholmsdistriktet nu tycker att 
Sven Grassman lir en bättre rep
resentant för partiet i riksdagen 
än Bo Hammar. Det är mycket 
beklagligt att de lägger av men 
fullt förståeligt att de personli
gen inte orkar längre. Det är inte 
förstagången justdessa blirprick
ade för sin politiska linje. Dess
värre för det med sig att andra 
partimedlemmar också ger upp 
och antingen slutar att vara akti
va eller lämnar partiet 

Ändå lir det för tidigt att ge 
upp. De som kommer att ersätta 
Bo Hammar, Marg6 Ingvards
son och Ylva Johansson repre
senterar samma politiska linje 
som de. Dessutom finns det fort
farande hopp om partistyrelsen. 
Det är dags att sluta sitla och pe1a 
i olika texter pA mötena och i 
stället se till att fA upp den prak
tiska politiken på dagordrlingen. 

Vänsterpartiet, Lund 
Styrelsen 

mer: man fAr se sin lokale riks- Bergwall-mskränkt,reaktlonär, menlarer till en folkpartimotion ..!=:,•t':C::~: 
dagsman lite oflare och det är ju okunnig etc-men att~ är skri- om att skötseln av cykellederna ;:lt!~;::;J 
trevligt Då är det värre i Stock- ven . med Bergw~ls .hJärteblod skulle bli bättre om de inte splitt- oymbofukt un d" 

holmdär de tycks vilja lägga ner behöverman aldrig tvtvla på och rades på gamförvaltningen och ~~~1:'~':::'~ 
partier. "Efter mig syndafloden" det hedrar honom. . parkförvaltningen. Miljöpartiet TIIilpdAt .. 171"..., 

sa en känd historisk person. Det På ~amma säll uppskallar Jag var det enda som visade saklig- Denutcxnbardcltur. 

är en vanlig villfarelse ocksA i ValfridPau~son.~ennu.avglen- het och generositet i debatten. ~C:vn;:~ 
dag att historien kommer 1a slut de generaldrrektören .för n~tur- Nu såg jag att Lars V Anders- daui.ulan ... liu• 
med den egna politiska banan. vårdsverket AvskedsmtervJuer- son ryckt upp till andra plats på ;:'~....t,~ 

na med honom försöker slå an en centerlislan för näsla valperiod. :~=.1= 
Mycket på spel 
Jag anlar att en delläsare anser 
mig cynisk. Andra tror väl att jag 
är ute för att dölja de stalinistiska 
konspirationer som riktas mot 
upprätthållarna av Sanning och 
Rätt, eller att jag helt enkelt inte 
fatlaT hur Himmla Mycket Vik
tigt som står på spel. Men kanske 
gör jag det ändå. Behovet av att 
få sitla på sin post går tvärs över 
alla parti- och åsikts gränser. Det 
är inte roligt att bli nedflytlad 
några pinnhål. I veckan hörde jag 
en veteran i en av vänsterpartiets 
valberedningar som berätlade om 
en utebliven fullmäktigenomine
ring: i sex år talade den förförde
lade inte med henne! 

De tre aktuella riksdagsleda
mötema har alla varit i Lund och 
teslats på gator och torg. Det var 
inte överväldigande. Bo Ham
mar lät som en partisekreterare 
och höll ettriksdagsmannatal där 
han tog upp rikets samliga frågor 
på tre minuter. Ylva Johansson 
och Marg6 Ingvardsson har talat 
första maj de senaste Aren med 
föga överraskande politiskt in
nehåll i vpks huvudfAra. Gemen
samt för dem alla är att de knap
past svalt sisla stavelsen förrän 
de suttit på stockholmsplanet 
Duktiga människor naturligtvis, 
menknappast oersättligaoch inte 
heller har de undgåu att defor
meras av riksdagsroll en. Det kan 
väl vara braattdefårvilasig lite? 

Själv har jag varit med om att 
kas la ut en av den svenska riks
dagens frärnsla ledamöter och 
skickligaste debattörer från vän
sterpartiets fyrstadslista. Jag 
syftar naturligtvis pA Jörn, som 
före, \Dlderocheftervarje nomi
nering till riksdagen förklarade 
hur viktigt det var med rolation, 
men som vid varje enskilt tillfäl
le sög sig fast vid sin post som en 
igel. 

Det här kommer att bara bli 
värre i laktmed att riksdagsman
najobbet blir allt bättre betalt och 
mer omgärdat av fringisar: trak
lamenten, flygbiljetter, datorer 
och faxar. 

