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30 år i Lund 
Sverker Oredsson, forskare vid stadens universitet, skri
ver i Lunds officiella historik över utvecklingen 1960-1990 
om kommunalpolitiken, där ban själv tidvis spelade en 
mycket aktiv roll. Han gör det med beundransvärt oparti
ska formuleringar, men som objektivitetssträvande veten
skapsmän borde både ban och bans uppdragsgivande 
kollega Birgitta Oden ha haft betänkligheter inför arrang
emanget Men kanske var det tvunget I små städer måste 
man ofta spela flera roller parallellt, vilket vi f ö bar erfa
renbet av på VB. Dessutom bar banden mellan stad och 
högskola blivit allt svagare. Det fanns kanske ingen annan 
lokal historiker som kunde och ville skriva om den lokala 
politiken i jubileumsverket Lund under expansion. 

Oredsson blir själv slags ett 
offer. I den intressanta uppsatsen 
"Kommunal teknik och miljö" 
behandlar han aktörerna bakom 
några viktiga och skickelsedigra 
lokala miljöbeslut Men när han 
kommer till pågatågens tillkomst 
nämns inga namn. Annars har 
det klart påvisats (i Kristina An
derssons rapport från 1983) att 
Sverker Oredsson var den vikti
gaste lundapolitikern i samman
hanget 

Vackert, slarvigt men bra 
Boken är något av ett praktverk, 
med generös typografi och en 
mängd goda bilder. Inte minst 
trevligt är att man har med sA 
många flygfoton som ger läsaren 
nya perspektiv på kända miljöer. 

Irriterande bara att sA många 
namn är felstavade av och till. 
Det gäller bl a Alfa-Laval, Alvar 
Alsterdal, Gustaf Am6en, Nils 
Arne Andersson, Aten, Torsten 
Gustafson, Igelösa, Djingis 
Khan, Karin Lentz, FritiofNils-

Manifestation 
på Mårtenstorget 
lördag kll2 
Krig löser inga problem, det ska
par bara nya. Därför måste alla 
ansträngningar göras för att und
vika krig i Persiska viken. 

Kom tilllördagens manifesta
tionmotkrig. Arrangör är FRED
SAM en samarbetsorganisation 
bestående av bl a Fred och Fri
het, Kristna för fred, Svenska 
Freds-och Sklljedomsförening
en och Svenska Fredskommlt
ten. 

son Piraten, Rolf Nilson, Lars
AmeN or borg, Lars Peterson och 
Sten Samuelson. V ar det brått på 
slutet månne? 

Boken är förvisso en "bredare 
och fylligare" fortsättning på 
tidigare fullmäktigehistoriker. 
Som lundabo bör man vara tack
sam över att staden samlade sej 
till denna satsning under jubi
leumsåret. Författarna är väl 
kvalificerade: sex professorer, 
alla övriga disputerat folk. Men 
man måste tydligen bege sej 
utanför Lund för atthitta en villig 
ekonom. 

Opolitiska professorer 
Skriva lokalhistoria kan man 
alltså få professorer till, men 
iakttagelsen att professorer inte 
längre vill sitta i kommunfull
mäktige har gjorts förr här i tid
ningen. Nu konstaterar Nils 
Stjernquist samma sak, även om 
han missar alnarparen Börje 
Lövkvist (s, 1977-82), araben 
Gösta Vitestam (m, 1962-67), 
arkitekten Sten Samuelson (s, 
1971-73) samt juristema Alek
sander Peczenik och Aleksander 
Radler, bAdarn-densenare supp
leant ända till 1988. (På samma 
sätt glömmer han bort astrono
men Gösta LyngA, psykologen 
Rolf L Nilson och byggforska
ren Kjell Dahlström när han räk
nar upp lundaakademiker i riks
dagens utskott.) 

Felfinnarens fynd till trots är 
detalltslett faktum att det nu för 
förstagångensedan 1863 saknas 
professorer i stadens högsta be
slutande församling fastän det 
finns ca 300 att välja bland. För
hAllandet lr sA arunärlmingsvärt 
att Stj~uist inte borde ha stan-

nat vid konstaterandet utan gjort 
ett försök till analys. 

Vi har egna funderingar i frA
gan men dem spar vi t v. 

