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Fredag l november 

Lars Hulten 
besökte i tisdags Lund och 30 
november-föreningens uppladd
ningsmöte. Mötet hade samlat 
mycketfolkoch ytterlighetshögern 
känner sej säkert styrkt av valut
gången i allmänhet och ungdoms
s~nngama i synnerhet. 

Aven motkrafterna laddar upp. 
Men här på VB hoppas vi, trots 
vår erkända våldsromantik, att 
Lunds medborgare ställer upp på 
ett lugnt och värdigt avstånds
tagande mot Hulten och hans de
monstration. Främlingsfientlig
heten och högerreaktionen börjar 
bli problem av en sådan dimen
sion att begreppen inte får virras 
till genom obefogade våldshand
lingar. 

Aven 
i Helsingborg 
börjar vänsterpartiet ifrågasätta 
partiets EG-politik. Det är en 
överraskning eftersom bl a Rolf L 
Nilson fått hård kritik där för sina 
avvikande åsikter i den frågan. Nu 
fruktas emellertid i en utförlig och 
välskriven valvärdering att det i 
EG-motståndet finns ett inslag av 
trångsynt nationalism, vilket inte 
är bra i en tid när rädslan för det 
främmande tar sej så starka ut
tryck. 

D'fj . ' 
BtASf.R· 

Nu som förr 
I dessa presstridernas tider vill vi 
citera några rader av Bengt Lid
forss , densocialistiske botanikern 
och kulturkritikern som var verk
sam i Lund vid sekelskiftet: 

''Högerjournalisternas hjärnor 
äro i regel sterila, deras styrka är 
den sega lögnaktigheten, somrider 
spärr mot fakta, men när det gäller 
att slå rekord i råhet, sakna de ofta 
den naturliga begåvning, den fro
diga produktionskraft, som är till
finnandes hos många av det prak
tiska livets män. Det är denna 
kulturvidriga, men kapitalstarka 
och vitt utbredda överklassråhet, 
som ligger bakom och bär upp 
högerjournalistiken. Och därför är 
det i grunden tämligen likgiltigt, 
om högerpressen ändrar 'tonen' 
eller ej, ty det är inte därpå det 
kommer an. Det gäller skillnaden 
mellan sanningens väg och lög
nens, mellan ärligt spel och med
vetet bedrägeri; striden gäller hu
manitet och medborgaranda gent 
emot barbari och bestialitet." 

Nominera 
När så småningom krutröken 
skingrats efter borgarnasbatalj om 
köttgrytorna (poster i kommunala 
nämnder och styrelser) blir det 
aktuellt för vänsterpartiet att no
minera till de eventuella platser 
som blir över till oss. 

Vänsterpartiets valberedning tar 
tacksamt emot namnförslag till 
medlemsmötet i november. Hör 
av dig till valberedningens ordfö
rande Chris Nilsson te!. 129044. 
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Knitte har lovat att återkomma regelbundet i VB! Här en aktuell 
kommentar till bl a höstvädret. 

Skolorna på Östra Torn 
Tisdagens begivenhetpåöster var 
ett möte där skolpoli rikerna i Lund 
mötte föräldrar och skolarbetare 
med anledning av de borgerliga 
partiernas omprioriteringar vad det 
gäller skolbyggen på öster. 

Den gamla majoriteten hm: dri
vit förslaget att bygga ut Östra 
Tornskolan så att denna även får 
etthögstadium och därmed bliren 
tvåparallellig 1-9 skola. Förutom 
gängse ekonomiska och planmäs
sigamotiv och nödvändighetervar 
även denna skolas inriktning mot 
åldersblandad undervisning och 
montessoriinriktad pedagogik 
viktiga argumentför detta alterna
tiv. Som Gunnar Stensson (v) ut
tryckte det, "man ville se detta 
alternativ fungera hela vägen ut". 
Även Lars Andra:: (s) tog upp den 
pedagogiska dimensionen i flera 
inlägg. 

De borgerligapartiernarivernu 
upp dessa planer och satsar i stäl
let på att bygga ny lågstadieskola, 
6 klasser, i de nya bostadsområde
na på öster. Någon satsning på ny 
högstadieskola är inte aktuell för 
närvarande och skulle det någon
sin blinågon är det, om manfårtro 
Lars V Andersson (c), trolig~e att 
den hamnar på Linero än på Östra 
Torn. Denna inställning kan tyck
as något märklig när öster i Lund, 
definierat som öster om motor
vägen, om några år har omkring 
12 000 invånare. Det framtida be
hovet av fler högstadieklasser, 
1996-97 behövs ca20klasser,skall 
klaras av Tunaskalan som då blir 
en grundskola med mycket få låg
och mellanstadieklasser och ett 
rejält stort högstadium. Som mest 
blir detta högstadium sjuparallel
ligt, dvs över 600 högstadieelever 
skall gå på Tunaskolan. 

