
Fredag 18 september 

Utkommer fredagar 1998 

Kalendarium 
Onsdag 16.9 
17.30. Gårdsspelning på nya 
Värpinge med Mats Olsson och 
Röda Kapellet. 
19.30. Ung vänster-möte: Vad vill 
vänstern? 
21.30. Valpub på John Bull med 
Britt-Marie Danestig-Olofsson, 
ledamota v riksdagens utbildnings
utskott: "Tham, forskningen och 
vänstern". 

Fredag 18.9 
7.00. Agitationsmöte för pendlare 
utanför Lund C med Röda Kapel
let. Obs! Enda partiet i Lund som 
arrangerar ett sådant möte! 
17.00. Appellmöte utanförsystem
bolaget i Da1by med Sven-Bertil 
Persson och Röda Kapellet. 

Lördag 19.9 
10-12. Appellmöte på Månens
torget. Se särskild notis. 
l 0- . Ung vänster agiterar på stan. 
12-14. Torgmöten i centrala Lund 
med Karin Svensson Smith m.fl . 
och Röda Kapellet. Grande finale! 

Söndag 20.9 
8-20. Röstning, valsedelsutdel
ning. Så fort du har fått numret i 
din hand: ring 138213 och anmäl 
dej till ett (extra) pass l 
20- . Valvaka på John Bull. 
Animalisk/vegetarisk pyttipanna 
50 kr, öl och spänning. Rapporter 
från den lokala sammanräkningen. 
Kom och fira! 

Måndag 21.9 
9-18. Uppröjning på valbyrån, 
återgång till normalt politiskt liv. 
Kom och hjälp till om du kan. 17-
18: stor langarkedja för affisch

nockar till vinden. 

Måndag 28.9 
19 .30. Medlemsmöte i vänsterpar
tiet, fotogalleriet Valanalys , 
val värdering. 

Sarnregerandet mellan s, m p och v 
har hånats av framför allt Carl 
Bildt och moderatema.Det kallas 
nedsättande "rödgrönröra". I 
praktiken har det varit framgångs
rikt i de kommuner och landsting 
där det praktiserats. Så framgångs
rikt i Stockholms läns landsting 
att Dagens N y heter ägnade sarnar
betet en berömmande första ledare 
härom veckan. Det var i första 
hand socialdemokraterna, som 
lovordades, men ledaren kom så 
nära beröm av m p och v, som man 
överhuvudtaget kan på den sidan. 

Moderaterna och folkpartiet 
kritiserades däremot för sin 
populistiska politik. 

Landstingssoppa 
De borgerliga partierna i Skåne 

har gått samman om en gemensam 
valplattform för regionen. Det är 
en borgerlig blåbärssoppa med 
märkliga ingredienser. 

Moderaterna, soppkökets che
fer, har hittills inte kunnat komma 
överens internt tidigare. Det är 
därför det inte finns något budget
förslag från dem för regionen. Nu 
åker de Skåne runt och sprider ett 

24:e årg. 

motsägelsefullt budskap. 
Här är några exempel: 
Henrik Hammar, lands
tingsråd i Kristianstad 
lovade i Ängelholm 
att förlossning och · 
barnklinik 
skulle finnas 
kvar på lasa
rettet. Dagen . 
efter demen
terade lands
tingsrådet Eva · 
Åsare och Tomas 
Pettersson, m' s toppnamn i Hel sing
borg, med eftertryck: Verksamhe
terna skall enligt de beslut som 
tagits flyttas till Helsingborg. 
Moderatema talar sig varma för 
alternativa driftsfor?ner. l klartext 
är det vanliga gamla aktiebolag. De 
vill ge intrycket att man på så vis 
kan spara pengar och dessutom ha 
kvar alla gamla verksamheter på 
Skånes småsjukhus. Granskar man 
dem i sömmarna visar det sig att. 
Förutsättningarna för bolagsdrift är 
just de förändringar, som man säger 
sig vilja förhindra. Des sutom 
överskattar de besparingsmöjlighe
terna grovt. De vill också minska 
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anslagen till vården; ta bort den 
fria sjukvården för barn och unga 
och släppa loss etableringar 
varhelist en läkare finner det 
lönsamt. De påstår an det ger 
mera vård. Det blirsäkert tvärtom. 