Kreativ kommunalpolitik? 
Men det finns ju andra akademi
ker och universitetslärare än pro
fessorer, som Nils Stj~rnquist så 
riktigt konstaterar. Ognar man 
genom de 419 namnen i listan 
över fullmäktigeledamöter sedan 
1963 ser manmånga titlar av det 
slaget 

Högskolor och kreativitet an
tas hänga ihop. Det är ju den 
forskningsbaserade industrin, lo
kalt manifesterad genom Ideon
som redaktörerna flnner så un
derbart märkvärdig att de nästan 
genomgående skriver den med 
versaler, bara Hjördis Kristen
son har stått emot - som ska 
rädda Sveriges ekonomi. Har dA 
universitetets massiva närvaro 
skapat en kreativ och ny kommu
nalpolitik i Lund, genom enskil
da innovatörer och en allmänt 
mottaglig miljö? 

Nej, har vi redan tidigare häv
dat. I alla fall inte längre. Lunds 
generalplan av 1942 var banbry
tande och flera av K G Ljunghills 
skolreformer bildade mönster för 
landet. Därtill måste läggas C G 
S tenkulas sociala reformer -det 
tillhör bokens förtjänster att man 
lär sej förståderas betydelse. Men 
vare sej det gäller lokaltrafik, 
kommunal demokrati, energihus
hållning, avfallshantering eller 
planering av nya bostadsområ
den har (för att ta några centrala 
kommunala uppgifter) har Lund 
utmärkt sej särdeles under de sista 
decennierna. Möjligen var vi 
pionjärer med geotermin men så 
är också Alnarpsströmmen en 
unik tillgång. 

Kultur 
Kulturen sägs v ara en annankälla 
till kreativitet J a, vi har ju de 
lundensiska kulturnätterna som 
är en berömvärd innovation. 

Särskilt märkvärdig som kul
turstad är Lund annars inte, tycks 
Orvar Löfgren mena. Han an
vänder både ett etnologiskt och 
ett traditionellt kulturbegrepp, 
men det gör hans inventering av 
den kultur "som sorterar under 
de kulturella niimnderna" alltför 
översiktlig. 

GunnarSandin 

Fortsättning i nästa nummer. 

ÅRSiiRlJNIKA 

Magrittes Hälleslad 

En gul himmel och en svart. 
Mot Askmolnssvärta 
lyser björkstammarna bleka 
av solens sena strålar. 

Trollskogens bokar 
vrider sig ett extra v arv. 
Med vånda tecknas 
en av lrets sista himlar. 

Karl Witting 



~KOMMENTAR 
VB-redaktionens 
föresatser 1991 
Välkomna åter, kära VB-läsare! 
Ni blev faktiskt något fler under 
det gångna året Dänned bröts en 
trend. Det visar också att VB inte 
fallerunder trettonprocentslag en. 
Vad är det? Jo, studerarman tid
ningarnas upplagestatistik för 
första halvåret 1990 finner man 
att såväl Flanunan, Internationa
len, (salig) Ny Dag, Proletllren
och Alternativet! - på ett hade 
minskatmed 13%, medenvaria
tion av en halv procent upp eller 
ner. 

Det är trots alltdetta som anger 
ramarna för vår verksamhet. De 
radikala krafterna i allmänhet och 
vänstern i synnerhet har det 
motigt De attraherar inte många 
unga och de gainla blir lite slitna
re för vart år. Höstens valutgång 
är oviss. 

Vår första nyårsföresats är i 
alla fall att hålla liv i VB över 
valet. Om tidningen faller däref
ter så beror det inte på bristande 
läsare eller pengar - och vi 
kornmer att återbetala eventuellt 
överskjutande prenumerations
avgifter. 

Låter det defensivt? Ja. Men 
det hindrar oss inte från att försö
ka göra tidningen bättre och in
tressantare under 1991. 

l. Vi ska, på förekommen 
anledning, kolla våra uppgifter 
bättre - inte minst när källan är 
borgerlig. 

2. Viska varanoggrannaremed 
att signera bidrag som kan tänkas 
vara kontroversiella. 

3 . Det finns marginal för att 
förbättra vår korrekturläsning. 

4. Som vänsterpartiets enda 
veckotidning är det vår skyldig
het att publicera vissa texter av 
allmän karaktär, som förslaget 
till valplattform i veckans num-
mer. _ 

5. Vi tänker varsamt förnya 
vårt bildmaterial. 

6. Vi kommer att öka vAr rap
portering från viktigare arrange
mang, typpolitiskadebatter.Men 
det förutsätter att vi kan engage
ra medhjälpare bland läsarna. 

