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Gemandtska lyckans dagcentral, Helgeandsgatan 7. 
Una festa colla Capella Ros sa. Tutti benvenuti! 

Ja, alla är hjärtligt välkomna, förutsatt att ni snarast ringer till 
Essie Andersson, tel. 12 23 90 eller Kristina Lanthen, 211 30 86 och anmäler er. 

Röda Kapellet ( direttare Joakim Casagrande) kommer att spela solamente canti italiani, per esempio: 
Bandiera Rossa ( cantiarna insieme) 

La Lega ( cantiarna insieme) 
Bella ciao 

n canto dei lavoratori 
Valemusella 

La brigata Garibaldi 
e melodie del camposatare Nina Rota: 

ur OttO e mezzo 
ur Alnarcord 

och un movimento da un Nonetta 
för utom några canti popolari e molto sentimentali . 

. ( 
Presentatore e commentatore: Tarciqio Bommarco. 

Röda Kapellets decemberfest 
Men människan blir inte mätt av vare sej prat (Brecht) eller musik. 

Därför kommer det en buffe från Alfredo med bl annat: 
Mozarella con pornodare e basilica 

Bresaola 
Salata di rucola e parmiggiano 

Tre salarue 
Legume frittate 

Brusehetta 
Pasta calda e fredda 

Tiramus u 

Till detta aqua, vini italiani e birre danese 
- medfört från Köpehamn av Röda Kapellets vänner i Como Rosso, 

däribland Curt & Henning som kommer att underhålla medab vi dricker caffe e liquore. 

Pris 150kr (vino aperitivo incluso). 
Randiera rossa trionferaJ 



EU-fusk- som van
ligt -fast värre 

VB saxar ur skriften "Från riksdag 
och departement" nr 18,2001 . "Kom
missionens rapport om kampen mot 
fusk och bedrägerier medEU-medel 
under år 2000 visar på en kraftig ök
ning av antalet avslöjade fall. 

Under året upptäcktes 6955 fall av 
felaktigt använda pengar och bedrä
gerier. Totalt har 2 miljarder euro ( 18 
miljarder kronor) försnillats eller an
vänts på ett felaktigt sätt. I 368 fall 
har EUs antibedrägeristyrka Olaf in
lett brotts undersökningar. 0000 Fusk 
och bedrägerier inom jordbruket för
dubblades till 4,2 miljarder kronor, 
varav Italien stod för över hälften." 

Antiimperialistisk 
föreläsningsserie 

Under hösten har partiavdelningens 
Internationella utskott tillsammans 
med ett stort antal folkrörelser och 
partier som Afghanistankomrnitten, 
Ordfront, s, mp, ABF och FN-förbun
det, arrangerat en föreläsningsserie på 
temat Världen i kris. 

Den inleddes i oktober med ett väl
besökt möte om - och mot - kriget i 
Afghanistan. Talare var Anders 
Davidsson, som under tjugu år varit 
en ledande företrädare för 
Afghanistankommitten och som 
också medverkade i vår Afghanistan
demonstration någon vecka tidigare. 
Efter hans inledning följde en lång, 
engagerad debatt. 

I november inledde HenryDiabett 
möte om den fruktansvärda situation 
som råder i Palestina och som under 
det senaste året förvärrats dag för dag. 
I debatten krävde publiken krafttag 
från vänsterpartiet mot ockupationen, 
bosättningarna och de ständiga grova 
kränkningarna av mänskliga rättighe
ter. Jag var glad att åtminstone kunna 
påpeka, att Palestina var det interna
tionella område som prioriterades i 
vårt förslag till valplattform. 

På Luciadagen, torsdagen den 13 
december, talar Jan Hjärpe om Afgha
nistan-krisen och den muslimska värl
den. Som alla föreläsningar i serien 
äger den rum i Folkets hus, Andre
salen, 

klockan 19. Föreläsningarna ger 
våra partimedlemmar tillfall e att möta 
folkrörelsernas människor och nå ut
anför de snäva politiska och akade
miska kretsarna. Glädjande många 
partikamrater har också deltagit i de 
tidigare mötena. Men det skulle kunna 
vara många fler. I den rådande värld
skrisen är det viktigt att föra dialog 
med specialister och människor ur 
olika befolkningsskikt för att samla 
kunskaper och formulera ståndpunk
ter för kampen. 