Inga pengar 
Folkpartiet har överhuvudtaget 
ingen finansiering av sin sjuk
vårdspolitik. De sägerbaraslappt 
att sjukförsäkringarna går med 
överskott, som kan användas. Och 
de tro mycket på samarbete 
mellan vård, arbetsförmedling 
och socialtjänst. Visst är det bra 
att samarbeta men det ger inte 
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COMMENTARIOLUMPETITIONIS IV 
"Hur skulle man kunna finna en så 
illasinnad medborgare att han vid 
ett och samma val vill släppa lös 
två mördare på en gång mot 
fäderneslandet?" Detta harmsna 
utrop av Quintus Cicero har flera 
lustiga motsvarigheter i årets 
valrörelse. Den ena är naturligtvis 
visionen av de två mördarna: Bild t 
och Persson har onekligen en 
tendens att utmåla varandra som 
kompletta marodörer. Den andra 
jämförelsen, som är allvarligare 
egentligen, är att i och med stigande 
opinionssiffror för vänsterpartiet 
börjarn u skallet gå i den borgerliga 
pressen . Byt ut "mördare" mot 
"kommunister" (den stadiga be
teckningen på partiet i vissa 
dagstidningar) och ni förstår vad 
jag menar. Det mest intressanta är, 
förutom att en flock ledarskribenter 
beter sig som en hönsgård därräven 
sluppit in, att man på vissa håll 
uppenbarligen är beredd till mer 
eller mindre vad som helst för att 
stoppa en inriktning som klart pekas 
ut av väljarna. 

Nyttan av att vara älskad 
"Att söka ett ämbete erfordrar 
arbete i två riktningar: den ena 
består i vännernas ansträngningar, 
den andra i att försöka vinna folkets 
ynnest. Vännernas intresse bör du 
redan förut ha förvärvat genom 
tjänster du sedan gammalt gjort 
dem eller återgäldat och genom 

forts från sid l 
Borgerlig ... 
några stora pengar och de som 
kommer, kommer först om några 
år. Överskotten i försäkringarna 
har använts till att sanera Sveriges 
ekonomi. "Stoppai de svarta hålen" 
på Fp-språk. Men även fp vill att 
hålen skall fyllas. Med deras politik 
får man inga friska pengar. Man 
flyttar bara "hålen" . 

Ser man till Skåne är de lika 
motsägelsefulla som moderaterna. 

Centerpartiet - jag heter också 
Lennart - driver en mycket farlig 
politik, åtminstone om man vill att 
de tre sjukvårdshuvudmännen -
landstingen och Malmö stad- skall 
gå samman. Centern har lagt något, 
som ser ut, som en riktig budget för 
Skåne. Problemet är bara det att 
man i den använder sig av pengar, 
som enligt en förhandlingsöverens
kommense mellan de tre skall gå 
till Malmö kommun. Det rör sig 
om flera hundra miljoner. Eftersom 
centern inte har några väljare i 
Malmö så spelar det kanske inte 
någon roll för dem. Ser man det 
däremot ur malmöitisk synvinkel 
serdet annorlunda ut. Som malmö
politiker hade jag nog omprövat 
samarbetet i Skåne om jag blivit 
blåst på hundratals miljoner. 

Centern är märkligt också på 
annat sätt. Det är egentligen ett 
pålitligt sjukvårdsparti, som stått 
emot stolligheter, som husläkar-