Raka rör 
Politik är ute, och bland de som 
ändA fortsätter tycks det råda 
nAgon sorts sportsmannaideal 
som resulterar i att man kan 
puckla på varandra från talarsto
larna ena minuten och dricka 
grogg ihop den andra.Nej, tacka 
vet jag folk som menar allvar. 
Det fums mAnga omdömen man 

försonligochsentimentaltondär Politikerföraktet växer för var möjliJhetan-lttnil 

han förväntas säga några upp- dag, men politikerna verkar obe- !:~.';'~"'d: · 
skattandeordomgamlamotstån- rörda. De bäddar för en situation ltminaoonc: tilllillia 

dare.MenPaulssonhållerpåsig: där de som kommer och lovar :!!:.'!:~a:; 
de gamla hatobjekten Högni mer drag under galoscherna får t::;"'::."t~ 
Hansson, S 1affan W esterlund och en stor och lacksam publik. palitilt. Det bar aldl 

Björn Gillberg kvarstår. Och Lucifer =:.~~ 
Björn Gillberg, denne den sven- li!dtindntn&aauin& 

skanyktraknarrighetens främste o ~~:,t'~~ 
företrädare. ger honom svar i Arsmöte hos ~.~7.:, bar d 

samma anda. Under rubriken ... , .. iooeburit .. • 

"Äntligen försvinner Paulsson" hyresgästerna =~..= 
liknar han Paulssons bana vid J , ~=~!t 
Edgar Hoovers och karakterise- Hyresgästföreningens lunda- kntema c.w. dCit"' 
rarhonommedatt"sakdebatthar avdelning har avhållit Arsmöte ~·~~,: 
inte varit hans starka sida". - andraAretefterdetattmaninfört ~-:;•.:, 
"Har någon profiterat på miljö- represenlantskap och förvandlat ;!."':,~ .. ::C~ 
intresset torde det vara general- kontaktkommitteerna till ... mukm...W.tivp 

direktören, som haft bra betalt grundorganisationer. ..,!:t;=.~'* 
under åren".- "Nu har domän- De bl b te • dför d iaeaJm. Dcxnharde 

verket stäm' t m' 1' hyllningskören t ev Y p .. or an e- ·.~~·~•llt"""".,."' posten genom att Laila Lindell ~· - .. ~ 
till Paulsson genom att uppkalla av gick och efterträddes av =~.!'~~~ 
ett naturreservat i generaldirek- Kenneth Romber g. Föreningen i ::! ::-
törens namn. Det ligger i Vin- södra Skåne representerades av 
deln i Västerbotten och är något Kjell Arne Landgren, som tillika 
av en urskog med 300-åriga tal- valdes att leda Arsmötes-
lar. Hade det inte varit varit mera förhandlingarna. Motionerna 
på sin plats med ett hormoslyr- som var inlämnade väckte en del 
besprolat kalhygge till general- diskussioner. LH Labben ville i 
direktörens minne?" Så ska po- en motion att förhandlingsrådet 
lemik föras, tycker jag. skulle ges mer inflylande vid 

Förutsägbart 
Jag var på kommunfullmäktige 
förra veckan. Det var spöklikt 
Härvacklade de omkring samma 
gamla gäng - Ryde, Annmo, 
Klette etc -som man har sett sen 
hedenhös. Det fälldes inte en 
fräsch replik, det yttrades inte ett 
ovänlat ord, allt var förutsägbart 
till förbannelse. Prytz satt ord
förande och utdelade löjliga för
maningar till talarna. 

Jag fåste mig särskilt vid Lars 
V Anderssons (c) insats. Jag har 
uppskatlat honom - han sa t ex 
ett och annat sant ord om miljon
rullningen i Bolmenprojektet på 
sin tid. Nu var det cykeldebatt-

Gunlög Stenfelt (v) talade för en 
motion om en positiv hållning 
till cykeltrafik, cykelparkering 
vid slationen etc. Det var inga 
märkligheterochideemaharvarit 
uppe förr, men det fick Lars V 
Andersson att gå upp i talarsto
len och påstå att "det här var det 
störsia bedrägeri fullmäktige 
någonsin varit utsatt för". Jag 
trodde karln hade blivit galen. 
Vadhanmenade var att vänster
partiet inte hade kommit pA för
slagen själva utan lånatdem från 
andra. J ag skulle tro att en bred 
allmänhet skiter i vem som 
kommit på ideema och i stället 

hyresförhandlingar inom LKF. 
Efter en livlig diskussion enades 
mötet om att utvidga förhand
lingsrådet till att omfatla alla 
bostadsområden i LKF. 

Däremot vann deras motion 
om tätare ekonomiska redovis
ningar frAn föreningen till 
avdelningarna mötets bifall, och 
motionen går nu till fullmäktige 
i södra Skåne för vidare be
handling. 

När det gällde LH Snödrivans 
motion om närvarorätt för alla 
medlemmar vid avdelningarnas 
represenlationsmöte fick den en 
mycket stort stöd av mötet En 
motion som också vållademycket 
diskussion var den som gällde att 
förtroendevalda skulle bli med
lemsavgiftsbefriade. Mötets 
mening var att de förtroendevalda 
på något vis ska uppmuntras. 

En skiss till ett bosladspolitiskt 
program presenterades också för 
mötet Detta ska gA ut pA remiss 
till alla LH inom Lund. Vidare 
förekom en rapport om de av
slulade hyresförhandlingarna av 
ombudsman Lars Malmgren. Det 
framgick att Lund hade klarat sig 
ganska bra. (Lundaavdelningen 
ligger i botten på statistiken när 
det gäller hyreshöjningar efter 
skatteomläggningen.) 