Om dessa budskap tyckte de 
närvarande föräldrarna och sko
larbetarna inte, detta framgick 
mycket tydligt av de inlägg och 
frågor som kom. 

Majoritetspolikernas sätt att 
svara var lite olika: Lars V An-

MatsAmeen 
från Lund besökeronsdag 6.11 kl 
19 Kvarnby folkhögskolas bras
afton och berättar om Bron. Han 
har nyligen på uppdrag av Miljö
delegationen Västraskåneskrivit 
ett starkt kritiskt yttrande om den 
väntade biltrafikökningenoch dess 
effekter. 

dersson stod på sig och hävdade 
att det borgerliga förslaget var bra 
medan de två andra, Bertil Tures
son (m) och Eva Håkansson (fp), 
ofta la huvudet lite på sned och sa 
att visst vore det trevligt om man 
kunde satsa lite mermen tyvärr så 
tillåter Lunds dåligaekonomi inte 
detta. 

Många föräldrar på_mötet ut
tryckte sittgillande av Östra Torn
skolans pedagogiska inriktning 
och försökte föra in pedagogiken i 
debatten och man misstärlkte på 
flera håll att borg_arpolitikerna inte 
var så förtjusta i Ostra Tornskolans 
pedagogiska inriktning. Om detta 
fick vi inget veta eftersom inga 
borgerliga politiker ville ge sig in 
i den debatten trots att denna typ 
av frågor återkom under hela 
kvällen. Den konkreta, om än 
hypotetiska, frågan ''hade ni byggt 
skolan om det funnits pengar?" 
fick inget svar så misstarikarna 
förstärktes snarast. 

En annan frågeställning som 
kom upp grundade sig på att fr a 
m- och fp-företrädaren talade om 
valfrihet inom skolan i flera av 
sina inlägg. Detta resulterade na
turligtvis i ett antal frågor om inte 
förslaget att bygga ut Ostra Torn
skolan var det enda rimliga om 
man ville skapa någon valfrihet i 
Tuna/Östra Torns rektorsområde. 
Någon vilja att tolka sina teoreti
ska valfrihetsresonemang på detta 
konkreta sätt visade inte m- och 
fp-företrädaren, detta gjorde ock
så att många kände sig frustrerade 
efter mötet. 

Vad vi föräldrar skall göra nu 
vet vi inte, men frågan kommer 
säkert upp på n~sta klassrepresen
tantmöte på Östra Tornskolan; 
godvilligt tärlker vi inte ge oss. 

Här vill jag, liksom i själva 
debatten, låta Per Flensburg (m p) 
få sista ordet: "Det är barnen vi 
måste prioritera, inte pengarna." 

Göran Persson 
förälder på Östra Tornskolan 

Gunnar Haag, 
Lunds tilltänkte kulturchef, får de 
amplaste lovord från initierat håll 
på hans nuvarande verksamhets
ort "duktig, trevlig, obyråkratisk, 
fantasifull". Det låter lovande. 



~KOMMENTAR 
Hoppla, vi lever! 
Nu, denna onsdag kväll, har 
Veckobladet haft sitt beramade 
krismöte. Och? Jo, vi fortsätter , 
inte bara året ut utan tills vidare 
och antagligen till sekelskiftet. Så 
detkan varalöntatttaenlångtids
prenumeration.Prisetblirförl992 
oförändrat, 120 kr per år. 

Den regelbundet arbetande re
daktionen förstärks efter årsskif
tet med ett par man (tyvärr, enkö
nigheten består) samtidigt som de 
gamla stannar kvar. Flera nya el
ler nygamla medarbetare har utlo
vat regelbundna bidrag . Den ut
vidgade redaktionen ska försöka 
arbeta mera kollektivt, planera 
bättre och bredda sin bevakning. 
Genom förbättrad teknisk utbild
ning får vi förhoppningsvis mer 
tid att arbeta med själva texterna. 
Adresseringsrutinerna modernise
ras. 

Mötet, dit glädjande många av 
VBs läsare hade mött upp eller 
hälsat, diskuterade även en rad 
andra ting. Ett gällde (naturligt
vis) VBs relation till vänsterpar
tiet. Man konstaterade (a) att tid
ningen har total frihet i förhållan
de till partiet, (b) att den ändå 
uppfattas som ett organ för detta 
parti- dagstidningarna skriver ju 
alltid "Vänsterpartiets Veckoblad" 
när de refererar till något Några 
tyckte att det senare var olyckligt 
och föreslog t ex att man skulle ta 
bort den röda färgen i tidnings
huvudet, men naturligtvis även 
mer radikala ting för att markera 
att vi skriver och verkar i en ny 
politisk epok. Det som konkret 
kom ut av detta är att redaktionen 
ska ta fram och diskutera fårslag 
att formalisera VB s status , som i 
dag är något oklar. 