medgörligheten och glättigheten i 
din natur. Men denna benämning 
"vänner" bör tas i vidsträcktare 
mening än eljest, då det gäller att 
söka en befattning. Ty var och en 
som visar dig god vilja och ofta 
besöker ditt hem bör du räkna som 
vän. Dock har du största nyttan av 
att vara älskad och välsedd av dem 
som på grund av mera berättigade 
orsaker såsom blodsband, släktskap 
på kvinnolinjen, kamratskap i 
föreningar eller andra närmare 
förbindelser är dina vänner." Synen 
på " vänner" och hur mycket 
viktigare dc egentligen är än 
"folket" är mycket typi skt för 
romersk politik - varje "vän" 
förväntas bringa med sig ett 
ordentligt antal röster från "folket" 
p gr a det egendomliga romerska 
valsystemet. Men har vi rätt att 
håna dem, med tanke på LO:s 
bidrag till det socialdemokratiska 
partiet, oavsett vad medlemmarna 
röstar på? Politiska vänner kan ju 
dessutom dyka upp i de mest 
oväntade sammanhang (j fr Luci f ers 
tips i regeringsfrågan i förra numret 
av VB) . Men den mest påtagl iga 
parallellen är onekligen synen på 
"folket". I dag förekommer ofta 
patetiska uttalanden om "politiker
förakt" (underförstått oberättigat 
och orättvist). Krokodi ltårarna 
flödar. Men får man inte allt som 
oftast en stark känsla av att 
politikerna egentligen tycker att 

system och nyliberal lekstuga. I 
Skåne verkar man förtränga allt 
detta och inrätta sig under moderat 
överhöghet. 

Kristdemokraterna är svårare för 
mig att bedöma. Det lillajag sett av 
dem i Skåne visar stor följsamhet 
gentemot moderatemas nerskär
ningspolitik, samtidigt, som man 
talar vackert om ömhet och kärlek 
i vården. Ser man tillbaka så var 
det inte mycket de lyckades 
åstakomma när de hade möjlig
heterna tillsammans med Carl 
Bildt. 

Rolf N 

Färdigdansat 
PinaBauschsoch W uppertal Tanz
theater progam i Malmö var 
pedagogiskt sammansatt. Krono
logiskt omvänt men en illustration 
av hennes och gruppens utveckling. 
Cafe Muller var dansteater och 
Bauschs version av Stravinskis 
Våroffer gamaldags modem balett. 
Det första stycket gav bilder av 
ensamhet och sårbarhet. V årsoffret 
var jord, svett och brunst. 
Visst hade det varit intressant om 
man följt upp med ett färskt stycke 
dansteater som i Stockholm där 
man även uppförde Fönster
putsaren men där hade gruppen 
flera speldagar än i Malmö. Det 
var nog riktigt att dubblera som 
man gjorde . 
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folket inteförtjänar dem, och borde 
uppfostras bättre? EMU-frågan är 
ju bara ett exempel. Välj ett nytt 
folk! 

Smicker behövs i hög grad 
"Alldenstund tillräckligt nu talats 
om knytande av vänskapsförbin
delser, villjag övergå till den andra 
sidan av röstvärvningen som består 
i att vinna folkets gunst. Härvid är 
det viktigt att känna väljama till 
namnet, smickra dem, vara enträ
gen, väl vill i g, äga ett gottry k te och 
väcka förhoppningar om förbätt
ringar i de allänna ärendenas 
skötsel. Först bör du laga att folk 
märker att du känner igen dem, 
vilket du redan gör, men du måste 
göra det bättre dag för dag, ty 
ingenting förefaller mig vara mer 
omtyckt bland folket ... Men 
smicker behövs i hög grad, ty det är 
nödvändigt då man vill vinna de 
röstande, även om det är förhatligt 
och tarvligt under vanliga förhål
landen. Om du gör någon till en 
sämre människa genom att hålla 
med honom, handlar du orätt, men 
om du gör honom vänligare stämd, 
är smicker ej så klandervärt som 
fastmer nödvändigt för en ämbets
sökande. En sådan måste ändraoch 
anpassa både sin uppsyn och sina 
ord efter de personers mening och 
önskan som han träffar." 

Man kan häpna över cynismen 
-men är det egentligen så mycket 

annorlunda i år? "Detta är Len
nart"?? Romarna hade inte ens 
ideologiernas död att gömma sig 
bakom; de hade helt enkelt aldrig 
någon ideologi. Deras nakna 
strävan efter makt behövde aldrig 
döljas bakom dimridåer. Även om 
jag egentligen inte tror att man "lär 
sig av historien" (det verkar folk 
nämligen aldrig göra), tror jag att 
den i lyckliga fall kan hjälpa till 
med analysen av samtiden. Min 
förhoppning är, att detta sistainlägg 
i valrörelsen 1998 kan ha bidragit 
till det. 