Föreläsningsserien kommer att fort
sätta under vårterminen 2002. Vi åter
kommer med ny information. 

GuNNAR STENSSON 

Är temperaturen för låg? 

Vänsterpartiets utåtriktade offensiv 
i Lund under hösten har inte nått ut så 
bra. Jag tycker att det finns mycket i 
samhället att reagera på. Utomlands 
och här hemma. Bombningarna av det 
fattiga Afghanistan. Göran Perssons 
svassande i USA:s blodiga fotspår. 
Israels ockupation och terror i Pales
tina. De jättestora barngrupperna 
inom barnomsorgen. Nedskärninga
rna av skolan. Massuppsägningarna 
inom industrin som kommit tätt den 
senaste tiden. 

Parlamentariker, v-styrelse och 
Röda kapellet har genomfört appell
möten i flera stadsdelar i Lund i höst. 
Vi har gemensamt presenterat parti
ets och partiföreningens politik på ett 
lättillgängligt och trevligt sätt. Bäst 
nådde vi ut på Fäladstorget samt på 
den vanliga arenan, Mårtenstorget Vi 
tyckte att vi där mötte ett intresse för 
samhällsfrågor och för v:s svar på 
dessa. Lördagsaktionerna har sedan på 
ett genomtänkt sätt följts upp med 
flygbladsutdelning i flerfamiljshus 
och med möten. Men mötet på Lin
nero fick ställas in. Till Fäladsgården 
kom ett par väljare och en kvinna in
tervjuade med engagemang om v som 
ett feministiskt parti. Det blev en spän
nande och utvecklande diskussion för 
de få närvarande. 

I söndags var det skyltsöndag med 
tivoli och kommers. Också v-lokalen 
hölls extra öppen. Bemanning och en 
varm soppa för den frusne . Till detta 
lilla evenemang kom det dock lunda
bor. Folk trillade in, pratade, fyllde i 
medlemsansökningar. Det hade jag 
aldrig trott. Att människor en sådan 
dag faktiskt tänker på politik. 

Jag glömmer aldrig när jag l maj 
1974- min första som partimedlem
sålde Ny Dag i Stockholm. Vi åkte 
runt mellan olika torg och samlings
platser. Gjorde försäljningsräder och 
stack vidare. Försäljningen gick bra. 
Jagfick syn på en lång kö av väntande 
vid Djurgårdsfäijorna. Vilken folk
samling, vilken chans. Men dessa kö
ande hade bara Skansen och Gröna 
Lund i tankarna. Jag sålde alltså inte 
en enda tidning där. 

Agera mera 
Visst är det viktigt att välja tid, att 

välja plats och välja rätt fråga att prata 
om. Detta kan vara svårt att bedöma, 
men vi måste i alla fall försöka. Vi vill 
inte bara vara en valmaskin för att 
skicka "kamrater" till köttgrytorna 
vart fjärde år. Vi vill informera, dis
kutera och samverka med människor. 
Prata vid fikat. Agera tillsammans i 
viktiga och nära frågor. Den politiska 
temperaturen kan aldrig bli för låg. 
Partiet har sin uppgift som företrädare 
xxxxxxxx. Och det är vi människor 
som är partiet. 

LISA 

Skilda banor 
VB har ju med Karin Svensson 

Smith som huvudkälla berättat om alla 
nya pengar som det enligt riksdags
beslut ska byggas järnvägar för. 
Vänsterpartiet i Lund har påpassligt 
nog motionsvägen följt upp detta och 
uppmanat kommunen att agera för att 
få del av anslagen. Ärendet blev av 
tidsskäl bordlagt på förra fullmäktige
mötet men kommer snart upp igen. 
Det handlar främst om två projekt som 
också har berörts tidigare i VB: 
Lundalänken och Diagonalen. De har 
beröringspunkter - men jag tror att 
skillnaderna är vida större. 