Flera önskade en konkret bredd
ning i riktning mot miljöpartiet. 
Det rapporterades om kontakter. 
De har hittills slagit slint men frå
gan blir säkert aktuell igen. 

Medenvitaliseradredaktion blir 
tidningen mer läsvärd och möjlig 
att sprida till el).. större krets i och 
utanför Lund. A ven detta ska re
daktionen diskutera närmare. Den 
nuvarande upplagan om cirka400 
ex borde kunna ökas betydligt. 

Överlevnad, alltså, men inga 
djärva nya grepp? Nej inte ännu, 
men både de nya aktivisterna och 
de modifierade arbetsformerna 
kan ge resultat. 

Tillräckligt många personer 
tycker alltså det är lönt att på friti
den ge ut ett litet vänsterblad med 
en upplaga om några hundra. Vi 
gör det inte i första hand för vårt 
eget självförverkligande, även om 
detta antyddes i ett inlägg på mötet. 
Nej, vi tror på betydelsen av en 
lokal motoffentlighet i detta Lund 
där en självsäker borgerlighet nu 
gör sej så bred. 

För övrigt anser vi att alla VB s 
läsare bör skriva minst en artikel 
om året, eller rita en bild. 

Politik i egen sak 
J ag ser att riksdagsmännen tycker 
att de har för låga löner. Ack ja, 
det är mycket med det världsliga 
och det är en grannlaga uppgift att 
bestämma sin egen lön. Just nu 
bestäms läget av att det har kom
mit en hel drös yngre moderater 
med 80-talets dyra vanor till riks
dagen och de talar följaktligen 
gärna om att kompetenta personer 
på ett tufft jobb bör få sin belöning 
och inte några nålpengar.Sarnma 
tendens har vi f .ö. i Lunds kom
munalpolitik, där moderatema nu 
går i bräschen för kraftiga höj
ningar av politikerarv odena. 

Som tur är finns det en bred 
folklig majoritet av socialdemo
kraterna, vänsterpartet och ny
demokrater i riksdagen som säjer 
nej till en höjning. Jo, men säker 
kan man inte vara, och det är dess
värre inte baranydemokrater som 
vacklar. Även vänsterpartisterhar 
hörts klaga över dyrtiden - med 
21 000 i månadenochsådär 6 000 
i traktamente kan det ändå sitta 
hårt åt - man får handla till 
extrapriser och kanske nöja sig 
med 45-kronorsvinerna. 

Ett intressant parallellfall har vi 
på andra sidan Sundet där social
demokraten Ritt Bjerregaard för 
andra gången åkt på en nit i sin 
strävan att leva det goda livet som 
politiker. Förragången vardetvisst 
hotellsviter i Paris och nu var det 
en liten lya på Vesterbro med åtta 
rum. 

Jag är säker på att många tycker 
att jag är en garnmal hycklande 
och taskig moralist när jag tar upp 
detta ämne. ·Visst, och så svarar 
också Rittsinakritiker i Danmark; 
hon ser sig själv som en modem 
(eller kanske, postrnodem) politi-

ker. Jag är väl lite missunnsam, ' 
men jag vill faktiskt också hävda 
en principiell hållning. Inte för att 
jag har så mycket att erinramotatt 
en del människor tjänar rejält med 
pengar. Men jag tror att det är 
olyckligt att man gör det genom 
att sysslamed politik. Politiker på 
riksdagsnivå leverredanett såpass 
artificiellt och isolerat liv att vi 
inte bör ytterligare avskilja dem 
från sinaväl j are genom att g,e dem 
ekonomiska privilegier. An en 
gång: hellre en lagom betaldmed
elmåtta till riksdagsman än en 
smart, glassig typ som svischar 
förbi i gräddfilerna. 

Lucifer 

V -distriktet 
skär ner 
Väns terpartiets Skånedistrikt full
följer varslet och säger alltså upp 
sina båda funktionärer. Det löpan
de arbetet får i fortsättningen 
skötas av de förtroendevalda vil
ket gör att ambitionerna får min
skas. Detta blev klart efter en 
ekonomikonferens och ett styrel
semöte i lördags. 

Hur det blir med lokalerna i 
Malmö är ännu oklart. Eftersom 
perspektivet är en valframgång och 
stärkt ekonomi 1994 vill man 
ogärna avveckla dem. Eftersom 
hyresvärden (en vänsterpartiet 
närstående förening) nyss har gjort 
en lyckad fastighetsaffär kan hy
ran kanske sänkas och lokalen 
behållas t v. 