7. Vi vill vArda oss om det 
introvertamaterialet eftersom det 
finns läsare som älskar det. 

8. Vi ska, trots våra blygsam
ma ekonomiska resurser, aktivt 
stödja, dvs sponsra, vissa kultu
rella projekt - som sker med 
Gramseidagen den 22 januari. 

9. Viskaslopa vAramestnötta 
språkliga klicheer. 
· 10. Vi ska ge vänsterpartiet 

·vArt kritiska stöd i höstens val. 
Det blir måhända VB s sista, men 
knappast vänsterns. 

Sorgligt nog måste vi inleda VB
året med ett par dödsrunor. 

Som Thomas Schlyter påpe
kar fanns det en dubbelriktad 
relation mellan Birger Rehn och 
VB. Vår kåsörspalt lade många 
konstiga åsikter i hans mun men 
han uppskattade oss och ställde 
bl a upp för en utförlig 50-års
intervju. 

Birgitta Fernstedt var en stor · 
vän av VB. Ibland kom hon med 
texter. Somligt var för snårigt 
och privat för att kunna publice
ras, annat v ar beundransvärt klart, 
koncist, skarpt och roande, inte 
minst referat från de många 
möten som hon gick på. Att flera 
av oss i VB -kretsen delar de 
personliga känslor som Helena 
Svantesson ger uttryck för ökar 
saknaden. 

Deltagare i de senaste årens 
Hjärtasjöläger minnsBrittaPors
berg från Stockholm. Hon dog 
natten till tisdag. 

Gunnar Sandin 

Birger Rehn ur tiden 
Birger Rehn, den gamle sosse
pampen, har lämnat oss övriga 
lundabor, med saknad. Förresten 
var han inte så gammal, bara 58 
år, men led sedan länge av sin 
sjukdom. Den fick honom att redan 
får ett par år sedan lämna sina 
politiska uppdrag, främst som 
kommunalråd och som andre vice 
ordförande i byggnadsnämnden. 
Dock fick han inte vara kommu
nalråd annat än i opposition. 

Får VB:s läsare är Birger Rehn 
känd som den trogne VB-läsaren 
och stridsglade debattören, kanske 
främst i andra spalter än VB:s. 
Alltid skulle Birger ha sista 
ordet i en insändardebatt, hur 
omöjliga hans argument än blev. 
Åtminstone när det gällde att 
debattera med "kommunister". Ty 
dessa hade han en viss hatkärlek 
till. Fårödande dräpande i talar
stolen, men snäll som ett lamm 

Till Birgitta 
Fernstedts minne 
Birgitta har, ensam och hjälplös, 
lämnatoss. Vadhon kändeinnanhon 
gick bort vet ingen av oss. 

Birgitta varen ovanlig person. Det 
var som om det överskott av känsloc 
och intellekt som hon ägde var henne 
mera till hinder än nytta när det gäll
de att förverkliga sig själv. 

Birgitta var en mycket godhjärtad 
och fredlig människa. Hon försökte 
kämpa tappert för sin existens och 
sitt oberoende, och mot den orättvisa 
och bristfälliga behandling som hon 
upplevde under sina labila perioder. 
Hon led också mycket av omgiv
ningens likgiltighet men kunde bli sA 
oerhört glad för allra minsta vänlig
het. 

Jag vill minnas Birgitta sA som 
hon varpå sin lilla trädgArdsbjudning 
till Kattis ära. I en atmosfär av en 
förvuxen, vild och därför sA skön 
trädgård där tågen rusade förbi och 
där hon på ett enkelt lAngbord bjöd 
sina fåtaliga gäster det bästa hon 
förmAIL 

Vi sörjer Dig, Birgitta, och förlAt 
oss att vi inte förmådde att ställa upp 
bättre för Dig. 

Helena Svanlesson 
Trettondagen 1991 

efteråt, dock utan att ta tillbaka 
elakheterna. Trots sin sluggerstil 
var det alltid ett nöje att tampas 
med honom. 