Sedan är det ju den 20 september 
att tänka på - hasta siempre la 
vittoria. 

Charlolle Wikander 

Bo_!tkomna hyresgäster 

En fråga som kommit bort under 
valrörelsen är hyresgästernas 
problem med höga hyror. Hyrorna 
är en av de största utgifterna i 
hushållsbudgeten for de flesta som 
hyr sin bostad. En stor del av hyran 
består av kommunala taxor. 

Men dessutom drabbas vi hyres
gäster och LKF (Lunds Kommun
ala Fastighetsbolag) av en extra 
pålaga genom de borgensavgifter, 
som Lunds kommun beviljat 
ovannämnda bolag som en garanti. 
Dessa pengar har bolaget ej behövt 
ta i anspråk och kommer knappast 
heller att behöva göra det på grund 
av sin goda likviditet. Bostads
marknaden i en stad som Lund är 
sådan att alla lägenheta hyrs ut 
omedelbart när de blir lediga. 

Från borgerligt håll menas att 
LKF härigenom får billigare lån. 
Jag anser att Lunds kommun kunde 
bjuda på borgensgarantin. Detta 
skulle vara ett rent formellt 
åtagande och intekosta kommunen 
ett enda öre, med tanke på LKFs 
goda ställning. 

LKF åtar sig dessutom att erbjuda 
alla de personer, som de privata 

husägarna ratar, husrum. Borgens
avgifterna är på över en miljon, 
vilket utgörnärmare en hal v procent 
på hyran. Detta får också en 
dominoeffekt genom bruksvär
deringen inom hela bostads
marknaden. 

De privata hyresvärdarna kan 
nämligen höja sina hyror med 
samma summa, vilket innebär att 
de får extra fickpengar, eftersom 
de ej levererar in detta uttag till 
kommunkassan som LKF gör. 

Jag tyckerdettaärdjuptorättvist, 
eftersom det bara drabbar oss 
hyresgäster. I verkligheten fungerar 
detta som en extra skatt för Lunds 
hyresgäster. Det heter ju i kommu
nallagen att alla medborgare ska 
behandlas lika. Detta gäller tyd
ligen ej hyresgästerna i Lund. 

Jag hoppas slutligen att den 
majoritet som får makten i Lund, 
vilken den än blir, avskaffar denna 
orättvisa skatt på oss hyresgäster. 

Göte Bergström 



Har du också fått ett personligt brev från Carl Bildt 
Har du också fått ett personligt 
brev från Carl Bildt? Eller är det 
bara jag? Det ser ut som om han 
själv hade skrivit min adress på 
kuvertet, med den gammal hand
driven skrivmaskin och det har 
riktigt frimärke med en älg på. Det 
där med skrivmaskinen gör mig 
lite misstänksam. Skulle !T-Carl 
vara så gammalmodig? Han kallar 
mig Rolf Lennart. Det är det ingen 
annan som gör. Lennart Det är han 
med© och de inoljade sälarna. Det 
är en del som kallar mig Rolf L 
eller El Nilson, som Annika 
Åh n berg brukar säga. Men, strunt i 
det. Du skall ha tack för brevet 
Carl. 

Svaret till Bildt 
Jag vill svara dig, Carl Bildt på 
samma sätt, som du skriver till 
mig: 

Sedan j ag lämnade riksdagen för 
fyra år sedan har jag ägnat mycket 
tid åt sjukvården i Skåne. Det har 
varit viktigt för mig. 

Det är oerhört mycket som är bra 
i den skånska, och i hela den 
svenska sjukvården. Men det är 
också mycket, som kan bli bättre. 
Och då är politiken viktig . 

Det som oroar mig mest är att det 
finns så många som inte har jobb 
och som tvingas leva på bidrag. 
Ochatt vi tvingats dranerpåantalet 
anställda inom vården. Det gör det 

svårt att ta hand om alla sjuka och 
gamla på ett bra sätt, personalen 
sliter ut sig och vi spär på 
arbetslösheten. 

Därför måste vi se till att det blir 
fler jobb i kommunerna och 
landstingen. Främst inom omsorg 
och vård. 