Kör spårvagn direkt! 
Lundalänken är tänkt att stärka den 

lokala kollektivtrafiken genom en 
högklassig förbindelse från Lund C 
till stora arbetsplatser som lasarettet, 
universitetet, tekniska högskolan, 
Ideon och Brunnshög (med bl.a. Er
icsson). Den har delvis utformats av 
konsulten Trivector som präglat ut
trycket "Tänk spårvagn- kör buss!" 
Spårvagnar är synliga i staden genom 
sina spår och kontaktledningar, de går 
delvis på egen banvall och kör oftast 
i tät trafik. Men de är dyra i anskaff
ning. Tanken är därför att efterlikna 
spårvagnar så mycket som möjligt 
men tills vidare nöja sig med buss. 

Fast när det nu finns pengar är det 
ingen anledning att nöja sig med min
dre än the real thing. Den framgångs
rika snabbspårvägen Tvärbanan för
längs just nu i Stockholm, i februari 
öppnas en spårvägstunnel i Göteborg, 
narrköping planerar för en linje till 
Söderköping. Det är likadant ute i 
världen, och det anläggs bland annat 
många spårvägssystem i USA. 

Spårvagnar bör helst köra på egen 
banvall, det går snabbare, men det är 
en styrka att de kan köra på gatorna 
när det inte finns annat utrymme. De 
klarar tvära kurvor och starka stig
ningar. 

På egen banvall kör moderna 
snabbspårvagnar 80 km/h eller mer. 
Därmed lämpar de sej väl att förbinda 
de många tätorterna i sydvästra Skåne, 
som ett billigare och smidigare kom
plement till järnvägen. En naturlig 
förlängning från Brunnshög av 
Lundalänken är till Staffanstorp och 
Malmö. 

Med snabba beslut nu kan spårvag
nar introduceras i Lund 2006. Det blir 
i så fall hundra år efter det att det för
sta ambitiösa spårvägsförslaget lades 
fram. Om det kan man bland annat 
läsa i Sten Bromans memoarer. 

Regionvidgning genom 
diagonal 

Bland planerare är regionvidgning 
ett begrepp på modet, men det bott
nar i en handfast verklighet. Männis
kor är villiga att pendla allt längre till 
jobbet bara det går undan. Helsing-

borg och Lund har genom den nya 
Västkustbanan kommit på pendlings
avstånd från varandra. Till och från 
Kristianstad är det också en del som 
pendlar- men den resan tar drygt en 
timme oavsett om man väljer buss el
ler tåg, och det är för mycket. Tåget 
tar ju en sväng ända om Hässleholm. 

Med en rakare bana diagonalt över 
Skåne till Kristianstad behöver resan 
inte ta mer än cirka 40 minuter, och 
då blir pendlingen genast drägligare. 
Dessutom blir de glada orter på vä
gen som Hörby och Tollarp, som 
miste sin järnväg på 1960-talet. Lund 
bör alltså samverka med andra kom
muner, inklusive Eslöv vars östra 
landsbygd kommer att genomskäras. 
Med en hållplats kan Hurva bli en 
blomstrande by. 

Håll isär 
På Diagonalen ska man kunna köra 

i 250 km/h. Det ställer helt andra krav 
än spårvägen när det gäller sådant som 
kurvor och säkerhetsavstånd. 

Därför bör Lundalänken och Dia
gonalen hållas isär. Ett konkret exem
pel på dilemmat fmns i Staffanstorp. 
Där går ett järnvägsspår, som nu en
dast används av godståg, i s-kurvor 
rakt genom samhället. Lokalbe
folkningen kan nog fås att acceptera 
spårvagnar på den banan, men inte 
snabbtåg. 

Om Diagonalen dras i Lunds östra 
utkant kommer i vart fall huvuddelen 
av Kristianstadstågen att försvinna 
från Lund C, och det är ju till stadens 
mitt de flesta vill komma. Låter man 
den vika av från stambanan efter 
Stångby blir den dessutom kortare och 
därmed billigare. 

Naturligtvis behöver detta utredas 
allsidigt. Men snabbt, för projekten är 
många och pengarna kan lätt för
svinna till andra landsdelar. 