Göte Bergström 
Styrelsemedlem 
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politik Gemensamt möte mplv: Anders Björck: 
tolisk 

Många skäl EG -UNGERN Unaenutvpb mot ~ aenomtöru 

går nog före underummo 
lopoocdcun pi ,.. 
l&harfunaeru. - Mitt politiska engagemang började med kampen mot ner? Jo EG har formellt sett hår- Omedelbart efter mötet med a vin nöd för 
lla,.h•nyflot svenska kärnvapen. EG håller på att skaffa sej en gemen- dare utsläppskrav. Fast det är en Gahrton & Hurtig gick jag och tillSpebal och 

sam utrikes- och försvarspolitik. Blir Sverige medlem så in- annan sak med tillämpningen, lyssnade på Anders Björck. Där rrwn mouiU· 
ciferWryc:k&e 

går vi alltså i en kärnvapenrörsedd organisation. Jag tyck- och dessutom är varukontrollen v ar ungefår lika många medelål-
er det är trist om det skulle bli så. sämre. Men värst är de s k struk- ders och äldre åhörare som på det l5ld 

turellamil jöhoten, nämligen EGs förra mötet - men därtill cirka lumrnucJlc::r 
Ja föraa. dru Sade v-riksdagsmannenBengt de och rådgivande församling. I förväntade starka ekonomiska 150 unga. Det säger något om ;a livet. Dctir 

Hurtig på det offentliga semina- gengäld finns det mellan sex och tillväxt som bl a leder till ökad stämningarna. b&k.ommlnaa 
:JOliska .. krav. rium om EG som miljöpartiet åttatusen lobbyister i Bryssel. energiförbrukning, mer lastbils- Jag tänker inte ge något närma-rydliaut nir 
:opooition mod och vänsterpartiet gemensamt trafik och större avfalls berg. re referat av vad Anders Björck rdd&ettou 

ordnade i Lund den 9 mars, och Vad det handlar om sa Men han betonade de kultu-~LDnC ddvil- Antaligen gör vi miljövänner-lrakrav.Mc:n som hade samlat drygt femti del- Bengt Hurtig kommer från Norr- na i EG större nytta som utanför- rella och ideologiska aspekterna ;rivt au vi, 
avstiu frln tagare - med en trygg övervikt botten, och företrädare för de stående föredöme. Per Gahrton på de ekonomiska argumentens ra krav. EtLC:r för folk i medelåldern. stora basindustrierna där erkän- tog exemplet med delstaten Ka- bekostnad. Och just detta fick :!ser hor rib-

... onklopu ner att man inte har något att liforniens avgasregler som är nå- honom att, från sina utgångs-ba dh w vir Svårt undvika vinna på en svensk anslutning. punkter, bli pessimistisk om en 1 vari& Dlacc got att ta efter även för oss. En ~~au dc militär integration Tullarna är redan borta. medlemsstat i EG får inte ens så svensk EG-anslutning. Från sä-mtinabndlc:r 
Jli&L Symbo- -Nu säger de svenska EG-vän- Varför vill då det svenska nä- stor självständighet som en av ker källa visste han att EG inte mlnaa pani- nerna att vi ska få igenom för be- ringslivet och borgerligheten in i USAs delstater har gentemot kommer att uppta med än tre nya ~ in vC!kliaa 

n hlr irutäll-
håll för vår neutralitet. Men även EG? Jo, för att med dess hjälp federationen. SHort en särregle- medlemmar före år 2000, därför 

i -oft&llmed om det blir så är den fortsatta åstadkomma vad man inte klarat 
ring luktar handelshinder, eller att organisationens nuvarande .,_..._..., 

utvecklingen oviss. Tänk er att av på hemmaplan: beskära fack- struktur inte klarar av det. öster-ohl&ouociol- påstås göra det, slår nämligen olliikcn.Viut EG-militären ingriper för att föreningarnas makt, minska skat- rike var nog givet bland de tre, ~ IOCialdcmo- l EG-domstolen till. il.imm. Vin 'bevara stabiliteten" i ett afri- tema, pressa arbetarna. En fråga- Lättviktigare var kanske argu- men därnäst var Ungern och iclirklanau 
kanskt land där bl a svenska för- re i publiken fyllde i med ett Tjeckoslovakienstarkakandida-:iJI cfftkL Sl mentet att en EG-anslutning w in~ varia. etag har stora intressen. Det kan exempel: svenska sjöfolksför- ter. Visserligen med svagare 'If cmcllen.id skulle göra årgängsvinernadyra-