Hårdvaluta 
Att sänka skatten löser inga 
problem. Du som harinternationell 
utblick vet ju att den svenska 
sjukvården är billig, mycket 
effektiv och obyråkratisk. Det är få 
länder där man får så mycket vård 
för sina pengar. Man kan säga att 
de s venska skattema ger god val u ta 
för pengarna. 

J ag vill att sjuka och gamla skall 
bemötas med omsorg och respekt 
och få vård av högsta kvalitet 
oavsett hur mycket pengar eller 
vilka försäkringar de har. Jag tycker 
det är rimligt och rättvist. Dettyckte 
andra också för några år sedan -
innan de började tala om skatte
sänkningar och försäkringslös
ningar. 

Visst har du rätt att vi måste 
hålla igen på annat för att öka 
utrymmet för vård och omsorg. Vi 
kan säkert, som du säger, använda 
skattepengar bättre. Vi är också 
överens om att det går att spara på 
företagsstöd, partistöd och annat 
Här finns också en skillnad. Jag 

kan inte som du lova sänkt skatt till 
alla. Det är ekonomiskt ansvarslöst. 
Vi måste finansiera vårt välfärds
samhälle, som vi båda värderar så 
högt. skattesänkningarna måste 
riktas till folk med låga löner och 
till småföretagare. Det är klart att 
alla inte skall ha höjda bidrag. 

Jag vill också att Sverige skall 
vara en till växt- och företagar
nation. Gärna också en av Europas 
modernaste ekonomier. V ar med 
att forma det nya Europa. Ta steget 
in i informationssamhället. Där har 
vår demokratiska och effektiva 
sjukvård, utbildningen och kom
munernas kultur- och fritidsverk
samhet en central roll. 

Jag vill framtiden 
Det går inte att blicka bakåt. Jag 
vill förnya Sverige. Det är så det 
kan bli bättre. 

Det gäller mycket av det, som 
företagen gör. 

Jag vill få bort kärnkraften och 
annan miljöstörande produktion. 
Vi måste få förnyelse, bryta upp 
privata monopol och karteller. 
Konkurrensen skall helt enkelt bli 
bättre. 

Som du vet är det inte köerna i 
sjukvården, som är det stora 
problemet. Vi kan ju göra så mycket 
mera nu än på din regeringstid. De 
äldre blir fler och fler. Del vis tack 
vare den goda vården. Den stora 

utmaningen är att garantera dem 
ett gott liv och god vård. 

Att inte vara långrandig 
Du tar upp flera andra viktiga 
frågor. Men som du också säger: 
Ett brev skall inte vara för långt! 

Jag kan bara hålla med dig om 
att eurovalutan; den nya företag
samheten; pensionerna och stödet 
till de funktionshindrade är viktiga 
frågor. Jag vet också att det är 
mycket vi gemensamt skulle kunna 
göra bättre. 

Mer frihet- och tryggare välfärd. 
Inte bara för vissa - utan för alla. 

Jag hoppas på Ditt stöd för 
förnyelse av Sverige. Jag lovar i all 
blygsamhet att göra mitt bästa för 
ett bättre Sverige. 

Med vänlig häl sning 

Rolf L Ni/son f d riksdags/ed. (v) 

P.S. Jag instämmer i att vi 
politiker skall tala om vad vi vill 
göra- inte bara klaga på andra. Jag 
har försökt ge Dig mina besked om 
min politik. 
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En valrörelse är över Marianne Sonnby 50 år 
Vi är säkert många som har arbetat 
med Marianne i olika samman
hang. 

Ang Norrskensflamman Så var det nästan över och allt är 
förbi. Jag har skrivit några små 
blänkare om den sedd utifrån och 
många andra har skildrat den ini
från den ivrigt surrande parti kupan. 
Utifrån varden ingenriktighöjdare 
varken vad det gäller sakfrågorna, 
skandalerna eller nytänkandet. 
Medeltrist är Bill sa Bull, fast då 
tänker man lätt på fel land. 