Birger var mycket kunnig i 
bostadsfrågor och hade ett häst
minne. Han kom alltid ihåg precis 
vad man hade sagt får flera år 
sen, något man själv ofta helt 
glömt. Fast ibland lurades han och 
red på folks tro att han alltid 
mindes räiL 

Mest var dock Birger infödd 
lundabo. Det kan inte hjälpas att 
man var född i Lund eller hur 
länge man sedan bott där, Lunds 
mest infödde var Birger. Så han 
hade nog uppskattat Karl Wittings 
diktbok med små verser om Lund. 
Synd bara att jag aldrig kom mig 
får att ge honom den innan det var 
får sent. 

Vi kommer att sakna Birger. 
Thomas Schlyter 

Köpfrid! 
NEJ, Thomas Schlyter, alla ga
tupolitker var inte för reklam
finansierade regnskydd mm av 
den sort som det franska multi
nationellareklamföretagetnuhar 
lyckta pracka på vår kommun! 
Undertecknad ledamot för mil
jöpartiet yrkade ensam avslag 
(var fanns du, Lars-Arne?) lik
som mp:s Magnus Cedervall och 
du Thomas Schlyter i byggnads
nämnden. I ag går inte heller med 
på din beskrivning att "det här 
ger stadens kollektivtrafik en 
ordentlig standardhöjning". 
Regnskydden etc är visserligen 
praktiska och en del av dom rätt 
häftiga, men det hela är ändå mer 
ett kosmetiskt gratisknep för att 
marknadsföra busstrafiken än en 
verkig förbättring av själva re
sandet. Vi har inte fått fler, snab
bare eller renare bussar som bät
tre täcker människors verkliga 
res behov. 

Varför sa mp nej? Av ideolo
giska skäl! 

Det mesta av reklamen i vårt 
samhälle skapar, anser vi, nya 
behov, den är svår att undvika, 
ger föga saklig information och 
gör det faktiskt svårare att ratio
nelltväljadet man behöver. PåsA 
vis blir reklamen faktiskt ett 
hinder fOr de s k fria marknads
krafterna. Konsumenten hindras 
från att välja den bästa produk
ten. Det finns forskare som nu 
börjat intressera sig för den as
pekten. 

Dessutom fördyrar reklamen 
hAde varor och tjänster avsevärt 
Det läggs ner ett antal miljarder 
om året på reklam i Sverige, ett 
antal tusenlappar för en vanlig 
familj . 

Den reklam som människor 
inte frivilligt uppsöker vill vi 
därför motarbeta, t ex på offent
liga platser och i radio{fV. 

Däremot kan t ex annonser 
efter text i tidningarna ha en viktig 
funktion. Stans handlare kan där 
annonsera erbjudande mm. Lä
saren siAr friviligt upp annonser
na för att söka upplysningar. Och 
varför inte något liknande i radio 
och1V? 

Att säga ja till elektrifierad 
och slagkraftig reklam på buss
håll- och andra offentliga platser 
är att bidra till den snabbt ökande 
kommersialiseringen som både 
borgerliga och sossar låter ske. 
Reklam är en fråga där_ mp och v 
borde kunna enas. KOPFRID! 
Eller håller vänsterpartiet på att 
kapitulera även i reklamfrågan? 

Peter Björling (mp) 

l 
' . 

o 

lt !,. 



Var med och utforma vänsterns valplattform 

Missmod och apati 
gynnar högerkrafterna 
VB publicerar bär V änsterpartlets inbjudan till utformning av vänsterns valplattfonn införvalet i höst. 
Vi gör det för att få snabb spridning av materialet som sändes ut strax före jul. 

Dubarmöjligbetattreageragenomattskickaindinasynpunktersenast2Sjanuaritlllvänsterpartlet.Se 
adress nedan. Det är främst de sju avsnitten med punktade krav som du skalllämna synpunkter och 
komma med förslag till. 

Inbjudan 
Inför valet 1991 har hela vänster i 
Sverige ett stort ansvar. Höger
krafterna kan bara stoppas om det 
fi.IUIS ett starkt vänsteralternativ i 
valet. Vänsterpartiet inbjuder 
därför alla vänstersinnadeatt vara 
med i utformningen av en val
plattform för vänstern. 

Utkastet är preliminärt och ut
format av Vänsterpartiets parti
styrelse i december 1990. I febru
ari ska den slutgiltiga plattformen 
antas. Förslag och synpWlkter till 
plattformen bör komma Vänster
partiets partikansli tillhanda se
nast den 25 januari om de ska 
kunna påverka innehållet i platt
formen. 