' lönu&ufon- lättuppstå en opinion i t ex Frank- bundet och Transport kommer re i Norrlands inland än i Skåne. ekonomier än Sverige men med .cnomv:ifön 
inte längre att genom blockad (i motsats till Sverige) en stark ilik. rike som undrar varför deras Monopolet skulle nämligen upp-WILionenhdt 

pojkar ska dö för att hjälpa sven- kunna tvinga redarna att betala höra. Detta, och de avsevärt lä- strävan in i Europas historiska iemaharvi:nd 
;utcm en pro- skarna som själva smiter undan anställda från tredjevärlden- gre alkoholprisema, har förstås och kulturella gemenskap. lvoddomvill 

länder fullvärdiga löner. Möjli- Den unga publiken applådera-...... Sociol- sitt ansvar. Det har funnits an- även allvarligare effekter . IVIJadc:. Att 
tydningar till sådant i anslu~g gen kan de senare få de lagfåsta de mycket v armt Och studenter-nochfortaiU.a 

minimilöner - som ligger på ca na suckade när Björck försäkra-;ulle van ca till krisen vid Persiska viken. Ar ByrAkrati, 
viEG-medlemmar lär vi få svårt 5000 kr i månaden! ~J demokrati de att de svenska ambassadernas 

ioc att i längden motsätta oss en inte- Aven Per Gahrton uppehöll sej lokalt anställda chaufförer nu-~au vlr 

Inga mustimer mera tjänade mer än ambassad-'ftlaallJCtiU gration som även är militär. vid EGs beslutsstruktur. EG är ~acrina. Vad 
sekreteramafrån detnumera eko-l violserparti Bengt Hurtig påminde om de Sedan var det Per Gahrtons tur. ingen diktatur men heller ingen 

wr&tapAm brister iden svenska neutralitets- Med hjälp av en imponerande demokrati, hur demokratiska nomiskt efterblivna Sverige. Och 
taumininer- politiken som just håller på att samling aktuella tidningsklipp medlemsländerna än må vara. medan en svensk narkossköter-
'ort&iUa acm 

från t ex Expressens sportsidor ska behöver sex års utbildning 'C i niJla val uppdagas, och som han varit Snarast är det en byråkrati. EG-apa undulla medveten om sedan sin tid på och Polistidningen demonstrera- parlamentet vill förstås ha större för att få jobba i Frankrike räck-:tpOii1ik. Dc: 
de han vidden av de svårigheter er det med tre månader för en lA aruvar får FOA, men menade att det ändå makt men kan inte få den av egen paroller. Dc: 

hade funnits en sund kärna i denna som en svensk EG-anslutning kraft, ett politikens Moment 22. dansk. Så det handlar inte bara o'\illipcUodc 

om kultur och ideologi. viacnf&'eu politik. Om EGs gemensamma skulle leda till. EG förbjuder t ex Fast utvecklingen går nog ändå 
ojllvklvbclu utrikespolitik bör vi minnas att svenska fotbollsproffs i utlandet mot ettmer demokratiskt besluts- Gr 
010. Dc: finns 

den kommer att domineras av att medverka i svenska lands- fattande, menade Per Gahrton. ' plolwbilouo 
l pio=wdcn länder med ett förflutet som ko- laget. Inte heller lär vi kunna gå ur nordiska samarbetet. Där EG nom vi inLc 
, poliLik•jilv. lonialmakter. Det är inte troligt Vad poliserna bekymrar sej för EG om vi väl kommit in. Den börjat uppfrån, från bolagens ~J.n&IV&U 

att länderna i tredje världen är den ökade rörligheten för möjligheten har inte förutsetts i nivå, har de nordiska länderna rWn au dc 
&lo<=Dcir kommer attnoteranågraskillna- brottslingar och knark när grän- EG-traktaten, som därvidlag är infört reformer som gör det lätta-Dd.l.a aia till 

der mellan dem och svenskarna. serna faller bort inom EG. Men i sämre än Sovjetförfattningen. Ja, re för individen - passfrihet, 
tid&fönkjul· 

cf6rnl&r.lr gengäld kommer EG att upprätta Grönland kunde gå ur men det gemensam arbetsmarknad osv. n nuvannde 
da I&Ort bor- Inget nej till Europa en stark gemensam gräns utåt, ett var nog ett specialfall. GunnarSandin ,.,._ 

Ett nej till EG är inget nej till slags ny järnridå. Det blir en ridå rti ab fönl)"l 
l.inaarirdd Europa, fastslog Bengt Hurtig. mot de östeuropeiska länderna Wallström flamsar lVellljålV-

EG-motståndet vinl&crpuå Arbetarrörelsen, fredsrörelsen, ochmottredjevärlden,ochdetär Klart är att det svenska EG-mot-l&lt&Udctlr 
kvinnorörelsen och miljörörel- inte bara för att de länderna är ståndet har reducerats. Centern ododuAJ& . sen har alla sina rötter ute i Euro- fattiga. Det handlar främst om har fallit ifrån. Varför? Därför att formeras 

lobbploaet pa och har också varit inriktade kultur. Enligt FN-stadgan har centerpartiet fortfarande går i 
llmiD&•I<WII på internationell samverkan. Turkiet rätt att bli medlem, efter- LRFs ledband, menade Per Gahr- -Det är en intressant frAga varför -.Vi bar i . 