GUNNAR SANDIN 

VB:s framtid osäker? 
Detta är VB: s näst sista nummer för 

året. l nästa nr kommer traditionsen
ligt Lucifer och Gr att kåsera över året 
som gott. 

Robert Nilsson länmar redaktörs
skapet i och med detta nr (som han 
egentligen skulle ha gjort). 

Enligt mitt förmenande har VB inte 
lyckats leva upp till den gamla "bakåt
lutade stil" som var dess kännemärke. 

Läsekretsen har visserligen inte 
minskat men utsikterna är inte goda. 

Styrelsen, som representant för äga
ren: vänsterpartiet får nu besluta om 
VB:s öde. Själv är jag ganska trött på 
den enfaldiga debatt som stundtals 
häljat i spalterna. Jag tror inte läsarna 
(med ett undantag) uppskattat den. 

Här nedan kan läsaren skriva vad 
han/hon tycker: 

Som läsare tycker jag att: RED. 



Vägen från Ådalen till Saltsjöbaden 
l lördags ( 1 /12) försvarade 
Roger Johansson sin av
handling "Kampen om 
historien, Ådalen 1931, 
Sociala konflikter, historie
medvetande och historiebruk 
1931 - 2000". 

VB var där och lyssnade till en in
tressant diskussion mellan opponen
ten Bo Stråth (från Europa
universitetet i Florens) och respon
denten Roger Johansson (lärare vid 
Malmö högskola). 

Opponenten sammanfattade sin 
granskning med att säga att Johans
sons avhandling var spännande och 
viktig därför att den problematiserade 
förutsättningarna för historievetenska
pen. Avhandlingen visar hur det för
flutna skapas och återskapas. Utsikts
platserna förändras ständigt och där
med bilden. Vi ser i arbetet hur "his
torien förhandlas fram". Som en av 
de stora förtjänsterna med avhand
lingen pekade Stråth på att Johansson 
går långt utanför ramarna för traditio
nell historieforskning genom att han 
också använder sig av källor som spel
film, journalfilm, skönlitteratur och 
arkitektur (monument). 

l GLÖM DEM ALDRIG! j 

Vad du ser beror på var du står 
Man kan urskilja i stort sett fyra 

förklaringsmodeller till vad som kal
lats "kravallerna i Ådalen" (sett från
höger), "händelserna i Ådalen" (libe
ralerna), "rabaldret i Ådalen" (höger
socialdemokraterna såg skotten i 
Lunde som en tragisk olycka som man 
skyllde på kommunisterna). Vänstern 
(Sillenkommunistema) skyllde "mor
den i Ådalen" på kapitalet och höger
sossarna. Kommunisterna var också 
vid denna tid delade i en vänster
(Sillen) och en höger-falang (Kihl
bommama). 

Bakgrunden till skotten i Lunde är 
säkert välbekant för VB :s läsare. Börs
kraschen på Wall Street utgör upptak
ten till den djupa och långvariga 30-
talskrisen. Krisen är internationell och 
sprider sig snabbt till andra länder och 
världsdelar. Den når också Sverige. 
1931 går över l 00 000 människor ar
betslösa. Det svenska kapitaletutnytt
jat givetvis krisen för sina syften. Man 
kräver lönesänkningar. Följden blir att 
motsättningarna djupnar och blir tyd
liga. Strejker och demonstrationer 
bryter ut på flera håll i landet. 

Vid Marrnaverken i Söderhamn 
kräver ledningen med Gerhard Ver
steegh lönesänkningar. I maj 1931 
hade arbetarna vid Marrnaverken 

strejkat i åtta månader. För att knäcka 
arbetarna kallade man in strejkbrytare 
(man kallade dem "arbetsvilliga"). 
Tisdagen den 12 maj anländer strejk
brytare till Lunde. Dagen därpå bör
jar de lasta ångaren Milos som ligger 
vid kaj. 

När arbetarna närmar sig i en de
monstration flyr alla strejkbrytare 
utom fyra som gömmer sig ombord. 
De hissas upp på däck av de vana 
stuvarna och förpassas i land. 

Det kommer att spridas rykten om 
att de blivit "svårt skadade". Detta 
rykte är så seglivat att man fortfarande 
kan få läsa det på hemsidor som be
handlar Ådalen. 

