
Utkommer fredagar 1992 18 :e år g. Lösnummer 2 kr 

Fredag 15 maj 

Favourite sons 
brukar de kallas, de guvernörer 
och liknande personer med lokal 
popularitet som nomineras i in
ledningen av nordamerikanska 
presidentval. De samlarnågotel
ler några dussin elektorsröster, 
som de sen kan sälja till en hu
vudkandidat på partikonventet. 

Det meddelas oss nu att vän
sterpanisterna i Uddevalla har 
nominerat sin riksdagsman Lars 
Bäckström till partiledare. Det är 
egentligen inget dåligt förslag: 
"Bäckis" är en arbetsmyra med 
sympatisk framtoning, med öpp
na attityder i viktiga frågor och 
en realistisk grundsyn, klar i 
huvudet och slängd i käften. 

Men det ska förstås vara en 
kvinn nästa gång. Annika Åhn
berg imponerade på många i Lund 
första maj men hon är förstås 
omöjlig. Men Gudrun Schyman 
väcker inte odelad enrusiasm, och 
ett skäl är det som en insändare 
vågade sej på att formulera i 
senaste numret av medlemstid
ningen "Vänsterpress": Schyman 
harenkylig och arrgoant utstrål
ning. En erfaren och omdömes
gill massmedieforskare vid 
Lunds universitet har f.ö. antytt 
samma sak.Inte bra i TV -åldern! 

Se det letas efter alternativa 
kandidater. Två som har nämnts, 
och som kanske står til förfogan
de, är riksdagsledarnoten Eva 
Zetterberg från Stockholm och f. 
kulrurkommunalrådet Berit Jo
hannesson från Göteborg. 

Vänsterpartiet om Lunds energipolitik: 

Vad ska in? Sol och vind! 
-Utsläppen av kväveoxider är 
mer än tjugo gånger större från 
trafiken än från energisektorn. 
Men en populär analogi hämtad 
från den borgerliga miljödiskus
sionen blir en investerad krona i 
trafiksektoms miljöförbättring 
mera verkningsfull än inom ener
gisektom. Lägg därtill an alla 
prognoser pekar på en ökning av 
antalet personbilar och en ökad 
förbrukning av bensin så fram
står behovet av åtgärder i ännu 
tydligare dager. 

"Inlägg från m och s" 
Så skriver vänsterpartiet i en 
reservation till det nya förslaget 
om energiplan för kommunen. 
Förslaget är bättre än tidigare, 
tycker v, men ser det ändå som 
"närmast ett energipolitiskt in
lägg från socialdemokraterna och 
moderaterna". 

I Lund som i övriga landet har 
energianvändningen, och särskilt 
elanvändningen. ökat kraftigt sen 
1984. Vad kan man göra åt denna 
olyckliga utveckling? Vi bör 
diskutera taxorna, säger v, vilket 
rimligen måste betyda att man är 
beredd att höja taxorna för an få 
folk att hushålla. 

Och så är det alltså detta med 
bilarna. Eldrivna, kollektiv a 
transporter är en måste. 

Obefintlig tilltro 
-När det gäller möjligheterna i 
framtiden kommerplanens verk
liga brister tydligt i dagen och 
utredamas politiska tillhörighet 
skiner genom. Tilltron till de 
konlinuer liga och flödande en er
giresursema är obefmtlig, fort
sätter v-reservationen 

När det gäller solceller är ut
sikterna dramatiskt bättre nu än 
tidigare. Verkningsgraden har 
ökat och tillverkningskostnaden 
har minskat. Och varför är utre
darna så försiktiga när det gäller 
vindkraften? De befintliga båda 
verken har goda prestanda och 
extremt god tillgänglighet, fort
sätter vänsterpartiet. 

Rösta Nej! 
® l .injL· -~· ~ 

Gamla paroller och krav från folkkampanjens dagq.r kommer till 
heders i vänsterpartiets reservation till energiplanen. Aven VB har en 
massa materialfrån 1980 som kan återbrukas. 