Eftersom distriktets service 
reduceras, mildras också de eko
nomiska anspråken på lokalorga
nisationema. Detta tillgodoser 
önskemål från bl a Lund. 

Kolleger 
emellan 
"Veckobladet !läses av många 
lundabor. En delläser den öppet, 
en del i smyg. Det beror på vilken 
politisk får g vederbörande bekän
ner sig till . . . Ett allmänt omdöme 
om tidningen är att den är 'res
pektlös'. Och det är ju ingenting 
att skämmas för. Den slår åt alla 
håll." 

Så skrev Skånska Dagbladet i 
förra veckan om VB . Vi vill kvit
tera med att Skånskan är tidning
en med den bästa bevakningen av 
lundapolitiken, särskilt sedan Jan 
Mårtensson lämnade sydsven
skans lundaredaktion. Så läs Skån
skans lundasidor, det är de värda. 

Kortkurser. på K varnby 
Folkhögskola 1991/92 
skrivarverkstad 
Fred 29 nov-sönd l dec. Kreati
vitetsövningar. Vi skriver poesi, 
skrönor ochdagsaktuella krönikor. 
Med författaren och dramatikern 
Christina Claesson. Avgift inkl 
mat 400 kr. Anmälan senast 22 
nov. 

Självstyre i arbetet 
Fred 24 jan-lärd 25 jan. Alterna
tiv arbetsorganisation i det mo
derna samhället Makten på ar
betsplatsen. Möjligheter att för
ändra MedBengt Karlsson, fors
kare i arbetssociologi. 300 kr inkl 
maL Anmälan senast 17 jan. 

Vad vill vänstern? 
Lörd 8 febr. Kraven på förnyelse 
inom vänstern är stora. Vänster
patiet ska anta nytt program. Med 
programkommissionens ordfö
rande Herman Schmid och ett 
programförslag som ska ut på re
miss diskuterar vi vänsterns väg 
och mål. 75 kr inkl mat. Anmälan 
senast 2 febr. 

Hur vrider vi klockan 
rätt? 
Fred 13 mars-lörd 14 mars. Hur 
får kvinnor det att gå ihop med alla 
måsten i vardgslivet? Tidsuppfatt
ningar och förhållningssätt till ar
betet. Med kvinnorforskarna Ka
ren Davies och Tora Friberg. 300 
kr ink! mat. Anmälan senast 6 
mars. 

Kurser med start på fredagar bör
jar kl 14. Anmälan till Kvarnby 
folkhögskola, Kvarbyvägen 543, 
212 91 Malmö. Tel 040-494313. 

Ungdomens musik 
och identitet 
Lörd 4 april. Tillsammans med 
kultursociologen Mats T rondman 
diskuterar vi sambandet mellan 
ungdomens musiksmak och exis
tensvillkor. Vad är god smak? Har 
viss musiksmak ett högre värde? 
150 kr ink! mat. Anmälan senast 
27 mars. 

Den cyklande 
folkhögskolan 
Lörd23maj-<lnsd27maj. Vicyk
lar runt Öresund och studerar na
tur, bebyggelse, miljö, historia, 
kultur och socialt liv och funderar 
påvadEGbetyder,danskt,svenskt 
mm. Kursen innefattar ett antal 
studieträffar. Självkostnad (vi bor 
pä folkhögskolor och lagar vår 
egen mat). anmälansenast20mars. 

Skrivarverkstad 
Fred 5 juni-sänd 7 juni. Med för
fattaren Karin Lentz. 400 kr, an
mälan senast 27 maj. 



Vänsterpartiets nya partiprogram 

Låg teoretisk profil? 
Förväntningarna på vänster
partiets programkommis
sion är stora, men vi kom
mer nog inte att kunna infria 
dem, säger Torbjörn Tänn
sjö. 

Han är ledamot av pro
gramkommissionen och be
rättade om programarbetet 
på ett dåligt besökt möte i 
Lund i förra veckan. 

Tännsjö pratade· om förutsätt
ningarna för programarbetet. Par
tiets medlemrtJ.ar är desoriente
rade. Det finns bara svar på de 
enkla frågorna. Det sägerTänDsjö 
efter att ha tagit del av de diskus
sioner som förts kring grund
satserna och efter att ha lyssnat på 
partirådets möte efter valet. Sym
bolernaochspråket ifrågasätts. Vi 
vet inte vad vi trotsigt ska bevara 
och vad vi skarnset ska gömma 
undan. 

Programarbetet har nu kommit 
så långt att kommissionens leda
möter håller på och författar . De 
skriver var sitt förslag till parti
program, som de sedan ska för
söka sätta ihop till ett gemensamt 
förslag. Om de intelyckas bli över
ens kan kommissionen komma att 
presentera mer än ett förslag . 