För några av oss böljade det på 
mitten av 70-talet, då Marianne 
var ansvarig för stadsdelsgrupp 
Centrum i några år. Vi kände att 
det var mer än så, hon var den 
sammanhållande länken förarbetet 
där. Ofta fick vi en påringning om 
något som var på gång , tex 
utdelning av papper eller samla 
ihop oss till något möte. 

Uppe på vinden på Adelgatan 
hemma hos henne och Lars fick vi 
utbildning i marxistisk grund- och 
fortsättningskurs. Och det var 
många koppar te som avnjöts till 
våra analyser av det politiska Ii vet. 

Under några år hade Centrum 
ansvar för uppbyggnad av parti
organisationen i Y stad. Marianne 
var en av de flitiga som såg till att 
det hölls grundkurser mm där. 
Under några år var hon även akt i v 
i den lokala partiföreningens 
styrelse. 

Att hon sedan dessutom hade 
småbarn att ta hand om förutom 
lärarjobb, utbildning mm anade vi 
men kunde inte märka i förhållande 
till partiarbetet! 

Hon har också haft några år av 
parlamentariskt arbete i distrikts
nämnd söder, med allt av det 
innebär av pappersarbete och 
engagemang. 

På senare år har vi nöjet att hitta 
henne i en av VB:s redaktioner. 
Kajsa Thearrder raggade upp en 
del kvinnor, för att förnya tidnings
arbetet och bia Marianne har 
stannatkvar här. Det harvaritlånga 
och många kvällar tidvis långt ut 
på natten för att betvinga tekniken. 
Det har också varit stunder av 
ruelse när läsare och andra VB
intressenter haft andra uppfatt
ningar om tidningens innehåll! 

För många av oss har hon 
dessutom blivit en nära och 
engagerad vän. Vi är många som 
vill önska henne all t gott i 
fortsättningen 1 

Mikael Persson roas av Ulf 
Nymarks inlägg. Själv känner jag 
mest en stor trötthet plus en viss 
förundran över vad somdriv er Ulf 
när han, för vilken gång i ordningen 
och mitt i en valrörelse, orkar dra 
igång ett internt bråk av denna typ. 
Kanske beror de olikareaktionerna 
på att jag känner Ulf bättre än 
Micke och ofta uppskattat Ulfs 
politiska insatser. 

I sin första artikel påstod Ulf att 
distriktsmedlemmarna fått betala 
utskick av Norrskenflamman. I 
själ va verket är det tvärtom. 
Norrskensflamman har bekostat 
ett av våra medlemsutskick mot 
att ett nummer av tidningen följde 
med. Distriktets medlemmar har 
alltså sparat pengar på affären. 

Nu påstår Ulf istället att distrik
tet hanterat medlemsregistret 
vårdslöst. Ä ven detta är ett fräckt 
och osant påstående. Självklart är 
vi i all hantering av registret ytterst 
noga med att inte medlemsuppgif
ter kommer i orätta händer, så 
också denna gång. Men till saken 
hör att N arrskens fl amman idag har 
en relation till partiet som liknar 
den mellan partiet och Socialistisk 
debatt, Kvarnby och Bona folk
högskolor eller varför inte mellan 
Veckobladet och Vänsterpartiet 
Lund. Formellt fristående organi
sationer men med politiskt likartad 
inriktning och partimedlemmar 
som drivande. I Norrskensflam
mans fall finns redaktionen i 
samrna fastighet som partikansliet, 
Kungsgatan 84 i Stockholm, vägg 
i vägg med Ung Vänsters förbunds
central. De som arbetar där är 
framträdande partimedlemmar. 
Att låta denna redaktion vid ett 
tillfälle använda våraadressetiket
ter har vi bedömt som riskfritt. 

Episod vid valmöte 
Jag stod och slölyssnade när Benny 
Jönsson,Carl Sonesson på m-sidan 
och Ingrid Lennerwald och Britt
Mari Lundqvist på s-sidan. Det 
varmycket moderat gnäll om köer; 
att ekonomin var ett kaos och 
vården en katastrof. Sinnet rann 
till på en äldre herre, som stått 
ungefär som jag: Han gick med 
bestämda steg fram till talarna och 
sa: Hör här! Nu skall jag tala om 
vadjag varit med om. Jag har varit 
sjuk i två år och haft med urologen 
i Lund att göra. Det har krånglat 
för mig, om ni förstår vad jag 
menar. Då har jag bara ringt upp 
till dem på lasarettet. Kom upp 
direkt, har de sagt, såskall vi hjälpa 
dig. Så har jag haft det.! 