Utkast till valplattfonn 
Valet 1991 närmar sig. Detblirett 
avgörande val för vår framtid. Vi 
går in för alliansfrihet och ett 
politisktsjälvständigt Sverige. Vi 
böjer oss inte ängsligt för "mark
nadens krav". Politik är att vilja 
och våga ta strid. Sverigekanklara 
ekonomisk utveckling, social 
trygghet och hänsyn till miljön 
genom att satsa på egna krafter 
och på ett öppet samarbete med 
folken både inom och utanför 
Europa 

Vi avvisar bestämt högerns 
utvecklingsmodell där Sverige blir 
en delstat i utkanten av en EG
union som domineras av det trans
nationellakapitalet. Vi vändeross 
också mot den socialdemokratis
ka regeringens kapitulation inför 
högerkrafter och storkapital. 

Vi kräver folkomröstning om 
EG. Vi vill medverka till att skapa 
så bred enighet som möjligt kring 
detta krav. 

Vi vill utveckla den svenska 
välfården i solidariska former. 
Människornas behov, inte kapi
talmarknadens reaktioner, skall 
styra utvecklingen. 

Vi vill utveckla kunskap, tek
nik och industriell förnyelse på ett 
framåtsyftande och miljömedve
tet sätt. 

Vi vill avveckla de orättvisor 
och klassklyftor som vuxit under 
1980-talet Vi vill hålla fastkravet 
på full sysselsättning i alla delar 
av vårt land. 

Vi har en lång rad förslag till 
konkreta förbättringar inom olika 
områden. Allt kan inte förverkli
gas på en gång, blandannatför att 
vi inte har ekonomiska möjlighe
terpåkort sikt. Vimåsteväljaoch 
avgöra vad som är viktigast under 

de närmaste åren om vi ska få en 
bättre framtid. 

Dessa politiska prioriteringar 
vill vi gärna diskutera med alla 
personer, grupperochrörelser som 
delarvåra åsikter, helt eller delvis. 
Våra prioriteringar blir beroende 
av vilka krav som kan samla en 
bred uppslutning. 

En valplattform förvänstern bör 
utvecklas på följande grundval: 

Internationella frågor 
• ett öppet och samarbetande Eu
ropa 
• en ny solidarisk ekonomisk 
världsordning 
• ett Sverige med goda internatio
nella handelsförbindelser 
• ett rättvist och solidariskt han
delsutbyte med u-länderna 
• ett ökatu-landsbistånd 
• nationell politisk självständighet 
och demokrati 
•ettSverigesomkonsekventfräm
jar avspänning, utveckling, fred 
och nedrustning 

Ekonomisk rättvisa 
• demokratisk kontroll över nä
ringsliv och arbetsplatser 
• effektiv kontroll och styrning av 
valutaströmmarna 
• ökade satsningar på forskning 
och modernisering av produkti
onsapparaten 
• att investeringar styrs mot fram
tidsinriktad och miljövänlig pro
duktion 
• arbete åt alla 

Den offentliga sektorn 
• en offentlig sektor som blir vår 
gemensamma sektor 
• att brukare och anställda ska 
utveckla bort byråkrati och för
myndarskap 
• en generell välfårdspolitik för 
social trygghet som ger alla rätt 
till vård och omsorg 
• att en bra skola, utbildning och 
kultur ska vara allas tillgång 
• attkollektivtrafiken byggs ut och 
befrias från moms 
• att alla ska ha en trygg ålderdom 
• att värna social service i gles
bygd 

Miljöfrågor 
• att kärnkraften avvecklas till år 
2010 enligt folkomröstningens 
beslut 
• att farliga ämnen åsätts låga 
gränsvärden eller förbjuds 
• en storsatsning får bättre arbets
miljöer 
• att onödig bilism begränsas 

genom utbyggd och kraftigt för
bättradkollektivtrafik 
• att vägtransporter förs över till 
järnväg eller sjötransporter 

Jämlikhet mellan kvinnor och 
män 
• ett samhälle därmän ochkvinnor 
är jämlika och har samma möjlig
heter att ha arbete och egen för
sörjning, barn och familj 
• alla barns rätt till en fullt utbyggd 
och god barnomsorg 
•att arbetstiden kortas till sex tim
mars normalarbetsdag 
•att föräldraförsäkringen byggs ut 
• för ett samhälle som aktivt be
kämpar varje form av kvinnodis
kriminering 