Alternativt kan den presentera 
en gemensamt förslag men redo
visa på vilka punkter ledamöterna 
är oense. Vad det än blir ska för
slaget vara klart i januari för re
missbehandling. 

Överge den 
teoretiska grunden 

Sen pratade Torbjörn Tännsjö 
om sin ide om hur partipro grammet 
ska se ut. Han började med att säga 
an han vill riva ner vår identitet. 
Han vill sekularisera partiets för
hållande till marxismen och göra 
vårt parti lite mer som de andra 
partierna. Vi ska inte längre ha 
tanken att partiet vilar på en teore
tiskgrund-en gemensam världså
skådning. Detta är kontroversiellt 
och väcker en del ångest, eftersom 

Ännu en gång 
står vi inför årets dystraste helg. 
Lövenvirvlariväg, detärsmäkallt 
ute och inne, och det är som om vi 
hade tappat lite av den friska gå
påaranda som var så stark i början 
av september och som tycktes re
lativt stark ännu för några veckor 
sen. Det är mörkret som långsamt 
suger musten ur oss och gör oss 
alltmer mottagliga för årstidens 
virusinfektioner. Och det skulle 
vara konstigt om själen vore obe
rörd av dessa yttre faktorer. 

Det finns väl de som skulle vilja 
uppmana en lättledd läsekrets att 
tänka 'positivt',somdetheter,som 
skulle vilja be folk 'gaska upp 

det gamla tänkandet är en bit av 
ens identitet. 

Tännsjöbetonarangrundeninte 
är att marxismen skulle vara en 
misslyckad ide. Detta byggeri stäl
let på att det också finns andra 
inspirationskällor, t ex en ekolo
gisk ide och en feministisk ide. 
Identiteten får vi lösa på armat 
sätt, säger han. 

Globalt 
perspektiv 

Hur ska man börja ett partipro
gram? I människors vardag eller 
globalt? Torbjörn Tännsjö tycker 
att programmet ska börja globalt 
med ett internationellt perspektiv. 
Där har vänstern hamnat i bak
vatten medan moderatema har haft 
sin vision om EG. Tännsjö vill 
starta med insikten att vi är fem 
miljarder människor på klotet. En 
miljard lever som vi - en över
klass på jorden- en miljard lever 
uselt och tre miljarder lever som 
nån sorts medelklass med förhopp
ningar om att det ska bli bättre. 
Om de tre miljarderna vill följa 
oss lederdet till enmiljökatastrof. 
Vi måste ändra vårtkonsumtions
mönster enligt vår jämlikhets
ideologi. 

Tännsjö diskuterar krav på 
världsregering och demokratise
ring av FN. Det kan vara vår 
motstrategi till EG. Vi ska fortsät
ta att säga nej men fokusera kriti
ken på att överstatligheten är ode
mokratisk. 

Medlemmarna 
blir besvikna 

Den stora fråga där partimed
lemmarnakommer att bli besvikna 
på prograrnkomrnissionen, är för
hållandet mellan plan och mark
nad. Kommissionen har haft flera 
konferenser och diskuterat med 
många sakkunniga och intresse
rade. Men det är omöjligt att 
komma fram till något som vi kan 
bli eniga om i partiet. Vissa vill ha 
marknadssocialism av jugoslavisk 
modell. Andra vill ha styrning av 
investeringar.Ochdärtill finns alla 
möjliga andra varianter. 

sig'. Så icke vi. Drick den bittra 
kalken i botten, ta chansen i hel
gen att riktigt smaka av tristessen, 
försjunk i hågJäshet - se där vår 
uppmaning. Arstiderna har sin 
gång, det hör till att man ska vara 

Inte längre herre 
över naturen 

TorbjömTännsjö framhållertre 
rörelser: arbetarrörelsen, miljö
rörelsen och kvinnorörelsen. 

När det gäller ekologin säger 
han att vi måste bryta föreställ
ningen om människan som herre 
över naturen. I stället måste vi 
tänka i ett ekologiskt kretslopp. 
Men samtidigt måste vi akta oss 
för att stå på för djup ekologisk 
grund. Vi ska i stället ha så kon
kreta krav som möjligt. 

Om feminismen säger Tännsjö 
att den i tidigare program och 
programförslag varit mycket teo
retisk. Men av samma skäl som 
marxismen och ekologin inte bör 
teoretiseras i partiprogrammet ska 
programmet ha ganska en grund 
feministisk syn. Det handlar i stäl
let om att se kvinnoförtrycket och 
sen lyfta fram vissa speciella frå
gor. 

Det är också viktigt att fram
hålla att vi respekterar en själv
ständig miljörörelseoch självstän
dig kvinnorörelse. Partiet vill inte 
styra rörelserna eller organisatio
nerna. 