Utredarna vill ha ett biobrän
sleeldatkraftvärmeverk och däri 
instämmer reservanterna. Man h 
oppas också kunna fortsätta att 
an v ända geotermin efter år 2000, 
vilket förutsätter ny prospekte
ring av varmvattenkällor. 

Med ett sådant biovärmeverk 
behöver kommunen inte längre 
elda kol eller olja För att klara 
topparna räcker det med den 
jämförelsevis rena narurgasen. 

Mer fjärrvärme 
Fjärrvärme är den effektivaste 
distributionsformen och bör där
för byggas ut, menar vänsterpar-

tiet. Även i byarna, vilket även 
utredarna r inne på. 

Sämst är eluppvärmda småhus. 
Här måste man ta fram ny teknik 
för övergång till vattenburna 
uppvärmningssystem. Vi gissar 
att det inte finns någon billig 
lösning på detta. 

Men läget i dag är alltså att vi 
slösar med energi, både indivi-
duellt och kollektivt. det finns 
inga lättvindiga lösningar, inser 
vänsterpartiet, som ha fån gott 
stöd av miljöpartiet lär i sin syn 
på Lunds energipolitik. 

Vad ska väck? Bilarna! 



~KOMMENTAR 
Öresundsbrobluff 
De senaste dagarnas hearings om 
Öresundsförbindelsen har de
monstrerat hur säkra på fram
gång som brovännerna känner 
sej . Utan att blinka berättarden u 
att de kalkylerar med tre gånger 
som många bilar per dag jämfört 
med vad som utlovades i social
demokraternas rådslag och vid 
riksdagsbehandlingen. 

Vi är inte överraskade. Vi har i 
VB flera gånger refererat Sven
ska Naturskyddsföreningen och 
andra kritiker som har varnat för 
just denna utveckling. Men vi 
trodde att sanningen skulle er
kännas först senare och mera 
successivt. 

. Med sådana vägtrafikflöden på 
Själva bron är vi ocksågarantera
de de sekundäreffekter med ny
skapad biltrafik i land vars kon
sekvenser är större och allvarli
gare. Med de låga broavgifter för 
bilarna som nu planeras får tåget 
ännu svårare att hävda sej. 

Nu påstår brobyggarna att de 
alternativt utreder en tunnellös
ning. Tro dem inte! De menar 
inte allvar! De har haft alla chan
ser att utreda tunnel tidgare men 
inte tagit den. Men de tror tydli
gen att folk går på v ad som helst, 
eller inte bryr se j . 

Och tro inte, miljövänner, att 
Björn Gillberg skulle vara något 
reellt hot mot broplanerna. De 
visste nog vad de gjorde när de 
valde just hans firma som miljö
granskare. Värre bilromantiker 
finns knappast. 

Replik till Ung Vänster 
Tack för ert svar i förra numret! 

I lundavänstern kör vi sen 
länge inte bara med tolerans utan 
också med öppenhet. Ett uttyck 
för denna öppenhet är redige
ringen av VB. Korrespondensen 
mellan Ung Vänster ochvänster
partiet har vi normalt ingen an
ledning att gräva i, men när Ung 
Vänster av politiska skäl avstår 
från att förstamajdemonstrera i 
Lund är det faktiskt så anmärk
ningsvärt, och så intressant för 
vår läsekrets, att det vore helt 
galet om vi inte meddelade nyhe
ten. 

Det vore verkligen trist om ni 
gick i vänsterpartiets ledband. 
Vad vi uppmanade er till var att 
lyssna på Annika Åhnberg och 
hennes argument. Det var det 
många EG-k:ritiker som gjorde 
på första maj 

Tack också för inbjudan till 
diskussion på era medlemsmö
ten. Vi hoppas au enskilda vän
sterpartister tar fasta på den. 
Själva föredrar vi den öppna 
debatten i VB, och där är ni väl
kornna med fler inlägg. 