Arbetslivet 
• en självständig, av partier och 
stat oberoende, och kämpande 
facklig rörelse 
• en arbetsrättsreform med vidga
de fackliga fri- och rättigheter 
• att förslagen till totalitära in
grepp mot de fackliga fri- och 
rättigheterna slängs i papperskor
gen 
• inför hälsosammare arbetstid -
ett första steg mot sextimmarsar
betsdagen normalarbetsveckan 
kortas till37 ,5 timmar 

Ett medmänskligt samhälle 
• en solidarisk och generös flyk
tingpolitik 
• bekämpa rasism och fårdomar 
• ett medmänskligt samhälle, som 
bekämpar drogmissbruk, hemlös
het, utslagning och våld 
• ett samhälle där varje medmän
niska behandlas med respekt 
• ett samhälle med rikt, mångsi
digt och skapande fritt kulturliv 
• ett samhälle som kan ge ett vär
digt liv för alla oavsett fysiska 
eller psykiska funktionshinder 
• stoppa förslumning och växande 
sociala klyftor i storstäderna 

Högervridningen kan 
och måste stoppas 
annars går det illa för Sverige. 
Därför måste vi skapa ett starkt 
alternativ, som visar att det finns 
en stor kraft som vill ett demokra
tiskt, oberoende och gott Sverige. 
Vi vet att cn del människor känner 
missmod beträffande vänsterns 
och socialismens möjligheter. De 
känner missmod och besvikelse 
över hur socialistiska ideer för
vanskats, hur de använts av får
stelnade partieroch regimer till att 
skaoa likformi2hel odemokrati 

och till och med brutalt förtryck. 
Men missmod och apati gynnar 
högerkrafterna. 

Människorbarkraft 
att gemensamt förändra verklig
heten och leda utvecklingen in på 
nya banor. Människors längtan 
efter frihet och efter ett bättre liv 
blir en mäktig kraft. 

Kom med dina synpWlkter och 
ideertill hur vi kan vidareutveckla 
denna valplattform ochhur vi kan 
skapa ett slagkraftigt vänsteralter
nativ. 

Skicka in dina synpunkter se
nast 25/1 i brev tlll 
Vänsterpartiet, Kungsgatan 84, 
112 27 Stockbolm. 
Det är viktigt att vi får dina syn
pWlkter senast den 25 januari. 

Slappt i SDS 
"1969 var året då studenterna tog 
ett steg närmare Gud och ocku
perade hustaken i LlDld tills röd
vinet tog slut", skriver Stig Lar
sen i sydsvenskans traditionella 
lundakåseri den 5 januari. 

Hans inspiration är professor 
Hägerstrands tidskrönika i Lund 
under expansion som ställer 
samman den stora världens hän
delser med den lillas. Häger
strand/Larsen påminner om att 
Annstrong (och Aldrin, vars 
kusin jag känner) landsteg på 
månen samma år. 

Husockupationerna behandlas 
på ett par ställen i den aktuella 
boken, utförligast av Nils Stjern
quist Denne konstaterar sakligt 
och riktigt att "det nog var fler 
akademikerbarn än studenter som 
satt på taket och frös i juninat
ten", och ''För staden blev hän
delserna en tankeställare ... har 
vi försummat ungdomarna?" 
Visst, vi som var med vet vilken 
generationsklyfta som fanns 
mellan 1968 och 1969 års upp
rorsmakare. Kanske fanns det 
haschromantiker bland de \Dlga 
men rödvin tyckte de var surt. 

Larsen fanns inte i stan dl. 
Men i ställetför att tareda på hur 
det förhöll sej (t ex genom att 
läsa boken) förfaller han till ett 
borgerligt standardskämtom röd
vinsvänster. 

Det var förstås frestande för 
vikarien att försöka upprätthålla 
Jan Mårtenssons kåseritradition 
under dennes frånvaro. Men re
sultatet lir inte så lyckat: tungt 
och tunt, inte särskilt initierat. 

Detvartrots allt bättre på gamle 
kåsörens tid. 

Gr 
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HAR DU FLYTTAT? Skicka hela adressdelen till Veckobladet, 
(se ovan) . 
NY ADRESS .... ...... .. ............. ...................... ... ...................... . 

Peter Pettersson i en replik till 
Herman Schrnid: 

Rätt, men ändå fel ... 
Nedläggningen av Ny Dag var en 
praktiskt nödvändig avslutning på 
en lång och olycklig historia, häv
dade vänsterpartiets nye ideolog 
Herman Schrnid i Veckobladet 
häromveckan (nr 36/90). 