Själv hade han gjort flera besök i som landet faktiskt omfattar ett ton, och LRF slår vakt om ex- EG-motståndarna har varit sA Wl:ik. Vi bar 
ajilvl&indiat Bryssel och Strasbourg och varit hörn av den europeiska konti- portböndernas intressen. Och mycket trögare med att formera parti. Vi har 
odJ oymbo- med om att utnyttja EG-appara- nenten, men fransmännen vrider socialdemokraterna? Där behövs sej i Sverige än Norge, sa Per 10m Lucifer 

tens stora materiella resurser i sej: man vill inte ha in muslimer det nog psykoanalys för att finna Gahrton. Lyckligtvis har vi tid r &anat ou il 
~ oc:b mAtta undergrävande syfte. i det europeiska huset svaret, menade han. på oss. Den EG-omröstning som l6n plakat-

Det finns ju vänsteranhängare För Sverige är detta fatalt med -När det gäller flamsiga utta- alla riksdagspartier nu är ense ""'mod""- som vill att Sverige ska gå med i tanke på de baltiska kontakterna. Ianden är konkurrensenhård men om lär inte bli av förrän i anslut-l hor lyc:kw 
!d.v:ilcwadci EG och sedan medverka till en Att Sverige blir medlem av en Margot Wallström (s) tar nog ning till 1994 års val. lfil detKID lr 
n l radikalare politik inom gemen- kärnvapenbestyckad europeisk priset, sa Per Gahrton. Ungdoms- Det cirkulerade namnlistor på ""upplieb skapen. Men hittills har den försvarsunion lär inte öka Mos- ministern har ju ny !igen förnekat mötet och många skrev på. Det ............... 
v odtoblade1 samlade EG-vänstern inte varit kvas benägenhet att släppa bal- att EG skulle vara en kvinnofål- handlar om att bilda en skånsk tmc:Dialldc:l 

särskilt framgångsrik vilket den tema fria anti-EG-kampanj som sA smA-u tar6vui la. 

''"""" odJI 
också erkänner, hävdade Bengt 

Dyrare bordeaux l Pajala Alternativ till EG? Därvar Per ningom kan knoppa av lokal-
lil.ik.cmiDDc- Hurtig. Ett viktigt skäl är natur-

Gahrton inte särskilt utförlig . organisationer pA olika orter. .... """ ... ligtvis beslutsstrukturen; EG- Naturligtvis talade Per Gahrton Inom vänsterpartiets distrikts-
' """" vol- parlamentet där både röda och om EG och miljön. Hurkommer Men han pekade på att Sverige 

styrelse är Göran Jönsson när-'l· redan är med i tretti olika euro-od- gröna partier är representerade det sej att vissa miljövänner som peiska samarbetsorganisationer, mast ansvarig för arbetet. Hans 
l Nllaindiat är än sA länge bara en diskuteran- Stefan Edrnan också är EG-vän-

och han sade goda ord om det telefonnummer är 040-268993. 
- . Maldet 
dem om det 

''""· 
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NY ADRESS .......•.......... ........... ....•.....••................................ 

Ärasden .. 
Rudberg ledde inte 
snyftkampanjen 
Under rubriken :''MArtenstorget, 
lördag", skriver en anonym per
son: "Inger Rudberg (mp) som 
anförde snyftkampanjen till torg
bilamas försvar får antas vara be
låten nu." 

Hur jag än rannsakar mitt sam
vete och mina insändarklipp kan 
jag inte fmna att jag lett nå~on 
kampanj alls för torgamas bilar. 
Visst sympatiserade jag med dem, 
men det var de själva som protes
terade ochjag bland andra 1~
bor ringde upp någon pohtiker. 
Men jag tar inte åt mig någon ära 
för detta. 

Däremot har jag försökt bilda 
opinion mot Kirkeby-skulp~en 
på M Artens torget, men det är JU en 
helt annan sak. 

Vid inspelningen av TV -pro
grammet "Kulturen" i höstas blev 
jag skändligen misstolkad. Jag 
förklarade varför jag ansåg att 
Kirkeby inte passade på Mårtens
torget Vid inspelningen på för
middagen framför Krognoshuset 
hade vi hela torgets höstprakt 
framför oss. När programmet vi
sades fick man se torget med 
parkerade bilar efter kl 14 och 
reportern sade efter mitt av klippta 
tal: 'Miljöpartisten Inger Rudberg 
är den enda som vill försvara det 
gamla biltorget' (av dem som in
tervjuades nämligen) .. 

Jag hade överhuvud mte nämnt 
bilarna eller talat om "bil torget". 
Kanske det är detta mitt misstol
kade inlägg som skribenten i 
Veckobladet nr 9 erinrar sig? Ef
teråt ringde jag upp reportern och 
protesterade mot denna misshan
del men han ville inte ens förstå 
att han gjort en kränkande vink
ling av vad jag sagt. 

Veckobladets felaktiga infor
mation tycks vara en följd. Jag 
anhAller om rättelse. 

Inger Rudberg 

Inger Rudbergs insändare förtjä
nar ett utförligt svar, som doc~ 
inte får plats i detta nummer. V1 
återkommer. 