Tjänstgörande redaktör 

•• 

Okad bredd 1993: 
ännu bättrel maj 
Vänsterns förstamajfirande i Lund var en framgång. Upp
slutningen ökade jämfört med förra året, stämningen var 
god och de flesta av de nya inslagen fungerade bra. Men 
politiskt lyckades man inte få någon breddning till stånd, 
och det~a bör vara huvudmålet inför första maj 1993. En 
med socialdemokraterna gemensam demonstration är dock 
knappast realistisk utan man får tänka sej m in d re am bitiö
sa samverkansformer. 

Bland annat dessa slutsatser Att maja banderollerna med ' 
drar vänsterpartiets fö rstama j- björkris, för attvisadengrönadi-
kommitte i sin utvärdering . mensionen, var populärt och 

kommer säkert också att uppre
pas. Vad gäller själva banderol
ler var ovanligt många ny gjorda 
för året. Det är ett stort arbete 
men det är mödan värt, enades 
kommitten om. Många demon
strationsdeltagare är noga med 
vilka paroller de ska gå under 
och bakom, och de många åskå
darna vid sidan av tåget kollar 
säkert in alla budskapen. Det 
tycks f.ö. ha varitovanligtmånga 
som mötte upp till mötet på stor
torget utan att gå i demonstratio
nen. 

Samtalare (s) önskas 
Det mest uppmärksammade av 
de nya inslagen var förrnidda
gens "politiska samtal" med före
trädare för en rad olika partier. 
Om detta berättades i förra num
ret, och förstamajkommitten in
stämmer i denvärdering som där 
gjordes. An så många inte fick 
plats att lyssna på Hilding Hag
berg var naturligtvis beklagligt, 
men den intima samtalsformen 
skulle ha gått förlorad med en 
större lokal. 

Så det lär bli en upprepning 
nästa år. Ensak som då börrättas 
till är att få få med en socialde
mokrat, tycker kommitten . För
utsätming finns eftersom ett par 
av de tillfrågade som tackade nej 
i år verkade intresserade av en ny 
inbjudan. 

Detkan avslöjas att en av dessa 
var f.d. justitieministern Lennart 
Geijer, som hade ombetts ge sina 
synpunkter på en aktuell kollega. 
"Jag skulle mer än gärna ha velat 
komma och säga några beska ord 
om den nuvarande justitiemin
sterns reaktionära inställning till 
kriminalpolitiken", skrev han. 
""Det är tongångar som inte har 
hörts på borgerligt håll sedan 70-
talet. Hon är djupt okunnig om 
hur dagens kriminologer ser på 
frågan om brott och straff och 
förebyggande av brott." Men 
Lennart Geijer artsåg sej alltför 
skröplig för att komma till Lund, 
med sina 83 år. 

Den nio år äldre Hilding Hag
berg berättade under besöket för 
Thomas Schlyter att han väl 
mindes Thomas farfar Karl 
Schlyter, som var socialdemo
kratisk justitieminister även han, 
på 1930-talet, och som Hagberg 
uppskattade för harts insatser för 
fångvårdens humanisering. 

Gemensam fest? 
Även förstamajfest på krog lär 
det blinästa år. Menmanfår söka 
sej bort från Kulturens annars 
trivsamma källare om det kom
mer mer folk. Och det gör det 
förhoppningsvis, för gemensam 
fest är något som socialdemo
kraterna borde kunna ställa upp 
på, menar kommitten. 

Det är bra att blåsorkestern 
står på ett podium, sades det, 
men den bör enbart spela käcka 
låtar, inga långsamma. 

Snabbpratande 
huvudstadsbo 
I gengäld kunde Annika Åhn
berg ha talat långsammare, me
nade någon. Kanske märks det 
an hon är från Stockholmstrak
ten. Det finns faktiskt vetenskap
liga undersökningar som visar 
att talhastigheten sjunkernärman 
rör sej ut från metropolen. Detta 

var annars den enda invändning 
som hördes mot Annikas tal 
(utom att hon inte hade någon 
kopia att ge VB för publice
ring ... ) I övrigt uppskattades det 
starkt både för innehåll och fram
förande- lagom långt, hållet helt 
utan manus. ÄvenGunnar Stens
sons tal "Gör tredje världen syn
lig" mottogs positivt. 