Bör ofta 
skrivas om 

Den fackliga kanmpen behöver 
omprövas. Om vi ska erövra mak
ten över produktionen måste vi 
veta hur saker fungerar. Vi måste 
känna till produktionsprocessen. 
Vi måste sträva efter demokrati
sering och inte bara kräva veto
rätt. Vi arbetar emot den alltmer 
anonyma kapitalmakten. Vi är in
tresserade av vad vi gör- de andra 
bara av att köpa och sälja. Lär av 
syndikalisterna. 

Avslutningsvis säger Torbjörn 
Tännsjö att programmet ska vara 
kort och bör skrivas om ofta. 

I diskussionen efteråt påpekade 
Tännsjö att han varken använt 
ordet kommunism, socialism el
ler humanism. Det är bättre att 
förklara konkret v ad man menar i 
stället, sa han. 

l 
l 

kJ 

lite deprimerad så här i början av 
november. Mankanstäda lite, åter
uppta avbrutna familjegräl, huta 
åt barnen, läsa gamla tidningar. 
Snart är det f.ö. dags för julhandeln. 

Marie 
Nordström 
stannar i folkpartiet. Från tillför
litligt håll har det berättats hur 
Marie N deklarerat, att fick hon 
inte bli ordförande i biblioteks
nämnden så skulle hon lämna sitt 
gamla parti, somhon f ö harrepre
senterat i riksdagen. Men nu stan
nar hon alltså. 

I redaktörens hushåll serveras inte 
så sällan "Leningryta": en stor burk 
jugoslaviska soppgrönsaker hälls 
i en gryta tillsammans med bul
jong och skivad kabanosserkorv 
samtsätts över elden. Klartpåfem 
minuter och mycket gott. 

Bakgrunden till namnet är na
turligtvis V I Lenins åsikt att hus
hållsarbete är fördummande och 
att moderna människor sanner
ligen har viktigare saker för se j än 
att laga mat. 

Men tiderna förändras, såväl i 
Lenins hemland som i den sven
ska vänstern. Därförvälkomnar vi 
det insända receptet och hoppas 
att läsarna ska kunna fylla den 
långa helgledigheten med tillag
ningen. 

Borsjtj a la Russe 
Tag av dessa grönsaker c:a 50 gr: 
morötter, palsternacka, selleri, 
purjolök, gul lök. 
Rödbetorc:a 100 gr. 
Rökt fläsk (el. bacon) c: a 60 gr 
Tomater, 2 st mellanstora 
Vitlök, l klyfta 
Persilja, l msk hackad 
Salt, peppar 
Friggs grönsaksbuljong,l tärning 

Skär fläsket i tunna strimlor och 
rotfrukter och lök i tunna skivor, 
allting stort som morotskivoma, 
Rödbetor kokas för sig i lite av 
buljongen; de andra grönsakerna 
och fläsket fräses långsamt i smör 
- får inte bli brynt -i tio till tolv 
minuter.Närrödbetomaärmjuka 
blandas de med de övriga grön
sakerna och fläsket och 1,5 l bul
jong hälles över. 

De skållade tomaterna (skålla 
dem i kokande vatten och dra av 
skinnet) skärs i bitar och tillsättes 
soppan. 

Tillsammansmedsalt ochhack
ad persilja krossas vitlöken och 
tillsättes, varefter anrättningen får 
koka omkring 20 minuter. 

Därefter avsmakas den noga, 
saltas och peppras efter behag. 
Kall, tjock grädde (gräddfil) ser
veras till. 

Dethär är inte som att laga soppa 
medpåspulveroch vatten-det tar 
betydligt längre tid ochman behö
ver två kastruller, skärbräda, ska
lare och slev, men det är värt be
sväret för soppan smakar som en 
dröm. 

Det här receptet räcker till sex 
personer - mindre är knappt lönt 
att göra. Soppan blir inte sämre av 
att ätas också nästa dag. 

Smaklig spis och god soppvär
me tillönskasVeckobladets läsare 
av 

EmmaBjörk 
Herrskaoskokerska 
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Veckobladets 
krismöte 
Jag måste tyvärr anmäla förhin
der. Veckan som kommer är ma
tadmed aktiviteteroch möten. Det 
är så att man inte hinner känna 
efter om det f= plats förvaresig 
tanke eller eftertanke: Och så 
kommer budskapet... Veckobla
det i kris! ... och hela världen stan
nar. 

Vänstern förstummad 
Kreativitet och gnista saknas, de 
få slitvargama har jagat fårdigt 
och de tornrna spalterna i senaste 
numret visar tydligt och pedago
giskt på detta tomrum. Vänstern 
är inte bara död, inte enbart vilsen, 
inte stampandes på tomgång eller 
liksom kräftan på väg snabbt bakåt 
i en undanglidande manövrer för 
att undgå fångstmannens håv -
nej, vad värre är-vänstern är för
stummad ochkan inte ens uppam
ma cyniska betraktelser över sin 
hädanfärd! 