Stora öron 

Medlemslistor som ligger och 
dräller på partilokaler torde vara 
ett betydligt allvarligare säkerhets
problem. 

För några år sedan gick Vecko
bladet då och då ut till Vänster
partiet Skånes medlemmar, ett full t 
jämförbart arrangemang . Inte alla 
distriktsmedlemmar gillade VB:s 
politiska linje men jag minns inte 
att det var någon som påstod sig ha 
fått sin integritet kränkt. 

Som brett och öppet parti vill vi 
så långt det är möjligt hjälpa 
progressiva organisationer med 
likartade målsättningar att nå ut. 
J ag ser det som naturligt att i mitt 
arbete som distriktsombudsman 
vid be ho v och efter förmågahjälp a 
progressiva tidningar som Norr
skensflamman, Veckobladet, Röd 
Press, KritiskaEU-faktam fl . Detta 
oaktat att dessa tidningar i vissa 
frågor kan driva olika linjer. 

Vad gäller Norrskensflammans 
politiska linje så anser jag att den 
på senare år blivit "main stream"
vänsterpartistisk och att det på sätt 
och vis är lite synd. Det var mer 
spännande då flamman mer 
konsekvent var organ för en 
åsiktsriktning i partiet (precis som 
VB är organ för en annan riktning) . 

Hur som helst behöver en bred, 
pluralistisk vänster många röster. 
I flammans fall förstår jag inte hur 
man som aktiv vänsterpartist vill 
vara utan den, då en stor del av 
partiets debatt idag förs där. J ag 
avslutar med att önska framgång 
för Norrskensflamman, Vecko
bladet och andra vänstertidningar. 

Olof Norborg 

Tre tenor( er) 
J ag är svag för vassa formuleringar. 
Orden och vändningarna fångar 
ofta mer än innehållet. Men här är 
en där allt stämmer. Detta stod i 
Månadsjournalen för några num
mer sedan. Jag tar det fritt ur 
minnet: Denna CD-box påminner 
oss om det faktum att det numera 
behövs hela tre tenorer för att göra 
en mans jobb. Orden är Janas 
Soyoms med anledning av, Jussi 
Björling Edition. Studio Recor
dings 1930- 1959, EMI Classics. 
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Vissa sakerkommerjag att min
nas . Carl visade en empati som 
jag upplevde som äkta. Tänk om 
detta smittar hans kompisar som t 
ex Anders Björk, tanken svindlar. 
Alf bad nästan om ursäkt för sin 
tidigare hållning i abortfrågan, vem 
som är överordnad av kvinnan och 
Gud är inte längre säkert. Vem 
som är Lennarthartyvärr inte blivit 
klarare. Gudrun var lysande, i 
radio, i TV och in natura. Älskar 
folket henne ellerparti programmet 
undrar jag ibland, tur att hon är så 
ungdomlig och verkar så hållbar! 

Farligt att ta ut nåt i förskott 
men j ag kan inte låta bli. Tack och 
stor beundran alla ni som slitit, 
vänsterpartiets afficher var så 
trevliga att jag nästan hoppas på 
ständiga valrörelser. Om jag ser 
en storspov kommer jag att känna 
igen den, härligt att veta. 

Dagen före valet så finns det 
inte mer att göra än att hålla 
tummarna för att det ensamma 
finger som lan fick i Lund blir 
minst ett mer än hans röster. Att 
tillhöra ett folk som går på samma 
trix en gång till hade känts svårt, 
speciell t som det inte var bra första 
gången. 

Vi ses på John Bull på söndag 
kväll. Står kanske lite i utkanten 
där också men hoppas få vara med 
i jublet. Göran Persson 
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KOMMUNALPOLITISKA GRUPPEN 
möte Må 21/9 kl 19.30 - 22.00 på 
partilokalen. Ämne: Beredning av Kfme 
mm mm 
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