Schmids inlägg reser förvisso 
många frågor, men jag ska be
gränsa min replik till att handla 
om Ny Dag. 

''Ny Dag har försökt bli själv
ständigt, utan att lyckas. Tidning
en blev tvärtorn allt mer ekono
miskt beroende och allt mindre · 
läsvärd. Den förlorade sina prenu
meranters förtroende, utan att 
vinna nya läsare." Detta citat ur 
Schrnids inlägg har i många olika 
varianterframfons som förklaring 
efter nedläggningen. 

Före nedläggningen handlade 
dock kritiken främst om att tid
ningen var för självständig, och 
kritikerna ville istället ha en ly di
gare och mer kommunistisk tid
ning. Men på det partistyrelsemö
te som beslutade lägga ner Ny 
Dag visade detsig att alla plötsligt 
ville ha en självständig och fri
språkig tidning(!). 

Detta känner också Herman 
Schrnid till, men han fortsätter 
förtiga denna motsättning. Han 
hävdartilloch med attdetöverhu
vudtaget inte längre finns några 
motsättningar i den nya partisty
relsen eller i partiet överhuvudta
get Den föridaringen känns bara 
alltfOr väl igen ... 

Vid nedläggningenhade Ny Dag 
7.000 prenumeranter och var den 
i särlclass största vänstertidningen 
som dessutom klarade sin upplaga 
bättre än alla de andra vänstertid
ningarna tillsammans. 

Men det är sant att tidningen 
förlorade läsare, ungefår i samrna 
proportion som partiet f6rlorade 
medlemmar. Det är däremot inte 
sant att tidningen blev mer be
roende av ekonomiskt stöd från 
partiet, tvärtorn v ar partistöd till 
tidningen lägre än någonsin i par
tiets historia. 

"En s ' älvständig vänstertidning 
måste ~ara reellt fristående från 
alla parti organisationer", fastslog 
Herman Schrnid. Efter nedlägg
ningenavNyDag,kanjaginstärn
rna i detta konstaterande. Min 
uppfattning före nedläggningen 
var dock att det i vänsterpartiet 

fanns en majoritet som insåg be
hovet av en självständig och fri
språkig tidning. I efterhand inser 
jag att jag hade fel. Vi var en 
minoritet. 

Ett demokratiskt moget och 
medvetet parti inser att endast en 
självständig tidning kan vara tro
värdig. Jag trodde attjag varmed 
i ett sådant parti. När jag insåg att 
sä ej var fallet lämnade jag det 

Herman Schrnid löser proble
met på ett annatsätt Iställetför att 
medge rnc:ningskiljaktighetema i 
partiet, öppet diskutera dem och 
fOrsöka skapa insikt om press- och 
yttrandefrihetens innebörd - och 
behavet av en självständig tidning 
-väljer han attrekommendera par
tiet att fortsättningsvis icke utge 
någon tidning. 

Jag kan förstå att en partistyrel
seledarnot i enighetens och sarn
manhållningens namn, väljer den 
lösningen. Men f6r min del är det 
att väja undan från ett reellt och 
fundamentalt problem, nämligen 
vissa partimedlemmars demokra
tiska sinnelag och därmed också 
hela partiets demokratiska trovär
dighet. Förr eller senare kornmer 
partietochHerrnanSchrnidockså 
att tvingas ta itu med det proble
met, vad de tycker och tänker om 
det idag. 

Peter Pettersson 

Fel om Linne 
Bästa VB! 
Inte låg Carl von Linne i Lund på 
1790-talet, som Finn Hagberg 
skrev i nr40. Han dog redan 1778 
vid 70 års ålder. Sonen, Carl von 
Linne d. y. som ju oxå gjorde aka
demisk karriär inom botaniken 
(med faderns aktiva bistånd) kan 
inte heller vara aktuell. Han dog 
redan 1783 och fickett trist efter
mäle: "Som modelejon och frun
timmerskarl VII' denne föga äl
skad i studentkrets1r" (Lindroth, 
SvenslcUrdomsiUstoriaJrihetsti
den). Det var denne man Linne 
d.il skrev Nemesis Divina för. 
Således måste tryckfelsnisse varit 
framme. Men rnwrutan på dorn
kyrkaväggen ska jag gå och titta 
pl! 