Nå, vänsterns partikongress 
sågade av ett segt k och spoladeett 
helt partiprogram på sin senaste 
(sista?) kongress, så vad var annat 
att vänta? Alla partiets attribut, 
program och vanor måste vändas 
ut och in och upp och ner! Här ska 
ju förnyas!!! 

Förnyadetäppor 
Men inte trodde jag att Veckobla
det skulle strykamed just i den tid 
när bladet nått fram till den epok 
som Lundavänstern så länge och 
envist slagits för. Tvärtom för
väntade jag mig en viss vitamin
injektion i form av inlägg som 
frustat provokativa förnyelseför
slag blandat med marknadseko
nomiska inslag av allt fler annon
ser från konsulter, hantverkare och 
andra som övergav FNL-demon
strationer och vänstersvinget i en 
röd ungdom för mer handfasta 
sysslor och därmed kanske nåd~ e 
positioner som marknadsansvan
ga 

Att bevaka Lund, dess kommu
nalpolitik och kolonitäppor krä
ver självklart sitt folk. Finns inte 
dessa människor i kött och blod 
med energi, envishet och discipli
nerad skaparkraft- ja, då går tid
ningsläggen i graven och arbetar
rörelsens arkiv. Men nog måste 
det väl finnas lösningar? 

Vad bör göras? 
Jag har alltid tyckt Veckobladet 
varalite inåtvänt Marknadsföring
en har lyst med sin frånvaro. Ett 
enkeltutskickdåochdåtillövriga 
vänsterdistrikt i landet borde bara 
det ge fler prenumeranter och 
många alternativ till Norrskens
flamman och Internationalen. 
Medges att det knappast ger fler 
redaktörer, men däremot borde de 
ge fler debattinlägg och det behö
ver vi. Jag tänker då inte bara på 
Lund utan på en större vänster
geografiskt och politiskt. 

Konkret: j ag föreslår att V ecko
bladet fortsätter sin utgivning till 
vidare- utan löften eller ambitio
ner om evigt liv . Bladet ändrar 
mål och innehåll till att gälla vän
sterns framtid och utseende och 
blir genom sin veckoutgivning en 
snabb och möjlig väg att nå ut till 
många. Kombinera detta med en 
drive för att få prenumeranter i 
hela landet via vänsterpartiet. 
Tryter ekonomin, för att om så är 
nödvändigt arvodera ovilliga re
daktörer, så borde enskilda, orga
nisationer, distrikt och partiet 
centraltkunna bidra-åtminstone 
för ett år i sänder. 

Vänsterpress, partiets medlems
blad kommer för sällan, Norr
skensfianunan och Intemationa
lenärsomdeär,DN,SvD,Arbetet 
och Sydsvenskan liksom GP och 
annan daglig press är tillgänglig 
bara ibland- Veckobladet finns 
och kan nyttjas just för att se till att 
debatten om förnyelsen tar fart 
och går framåt. 

Se där en nisch och en möjlig
het! Kombinera sedan gärna allt
efter tillgång med att spränga in 
för icke-lundaborobegripligamen 
viktiga artiklar om järnvägsdrag
ningarna på Söderslätt 1920 och 
fullmäktiges[ messer från Lund. 

Det är sant att varken tidningar 
ellermänniskor kan leva av enbart 
uppskattning. Veckobladet är 
emellertid inte bara uppskattatutan 
framför allt ett behov! Ett av so
cialismens bästa mål är att utgå 
just från våra behov och i görliga
ste mån och med vederbörlig 
hänsyn till miljö och resurser till
fredsställa dessa behov. 

Skulle det verkligen vara helt 
omöjligtattförmånågramedhjär
tat till vänster att ta ett nytt tag? 
Om så är nödvändigt och som ett 
led i en socialistisk marknadsan
passning kanske ge lite betalt för 
slitet? Kan det hjälpa skaparkraft 
och gnista så är det värt priset! 

Hälsningar från en trogen läsare 
som många gånger retat sig på och 
inspirerats av Veckobladet. 

LennartVännby, Växjö 

PS. Vilken tidning ska lika inten
sivt häckla den moderna hi lismen 

Karin Blom 
Ua r da väge n D: 85 
223 7l Lund 

som Veckobladet gjort, om det 
omöjligainträffaroch bladetläggs 
ner? 