Red. 

Esaias Tegner 
kommenterar äntligen Operation 
Ökenvind: 
Vod .W.. ml obpo.lr YanOidiat och kcrt. 
ciac dör ICIIIIC -iDd i ölalon bart. 

Ur "Doc evip" 

Inte endast råttor 
lämnar sjunkande skepp. VI?k:s 
kongress förra året bytte partiets 
narim till Vänsterpartiet. För 
många av oss partimedlemmar, 
som vill att partiet ska bli ett mo
dernt odogmatiskt reformistiskt 
vänsterparti, var namnbytet en
dast meningsfullt om det följdes 
uppavenfri~~elsefrånde?.gamla 
politiken. V 1 vill ha en pohtik som 
inte längre upprepade fraser ~An 
socialdemokraternas efterkrigs
program men i stället tog lärdom 
av planekonomins fall inom öst
staterna. 

Flera händelser de senaste må
naderna har gjort klart för mig att 
dessa förhoppningar inte är rea
listiska, att det är de gamla och 
nya kommunist~a som f?rtfa
rande har makten mom partiet 

l) Slakten på Ny Dag: Det var 
kanske omöjligt att fortsätta att 
utge tidningen av ekonomiska skäl, 
med den skadeglädje som utbrast 
på många håll inom partiet var 
klart politiskt motiverat 

2) Sektvänste~ ökade iJ_lfly
tande inom partiet: trotskister 
kommer med på partiets riksdags
lista i Göteborg. Norrskensflam
man adopteras. "Vänsterenheten" 
basuneras ut av partiledningen, 
utan något bekymmer för den sorts 
vänster som vi kommer att få. 

3) slagordpolitikens hårda 
grepp: Partiet väljer fortfarande 
(och faktiskt allt mer) de. e~lda 
slagorden i stället för realistiska 
alternativ . Ett bra exempel är EG
frågan. Varje rimlig analys visar 
att kapitalintegrationen kommer 
att fortsätta, Sverige kan helt en
kelt inte undvika att anpassa sig 
till EG. Partiets nej till EG innebär 
i praktiken en anpassning utan det 
inflytande som medlemskap skul
le ge. 

Aven om tveksamheten är stör
re i Lund än på många andr.a h~l. 
kommer den lokala orgarusauo
nen att sluta upp bakom partiets 
EG-linje i höstens val. Många ser 
också fram emot nya perioder i 
opposition, då plakatpolitiken 
Aterigen kan ta överhand. 

Utrensningen i helgen av Bo 
Hammar är för mig droppen som 
får bägaren att .rinna över: ~ 
Stockholmsdistriktet, som tidiga
re uppfattats som progressivt inom 
partiet, väljer en missanpassad 
misantropsomSven Grassmanoch 
samtidigt spolar riksdagsledamö
ter som Ylva Johansson, Marg6 
Ingvardsson och Bo Hammar, då 
vill jag inte längre representera 
partiet. . . 

Jag meddelar därför att Jag mte 
längre kandiderar till något upp
drag inom vänsterpartiet. 

David Edgerton 

Ka rin Blom 
Uarda väge n D:85 
223 71 Lund 

Expressen 
förvanskar 
'1ngen vill behålla Lars Werner", 
skrev Expressen i onsdags. Det 
påstods v ara en surnmeriJ_lg av ~n 
rundfråga till vänsterpartiets d!S
trikt, bl a i Skåne. 

-En sällsynt grov förvans~
ning, säger en upprö~d Ingnd 
Jonsson på vänsterpartiets expe
dition i Malmö. Reportern fråga
de vem vi vill ha till partiledare. 
Jag svarade att vi vill ha Lars 
Werner, vars omval på kongres
sen vi stödde, och att något ord
förandebyte inte v ar aktuellt Sen 
ställdehannågraspekulativafrå
gor om vill vi ville ha ifall Lars 
Werner skulle avgå. 

Påsammasättförvanskadehan 
svaren från andra distriktsexpe
ditioner. Det var detta som låg 
bakom Expressens artikel, säger 
Ingrid Jonsson. 

Rädda vår miljö! 
Seminarium om våra viktigaste 
miljöproblem och vad vi bör och 
kan göra åt dem. Lördag 6 april 
9.15-15.00 på Kvarnby folk
högskola med Högni Hansson, 
miljövårdschef i Landskrona, To
mas Giiterbier, ordf. i Malmö Na
turskyddsförening, Lars Holm
gren, lärare på Bona folkhögsko
la. 

Inledningar och gemensamma 
diskussioner. 

Kostnad 7 5 kronor inkl mat och 
kaffe. Arunälan skriftligt eller per 
telefon(040/434313)tillKvamby 
folkhögskola, K varnbyvägen543, 
212 91 Malmö senast2 april. Buss 
12 C från Värnhemstorget 8.50. 
Vi hämtar vid rondellen Klåge
rupsvägen. 