I själva verket visar läkarunder
sökningar att de inte fått några nämn
värda skador. 

Men denna episod är viktig i myt
bildningen om arbetamas farlighet 
som senare skall ligga till grund för 
militärens ingripande. Fem männis
lwr dödas och nu börjar kampen om 
deras eftermäle. 

Borgama och högersossarna skyl
ler allt på kommunisterna. De hade 
kasta gatsten ( !) och Axel N ordström, 
som inte en var med i demonstratio
nen, dömdes till två och ett halvt års 
fangelse för uppvigling. Axel ansågs 
ansvarig eftersom han var ordförande 

i den lokala partiföreningen.Kapten 
Mesterton som förde befälet över kul
sprutorna dömdes till en veckas arrest 
utan bevakning! 

Sossarna också splittrade 
I Stockholm strejkade mellan 100 

000 och 150 000 arbetare på Gärdet. 
Inte undra på att Per Albin blev oro
lig för hur det skulle gå med de häg
rande regeringstaburettema. De var 
lika eftertraktade då som de är i dag. 

Socialdemokraterna var splittrade 
i en falang med Per Albin som ville 
ha samarbete med liberalerna efter 
valet och för första gången få sitta på 
regerings taburetter. Per Albins språk
rör var veckotidningen F o lkbladet . 

Den andra falangen, den socialde
mokratiska vänstern, leddes av Arthur 
Engberg från sin position i Social -
Demokraten .. Denna opposition fick 
stöd i stora delar av fackförenings
pressen. 

Den 15 maj höll SAP:s VU möte 
där man bl. a. beslöt att interpellera i 
riksdagens två kammare. Debatten i 
andra kamrnaren blev het. Per Albin 
kritiserade Kihlbomskommunistema 
för att de "utnyttjade de upprörda 
stämningarna" . Det var tydligen rätt 
handlande om man var sosse men fel 
om man var kommunist. 

(Mönstren känns onekligen igen). 
Per Albin Hansson siktade som sagt 

på att få bilda regering efter valet. 
Tankegångar om samarbete med fö
retagarna låg ännu i sin linda. Det 
skulle dröja sex år innan saltsjöbads
avtalet undertecknades. Kommunis
terna med sina klasskampsparoller 
utgjorde ett hinder på vägen mot detta 
samarbete. Därför låg det i Per Albins 
intresse att motverka kommunisternas 
inflytande. 

Talarstol byttes mot taburett 
En tragikomisk roll spelade väns

tersossamas språkrör Artur Engberg. 
Han var en av talarna vid den stora 
demonstrationen på Gärdet där han 
ännu uppträdde i rollen som radikal. 
(Känns spelet bekant?) På ett parti
styrelsemöte inför SAP-kongressen 
bankade Per Albin skiten ur Engberg 
som vid risk att förlora sitt levebröd 
kröp, om inte till korset, så till bön
pallen. Han togs till nåder och fick 
sedan på kongressen leda kampen mot 
sina forna stridskamrater. 

Det gick galant 
Socialdemokraterna vann valet och 

gick sen ihop med Bondeförbundet 
(känns taktema igen?) och regerade. 
saltsjöbadsavtalet ordnade arbetsfred 
åt kapitalet mot att dom i fortsätt
ningen inte sköt skarpt på jobbarna om 
dom bara demonstrerade på l :a maj. 

Vägen mellan Ådalen och Saltsjö
baden är stensatt med fagra löften. 

Numera bekämpar man inte vän
stern med vapen -nu lurar man dom 
att gå med på sänkt företagsbeskatt
ning. 

Så kan det gå! 
RL 
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Blom Karin 

Uardavägen 85 D 

224 71 Lund 

Svar till Karin Svensson Smith 
Som ny medlem i Vänsterpartiet är 

jag närmast renons på kunskaper om 
hur det är att arbeta partipolitiskt inom 
Vänstern i allmänhet och som parla
mentariker i synnerhet. Säkert är det 
ofta ett tungt och otacksamt värv. 
Detta oaktatkanjag väl knappast vara 
den ända som har funnit Karin Svens
son Smiths förmaningar i VB nr, 35 
olustiga? 