Det var ovanligt bra stuns i 
slagorden i år. Demonstrations
vägen kunde ha kortats med något 
kvarter. 

Ä ven i propagandan inför för
sta maj prövades nya grepp. För 
första gången på mycket länge 
förekom ingen massutdelning av 
flygbl ad. Det beklagas av vän
sterpartiets kommunalpolitiker 
som brukar komma ut med in for
rnatian den vägen, men det är ett 
stort arbete både att producera 
flygbladet och att sprida det. l 
gengäld satsades på affischer 
("som åter bör tryckas i silk
screen, det tyck te in te minst teck
naren, Knitte") , högtalarbil 
("svårt att uppskatta effekterna 
men den hördes av väldigt 
många") och annonser ("som nog 
kunde ha gjorts mindre och billi
gare- har man intressanta nyhe
ter så skriver journalisterna om 
oss ändå"). 

Talet om att ställa in första
majdemonstrationen, som fak
tiskt hördes ännu i fjor, har i alla 
fall tystnat. 

Gr 



Hellre nya misstag 
än göra om de gamla! 
!början av maj så samlades 
några ledande vänster
partister i Småland för att 
skriva brev till _yänster
partiets ledning. A ven om 
Småland inte är Lund så 
tyckte vi att deras brev h~r 
ett bredare intresse. Så har 
är det. 
Efter en lyckad 1-majdemon
stration, den bästa på flera år med 
mer än 500 i demonstrationen och 
fullt med folk på mötet i Folkets 
Park träffas vi några glada, men 
ändå bekymrade vänsterpartister. 
Glada därför att vi är nöjda med 
vårt eget arbete och insats- tre l~ 
majmanifestationer i Kronoberg: 1 
Alvesta, i Ljungby och i Växjö och 
samtliga samlade mer f<:>lk än på 
länge. Glada därför att VI trots allt 
håller ställningarna vad det gäller 
antal medlemmar i distriktet och 
när det gäller valen ~an vi g~ädjas 
åt ett nytt mandat 1 landstmget: 
fortsatt ökning i Ljungby kom
munalt och inter mindre än fem 
framgångsrika val i följd i Växjö! 
Bekymradedärför attdenlovande 

och nödvändiga förnyelsen av 
vänstern stannat upp och dröjer. 

Röd-grön förnyelse 
med förhinder 
Det politiska landskapethar snabbt 
förändrats under senare år, men de 
progressiva krafterna tycks ha 
harrmat utanför eller helt tappat 
orienteringen och är oförmögna 
att rita upp en ny fungerande kart_a. 
Socialdemokratin syns nöja sig 
med ökande opinionssiffror, . trots 
att man i princip står fast v1d en 
politik med en felaktig fö!
delningsimiktning, som ledde till 
det sämsta valet på årtionden. 
Miljöpartiet, som vi vill räkna in 

i en bred röd-grön vänster eller 
åtminstone i ett icke-borgerligt 
"block", verkar vara nöjda med 
valet av tvånya språkrör, som s~all 
rotera långsammare ,än sma 
företrädare. 

Vänsterpartietförsom alltförofta 
-politiska självmål! 

Gnat, misstänksamhet, uteslut
ningskrav, stämplingar, krav på 
extrakongresser, personangrepp 
ochmunkavlar-ja, listan kangöras 
hur käng som helst över dystra 
inslag i "förnyelsen". Varje nytt 
uttalande med krav på 
uteslutningar och liknande kärms 
som ett knivhugg i ryggen. En 
öppen debatt måste vara bred, 
öppen, tolerant, motsägelsefull, 
fördragsam nyfiken- ja, allt utom 
det den har blivit! Vi har slitit hårt 
länge och fortsätter gärna, men det 
finns en gräns för vad man tål. 