Kvarnbyskolan 

Du <f> 
som lagt ditt blåsinstrument på 
hyllan och prioriteratarmat en ud, 
plocka fram det nu och kom med 
oss i Harmas Fläkt lördag '23{3 kl 
10-17 då vi träffas och övar på 
Palaestra. 

Normalt övar vi söndagar kl 
16.30-18.30 på Palaestra. Ring för 
mer information till Kristina 046/ 
11 30 86 eller Gunilla 046/15 92 
41. 

POSTTIDNING 

Tora Friberg på 
K vinnoforum 
Hur kan kvinnors olikheter hante
ras? Om livsformer och vardags
liv talar Tora Friberg nästa fredag 
(22,13) mellan kl 12 och 13 på 
K vinnoforum. Palaestra. Tag med 
matsäck, dryck kan köpas på.Fo
rum. Arrangör är DISA, förenmg
en för kvinnostudier, som under 
våren genomför en serie föreläs
ningar av kvinnliga forskare, sk 
forskarluncher. 

En kanonad av 
tystnad. Gunnar Björ
ling i full frihet 
90-talet kallas ju ofta för "etikens 
årtionde". Det fmns många slarvi
ga uttryck- v ad kunde den o~dfö
rälskade poeten och borne etikern 
Gunnar Björling ha sagt om det? 

Doktorand Maria Birgersson 
talar om sitt avhandlingsämne i 
Gröna Rummet, Lunds stadsbi
liotek på söndag kl15.00 

CH 
Hermansson 
föreläser på Arbetshistoriska se
minariet på torsdag 21.3 kl15.15-
17. på Historiska institutionen, 
Magle St Kyrkog 12 A sal3. 

Föredraget har rubriken "Att 
forska om ekonomisk makt Mo
nopol och storkapital i Sverige." 

KOMPOL Må 18.3 kl19.30. Fullmäkti
ge, valet, ramar, cyklar. 

HANNAS FLÄKT SO 17.3 Rep på Pa· 
laestra. 16.30 gehör Sov, sov och Ana 
Fin med sångl17.30 Rep inför 6 april. 

RÖDA KAPELLET LO 16.3 kl15. Pro
gramdiskussioner på V:s partilokal 
Bredgatan 28. so 17.3 kl18.45. Repe
tition med gästdir. Håkan Carlsson. 
Repertoar: nr 209, ("Kijes Wedding·, 
noter kommer att finnas), samt nr 147, 
164,216,234. 

VIF fotbollsträning LO 16.3 15-17 Ler· 
bäckskolan 

VECKOBLADET 
Detta nummer gjordes av Finn Hagberg 
och Gunnar Sandin. 

tfl 
Kontaktredaktör fOr nästa nummer 
Gunnar Sandin, tel135899. 
Vid utebliven tidning ring Rune Liljakvist 
138213el.115069 

hemma
Rectangle



Praktisk politik 
och symbolisk 
Dctharaällan varilmcningcn Il l vplu 
rik~ okulle genomföna 
-iunin&&ooc inc.e all:. Wldct &amma 

" · Dolbade vi f .!u ou kapocilcun pi 
tcdeluyc:kerid i Twnb&. 

MAna a av motione.toa har fungenJ. 
10m pUkal föc .u vii a vlrt nod för 
olika~.lll&,.haroyfal 
till "an pA ca ibland tillspeuat och 
symbofukt sia dn, fram mouiU· 
ninaarilp.e.t", KmUICifena.IJ)'Ck~ 
det i VB för en tid ~ei&n. 

TIIIIptUat l< 1}1nb<Usld 
DealUlan bardet tun.Uu en mereller 
mind~ medvelQI. riCsla för an dru 
iD i det vanli&a poliliiU livc:L Det 1r 
den ridslan san ligxe rt.kan mina a 
""'tillipet.udc och ayntboliska'" krav. 
De:a b&r m.ailleJtenll rydligaat nir 
vi kcmmil. i förhandlin gspo&ition me.d 
~&c:rin&e:n. Ibl.&nd har del geu ou 
möjli&)>ct .. - ltmil>SlaiC delvis -
förvc:rtlip nJaot n •JU. tnv. Men 
aamtid i& t b.r det krivt au vi, 
ltmiru"""' tillfillia .• avstlu. fr&n 
nl&ot dkt n.lJra anotra krav. FJt.cr 
lidana ~anndaer har rik.s
dac•&ruppc:n rt&clmi uiat WJ.aa,au: 
fOr avet diet fOr au ha. dit ut vAr 
polltik.llclbuald!i&variloJaot 
link.ilt &in&b&.rt &r;Jumenl au de 
faklilklgmomförtnANOIItina In .U.. 
fl><hDint oJamtina <WigL Symlx>
li..&U aea&er b&t f(x mina• pani
U:nn.l.er Yaril viktiauc iD vcatli.&a 
f'Oriad.rinaar. 

l IUfuda> bu ""' bir iNLill
ain&Cil inDeburit au •ri - ofWt med 
crodul fonndia prota .... -'"""'""' 
.. plau i m&tJin&lco xh l.lu1 oocial
dc:motNin svara för ;JOlitikc:n. Vint 
har vi k.WIMl p4vc.ri.a IOCialdcmo
kra&etna frln dc:o pc.aitiooen Vlra 
krav hat varit bra oci .dc:l ir klan aa. 
vlr propilanda aeu vill cffekL st 
vin ansuin&ninaar bar in&e vari1 
bonbsz.ade.. Jaa wolrar ane11utid 
v8d 10111 bin1 med t 1.1 1öru&adon
dc:ml ocb lokaterdamen cm vi f&t 
oa mu kmsuuktiv pllitik. 