Nog kan man förstå att det känns 
lite kymigt för Svensson Smith att för 
åttonde gången se utomparlamen
tariska partikamrater försöka, som 
hon skriver, "sätta dit" partistyrelse 
och riksdagsgrupp under en kongress. 
Trots det kunde man kanske önska att 
hon skulle försöka sätta sig över denna 
känsla och acceptera att missnöje är 
all politiks moder. Om människor inte 
gnällde och klagade och oroade sig 
skulle vi kunna lägga ner all parti
verksamhet. 

Det tycks emellertid vara en reser
vation till valplattformen, där några 
personer vill sätta upp konkreta vill
kor för att ingå i en regering, som 
framför allt utlöst Svensson Smiths 
artikel. Det är möjligt att det inte är 
vettig strategi att på förhand ställa upp 
villkor för att ingå i en regering, det 
vet jag inget om, men bör de villkor 
som där presenteras verkligen stämp
las som ett uttryck för "ideologiskt 
återblickande" och ställas i motsats till 
en käck och äppelkindad diskussion 
med "framåtsyftande och konkret prä
gel"? Är verkligen villkoren, oavsett 
om man tycker det är bra strategi att 
ställa att ställa upp sådana villkor, till 
exempel att inte försämra fackliga rät
tigheter, att inte minska statens 
ägande, att sträva efter arbetsför
kortning och att bevara alliansfriheten, 
så unkna och "drastiska" som Svens
son Smith anser? 

Svensson Smith vill inte ha några 
strategier som riskerar att Vänster
partiet regredierar från att vara ett brett 
vänsterparti till ett litet "renlärigt" 
parti. Som Svensson Smith säkert vet 
kan emellertid ett skällsord som "ren
lärig", vilken ska väcka associationer 
till religiös fanatism, ur ett lite annat 
perspektiv betyda ideologisk ryggrad 
och övergripande analys. Liksom den 

fras som parlamentariker älskar att 
använda för sina ambitioner- "att vara 
med och påverka" - och som är tänkt 
att klinga demokratiskt ödmjukt, ur ett 
lite annat perspektiv kan låta som om 
man stod med mössan i hand utanför 
herrgårdens por. Att ifrågasätta själv
aste ramen för inflytande, och att sätta 
upp gränser för vad som är möjligt att 
göra utan att svika sin övertygelse, 
måste vara ett acceptabelt reflektion
sarbete. 

Kanske oroar sig Svensson Smith 
för att Vänsterpartiet ska, men hen
nes och parlamentarikernas jargong, 
"tappa väljamas förtroende" om så
dana önskemål (som villkor eller inte) 
förs fram. Men politik i en demokrati 
handlar ju inte om att företräda väl
jare, utan om att företräda ideer. Fines
sen med demokrati är ju att folk sticker 
fram hakan så långt att medborgama 
kan se hur den ser ut och eventuellt 
välja en snyggare. Att sträva efter att 
ha "väljarnas förtroende" är en farlig 
tendens - visst är det roligt att vara 
många, "att vara med och påverka", 
men en fungerande demokrati kräver 
att man måste vilja mycket mer än så. 

Att kompromissa, att ge och ta, är, 
föreställer jag mig, den konkreta, de
mokratiska politikens villkor, men 
måste detta nödvändigtvis stå i mot
sats till företeelser som Svenson Smith 
skyr somjag och måhända några an
dra inom partiet kan se ur ett någor
lunda perspektiv och skulle vilja be
nämna med andra ord, företeelser som 
"renlärighet" och "ideologiskt åter
blickande"? 

STEFAN ÅRVIDSSON 

Det fria ordet 
På förekommen anledning måste 

följande principer fastslås. I Vecko
bladet råder tryckfrihet. 

Veckobladet är ett organ för poli
tisk debatt, inte ett kårorgan för scout
rörelsen eller någon moralrörelse.Där 
får inte förekomma censur med hän
visning till sättet att uttrycka sig eller 
framställningssättet. Censur kan alltså 
inte motiveras med att en artikel på
stås ingå i en "mobbingkampanj" el
ler sakna "anständighet". 