Adjö Veckobladet! 
Efter ett antal år (minst 15) som 
prenumerant på VB är det dags att 
göra en summering före "råttorna 
lämnat skeppet"! 

l:o Att vulgärt hacka på nä
ringsidkarna i Lund- somju är de 
som "konstituerar" den sk "Lun
daandan" är vansinnigt - vilken 
akademiker (2/3 av V:s kommu
nal- och riksdagslistor består av 
akademiker) har inte köpt sin 
knake av den charkuterihandlare 
som har ''korvsmet bakom öro-

"? na. 
2:o I ''byarna" bor det minst 

20 000 människor! V ar finns de i 
VB:s bevakning? Jo, vissa signa
turer (Gr .. . ) har lyckats få tag på 
några pälsklädda damer sittande i 
diverse Mercedes ar och i den pro
letära internationalismens nanm 
kanske lyckats få dem att inse sin 
misstag attrepresenteraöverklas
sen och därmed sitt misstag att 
parkera i Domus P-hus. Vilken 
seger! . . 

Men vi som flyttade ut 1 medio 
av 80-talet för att vi inte hade råd 
att köpa dyra bostäder i Lunds 
innerstad? 

"Vår" riksdagsman bor ju för
nämligt på Bredgatan - men vi 
med två heltidsarbetande och tre 
barn-vadgörvi?Finnsdetnågon 
i VB :s redaktion som försökt trans
portera l styck barn, l styck barn
vagn, l bal dassapapper och 48 
blöjor från DAX (billigast i sta 'n) 
till östra Dalby och utan dåligt 
samvete för miljön? 

3:o Artikeln "Röda Kapellet i 
Greifswald" (VB nr 30) tar priset! 
Här sitter resterna av VPK Lund i 
restema av SED och beklagar sig! 
Artificiellt arbete (sopare) , läck
ande kärnkraftsverk, usla produk
ter (er modelljärnvägsintressera
de skribent kan säkert tala om för 
er skillnaden mellan ett Pico-lok 
och ett Roco-dito - min 11 -åriga 
son har med detta lärt sig skillna
den mellan plan- och marknads
ekonomi!) och enBerlinmurvisar 
vansinnet! 

Är jag då moderat? NeJ, av 
någon anledning inte. Sedan valet 
1968 har jag röstat på VPK; den 
materialistiska historieuppfatt
ningen har jag (i min egen modi
fierade form) prackat på 15 års 
studentklasser; marxismen har en 
funktion att fylla! Men- VB är en 
anomaligöreravmeddessabarn
och billösa skribenter som defmi
tivt inte har någon kontakt med 
ciets k "folket" (i I .nndrletoffent-
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liga) och som uppenbart inte lever 
något "!normalt" familjeliv! 

SUMMA: 
-Tack för dessa fredagar med 
''kanaliserad" aggres i vitet. 
- Läggner tidningen! Låtdenåter
uppstå som ett organ för "över
vintrande" "vänsternissar" och 
akademiker! 
-Följ RolfNilsans råd: Lägg ned 
partiet; analysera; låt det återupp
ståienannanformsom tilltalaren 
akademisk vänster och en intres
serad (OBS! jag använder ej ut
trycket "medveten ") arbetare. 

HenrikPfann.estill, Dal by 

Y2, 
dvs Blekinge Länstrafiks nya 
motorvagnståg, passerade förra 
torsdagen för första gången Lund 
C. Vid ett kort uppehåll äntrades 
det av Thomas Schlyter(v) . Den 7 
januari börjar tåget pendla nio 
gånger om dagen Malmö-Lund
Karlskrona- i sommar ökar turer
na till elva. Det blir ett enormt 
standardlyft för resenärer från 
Lund till bl a Hässleholm och 
Kristianstad, eftersom blekingar
na har köpt in tåg med samma 
utrustning som fjipnågen mellan 
Köpenhamn och Arhus -tåget är 
tillverkat av Seandia i Danmark. 
Det innebär bekväma och ställ
bara säten, tjocka mattor, låg ljud
nivå, telefon, fax, möjlighet att 
lyssna på olika radiokanaler, dis
play som visar tågetläge på linjen 
och servering från en eldriven (!) 
vagn. Bekvämare kollektivtrafik 
finns ingenstans i landet. 

tressanta diskussioner. 

HANNAS FLÄKT Sö 3.11 Ingen repe
!l!ron. 

RÖDA KAPELLET Sö kl 18.45 Kapell
salen Palaestra. Rep inför Rugenspef. 
ningen. Repertoar:2, 8, 39, 79, 84, 131, 
136, 164,166,170,208,209, 223,224, 
227, 230,231,232,233,238, 240,244. 
Saml. tre 8.11 16.15 Clemenstorget. 
Få~a fr Trelleborg 17.40.Anm.115069 

VECKOBLADET 
Detta nummer gjordes av bl a Finn Hag
berg och Gunnar Sandin. 

~ 
Kontaktredaktör för nästa nummer 
Gunnar Sandin, tel135899. 
Vid utebliven tidning ring Rune Liljekvist 
138213 el. 115069 
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