StaffanLifll(ärde 

Ka r in Blom 
Ua rda väge n D: 85 
223 71 Lund 

VB-red bar bett att få en kom
mentar från en av Vänsterpar
tiets revisorer beträffande Ny 
Dags ekonomiska beroende av 
partiet 

Ang. Ny Dags nedläggning 
I Veckobladet nr 26/1990 hävda
de jag att nedläggningen av Ny 
Dag ytterst förorsakats av inkom
petens och inte av konspirationer. 
Jag påstod vidare, att den huvud
sakliga orsaken var partiledning
ens oförmåga attklara arbetsgiva
rerollen. Den oförmågan har ock
så medfört, att Tryckeriaktiebola
get Västermalm först försålts och 
sedan gått i konkurs med åtföljan
de kostnader för partiet. 

Ny Dags nedläggning har sedan 
behandlats i olika artiklar. Her
man Schmid har gett sin syn i nr 
36. VB har nu bett mig om en 
kornmentar ''kring fråganom HUR 
beroende ND var av partiets eko
nomiska stöd". 

Min insynsträckersig inteläng
re tillbaka än 1983, men från och 

År ti/Lskj. belopp 
1983 1690 348 kr 
1984 1334 856 kr 
1985 2500000kr 
1986 2 ()()() ()()() kr 
1987 2 ()()() ()()() kr 
1988 2 500 ()()() kr 
1989 4549939kr 

Nisse beklagar 
VB-red tackar Staffan Lingärde 
förpåpekandet ochhans kommen
tar om sonen. Det är som han 
fönnodar ett tryckfel. (D v s sätt
ningsfel.) 

Carl Linna:us från Stenbrohult i 
Småland, låg som tjugoåring, ett 
år i Lund 1727-28.Han boddehos 
doktor Kilian S toba:us. Han över
gav sedan Lund för Uppsalaefter
som det inte fanns någon som 
undervisade i botanik vid univer
sitetet. 

Att Carl Linna:us inte upptäckte 
förekornsten av murruta i Lund 
innan han studerat botanik är 
kanske ändå inte sA anmärknings
värt 

Red. 

._...,.,..., .... , ov,erars/c4:1J av sin 
hyresvärdsmygläsande dennes lil
teratw. 

POSTTIDNING 

med det året skalljag redovisa vad 
jag känner till. Se tabeU nedan. 
1990 års siffror kornmer att fram
gå av bouppteckningen efter kon
kursboetoch finns följaktligeninte 
tillgängliga f6r närvarande. Men 
för att siffrorna skall förstås rätt 
vill jag framhålla, att partiets 
budgetomslutning under de här 
åren i genomsnitt uppgått till l O 
milj. Ny Dag har således krävt 
mycket stora belopp, vilket tving
at fram en upplåning, som inte 
längre skulle kunna förräntas. En 
försäljning av fastigheten hade då 
blivit enda vägen att kornrna ur. 

Så att tala om att ''konspiratio
ner" fåll de Ny Dag är bara löjligt 
De konspirationer som förefun
nits har naturligtvis irriterat men 
inte åstadskarnmit vad bristen på 
ekonomisk insikt plus ledning 
f morsakat 

UnnLlrt J ohan.sson 
Kristianstad 91-01-04 

tillk. undersk. blirsumma 
620563kr 2 310 911 kr 

l 306057 kr 2 640913kr 
393 371 kr 2 893 371 kr 
850 268 kr 2 850268 kr 

? 2 ()()() ()()() kr 
184 245 kr 2 684245 kr 

4 549939kr 

HANNAS FL.AKT. Sö 13.1 kl16.30 
tanninens första rep på Palae
stra. 
RÖDA KAPELLET. Sö 13.1 kl 
18.45 rep på Kapellsalen. Nya 
och nygamla välkomna! Italien
ska programmet inför den 22.1 
(då vi ska vara spelklara kl 20 och 
är färdiga 21.30). Boka spel på 
Norr 1.2, årsmöte med fest lö 9.2 
kl 18, blåsarläger i Karlshamn 
veckan efter midsommar. 

KOMPOL 14 jan. kl19.15. 
Förberedelse av Kommunstyrel
se och budgetberedning. 

VECKOBLADET 
Detta nummer gjordes av Lars 
BorgatrOm och Gunnar Sandln. 

KontaktredaklOr fOr nästa nummer 
Gunnar Sandln. te1 135899. 
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