Det får inte förekomma att kritiska 
inlägg stoppas, även om två av tre re
daktörer vill göra det. 

Detsamma gäller förvanskning av 
insända texter.Att partikamrater för
söker sätta murJkavle på Gunnar San
din är lika förkastligt som att Bo Lund
gren försöker göra det på ärkebisko
pen. 

Redaktörerna får inte agera för
myndare för läsekretsen. Det är däre
mot tillåtet både för dem och alla an
dra att på den fria debattens villkor 
argumentera mot mobbing och oan
ständighet, förespråka proletariatets 
diktatur och hävda andra stånd
punkter.] ag åberopar dessa grundläg
gande principer som medborgare och 
partimedlem, inte i min ifrågasatta -
och i allmänhet betydelselösa - ställ
ning som ansvarig utgivare. Det finns 
de som önskar en medgörligare an
svarig utgivare än jag. Sådana finns 
säkert också att tillgå. Det är mycket 
enkelt att bli av med mig som ansva
rig utgivare, rent föreningstekniskt 
Men jag är övertygad om att det stora 
flertalet av partiets medlemmar stö
der tryckfrihetens principer, oavsett 
vilka ståndpunkter de har i andra frå
gor. Utan dessa principer är ju en de
mokratisk debatt omöjlig. 

GUNNAR STENSSON 

Replik från apostroferad: 
VIlken demokratisk debatt är det 

du pratar om Stensson? 
"Utan dessa principer är ju en de

mokratisk debatt omöjlig." 
Hur vet du att det är fråga om en 

demokratisk debatt? 
Du har inte läst den artikel med 

okvädningsord som Robert Nilsson 
med mitt instämmande inte publice
rade. Gunnar Sandin angrep sitt 
älsklinghatobjekt: Daniel Sestrajzic, 
som inte var närvarande på konferen
sen! Som inte angripit honom! 

Han uttalade sig förklenande om 
Daniels tubaspeL Var ligger demokra
tin i oprovocerade tarvligheter? 

Gunnar Sandin var inte utsedd av 
VB attrefererahöst konferensen. Han 
var inte redaktör för det numret. Det 
var ingen debattartikel Stensson! Du 
är helt enkelt ute och cyklar!! 

Du är enbart patetisk när du åbero
par tryckfrihet i det här fallet. . 

"Detsamma gäller förvanskning av 
insända texter" skriver du. Inte heller 
här vet du vad du talar om. Jag visade 
texten för Gunnar Sandin innan den 
publicerades. Han hade då ingen in
vändning mot det. 

Jag strök det mesta i Gunnars text 
och skrev en egen. Formen var ett re
ferat. Jag var faktiskt där och jag var 
redaktör! 

Men "tryckfriheten" skall tydligen 
inte gälla mig, ens när jag är redaktör 
för tidningen?! 

Jag har tidigare respekterat dig 
Gunnar Stensson. 

Det har jag nu slutat med. 
RuNE LILJEKVIST 

Begränsad eftersändning. 
Vid definitiv adress
ändring sänds tidningen 

i retur till Veckobladet . 

Grisdemokraterna i Skåne 
är oense om de skall ha Peter Alt

hin på sin riksdagslista. 
Althin har inte gjort sig känd som 

aktiv grisdemokrat Det är inte därför 
man centralt vill ha honom på valbar 
plats. Han är snarare "känd för att vara 
känd" (som man sa om Jacqueline 
Kennedy). 

Althin är advokat och har hörts och 
synts i TV och tidskriftsspalter. Att den 
borgerliga politiska horisonten i Sjöbo 
ligger i höjd med fotknölarna visste 
man ju sedan Sjöbopartiets glansda
gar. 

Monica Olsson, vice ordförande för 
i Gd i Sjöbo, är kritisk till Althin. 

"J a o vet fortfarande inte vem Peter 
"' till Althin är", säger Monica Olsson, 

Sydsvenskan. Det enda jag vet om ho~ 
nom är att han försvarat mördarna 1 

Malexander. 

Hu då, man ju inte ha en som för
svarar mördare. Han försvarar säkert 
också terrorister! 
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