NuirdenpoliWU lii.Uo~Lionenhell 
lnDOI'lww:l&. Höaetpartiemaharvi:nd 
i ~eaJ.cn. Dom har dc a sUlan cu pro
a ram. ocb VC:l aanW' il vad dom vill 
aOra am dc flr majorilct. Social
demokraterna lr fö nvaaade. Au 
6vc.rU&.a politiken kcilmoch fOIUiUI 
med plaklllvifw>dc litolle .... "' 

-"'"· 

Stoppo ,. qUTeg ori"l 
i.')d lr alldele& UPfe:nbut an vlr 
huvuduppeiftnu mla c van.llliC till 
au vi inLe flr en hotnrcaerin~o Vad 
W vi IDillf1 med 1:11 vinslerpelti 
lill7 

Del hand1&r iN.c. ClliiU r6IU pi en 
toeialdemokratisk lllllmininer· 
Undid&t och liCdan fOfU&UI aom 
vanliJl fOr au bli sU!m i niN val 
Det handlar om au tbpi tmderia& 

• för en rulistiak vint.wpolitik. De:. 
i bed.lar om 111 vlJil t.a aruvat för 
annal In plakat odt puoller. i.')d 
hindiarom auintesl.i ·la "tillipcuade 
och symboliJ.k.a .. kra1• i vip fOrell 
vatligt inflytande. 

Det b1r borde var:a ajQvklarbc&er 
.... " ir det tyvirT ..... Del finns 
ponidiwilaoom Lina r in pl&kalbin>< 
fdnvilwene.k1emat·ch placctvden 
pi vin valli110t'- 1.:xn om viinie 
lku.lleklan.dc:ntypc:navpolitiksjälv. 
Delfumade 1001 är d UPP,.IJliiV&U 
kritisera IOcialdemuk ratin au de 
a10mmer atudera verUi~ De ir 
i flrd med au fOrnodla si& till 
oocialdcmol<ntct med tid.tankjut· 
mn,- dellOm (t)&,io rde förniarair 
ledan var bra med riat n~.~varande 

rroucpolitiUn " ett ...da - bor· 
aerl.i.Jt avek. tyckl Q: mma. 

Det tar lid nir eu 1..arti .U Riomya 
•i&· Fritl frln moUi ii.Qinaar ir det 
iD&c bcJJet. 8cho\otl IV Cll tjilv· 
Riodiat och rcaliatiJkl vlniLerpani 
1r c:mdkrtid d uppc:nben au. det lr 
vin auaataa lite t.l.b.·nod ocb aa.al 

l &aJOm mou&uninJ&IB&. 
1
Ä••llAIMI ! Hir i Lund bar vi pi1!ct klbb pliDel 

• m6U MIIVD&I)'p 1v \1mlllina•aom 
i pWd P pi ribpioo<L Vi bu i . 

prabiken Indra& vl1 pdilik. Vi bar 
fOnOkt IJCR IOID O:U sji.Jvllilldl&t 
oc:b ~ab vinltc:rpan,i. Vi har 
... "'"' "'ilbpcwodc och oymbo
li.akl .. u. .... Vi b-.'i 10m Lucifer 
mydu:c. riktill plprl.r J&nal ou 11. 
"'realism. fllmuft.. 11111 och milli 
istlUet f6r IDI't' .,löll6st plakat· 
vilw>dc". 

Lucifer bar svin tJt gJ uc. mod. deL 
M.. rat .... " .. vi bar lyc:Uu 
föfverklip mycket u t det vi l011adc i 
valrOrcbm. Oc:h det Ar vii dc:IICID ir 
menin&cn med politiken? 

Ul<:ifer bu itu l)c:Uu upp<ida 
Dl&otamal.ruultaa f~ la&lk.cmm~ 
iDie llhar pf. viatet:L Vec:tobladel. 
tyc:b i li:D IC:II&Aelcdaremmaau det 
ir lika bn cm borjama w 6vcr i 
lADd. 

Del vilat pl en eoift&s161bet odJI 
eller~ ro. t><>lilik= ..... 
b.l1l ocm det ir oyomtlip ovAn III 

"''"med. Tlll raulu&.et 1v dc:a aJapa val· 
pcrioda> Ilakammer jo&. 

Rn!&lld~ 

PS Nawtlialvi• bot VB fullltiDdigt 
fel oc:b,l i ån nlp!UIIIOI. Men det 
•" .. lA ~ ... dem OlD det 
filnia lill- .... :c ...... . 