Vi kräver inte mycket
vi kräver allt! 
Vi vill något helt armat och vi 
vägrar att acceptera den Jantel~g. 
den sura misstänksamhet, somhors 
så fort någon försöker form~lera 
sig om den nya vänstern och 1 det 
nya lägger något armat än det som 
gamla vpk tyckte! 

Hur skall vi någonsin nå någon
stans med ett sådant debattklim at? 
Vi anser det vara absolut avgörande 
att alla vi som vill en ny och bred 
vänster tar och kliver ut i 
verkligheten, lyssnar och lär ~v 
vanligt folks upplevelser _av sm 
situationoch världen. Skav1 kunna 
ge en bild av oss själva- ~isa en 
tydlig och klar vänsterprofii, som 
inger sympati, förtroende ?ch ger 
ökat stöd -ja, då måste VI vara 1 
takt - inte i första hand med en 
ganska fossil och/eller vilsen 
partiopinion, grundad på oss få 
kvarvarande medlemmar, utan 
framför allt med de breda folklager 
vi vill värna och företräda. 

Att inte bara lyssna utan också 
vara lyhörd är ett måste och det 
gäller även i program- och 
persondebatten inför kongressen. 
Respekt och tolerans i vår debatt 
nu ger möjlighet för en bred och ny 
vänster. Allt armat utesluter allt 
fler och lämnar en krympande skara 
på stället marsch . 

Exemplet Växjö 

Vågar vi föreslå en ny vänster, 
som blir ett "vanligt parti" bland 
de övriga, men vänster och fran:
gångsrikt? Ett parti som bete~ s!g 
så att det underlättar en mojhg 
icke-borgerlig ma jori tet,kanske 
bestående av mp, s, c och v? 

Ett parti, öppet och tolerant, _so~ 
förmår att samla alla de som 1 VId 
meningstårförv~~el!'ärde~gar: 
solidaritet och mdivJdens frihet. 
Ett parti, som inte bygger på 
klasshat, utan på humanism och 
förtroende för människans förnuft 
och förstånd. Kort sagt: ett parti 
som har framtiden framför sig och 
inte tvärtom; ett parti som pass~rar 
både l O och 20 % och dn v er 
utveckligen åt vänster stället för 
att sparka sig trött om vad som är 
vänster; ett parti som bidrar med 
både ministrar och kommunalråd, 
som leder till ett ökat förtroende 
förpolitikoch partieroch fler aktiv a 
i de demokratiska processerna. 

Vi måste ut i verkligheten och ta 
strid för solidariteten med 
människorna, miljön och kulturen 
mot den verkliga motståndaren -
högerns egoism. Detta vill vi utan 
att tyngas av misstänksanuna utfall 
om att "gå åt höger" eller u~~t 
behövs inget nytt sosseparti . 
Verkligheten är som den är och 
möjlig att påverka, men då måste 
man befinna sig där. 

Låt oss alltså med glädje förnya 
vänstern. Den behövs! 

Vågar vi ens andas om våra er- FÖR EN BRED OCH STARK 
farenheterfrånvårtimångastycken V ÄNSTER-
framgångsrika arbete? Vi hru: ökat FÖR ETT NYTf 
i medlemstal och flera 1cke- V ÄNSTERPARTI! 

tfl\f _f. 
. . t 

medlemmar arbetar aktivt lokalt, 
kommunalt och i landsting. Vi har 
goda relationer med folkrörelser, 
fackföreningar, miljörörelsen, 
kvinnorörelsen och är respekterade 
av medborgama i allmänhet ~ikso~ 
övriga politiska partier. V 1 har 1 
Växjöökat fem val i sträck(svenskt 
världsrekord?) och styrde Växjö 
kommun under de senaste tre åren 
tillsanunans med miljöpartiet ?ch 
socialdemokraterna. Det gick 
faktiskt ganska hyfsat och vi fick 
mersmak men riksvalet slog hårt 
på s och ~p. så de borgerliga tog 
över. 

Dåliga förlorare 
Försvarsminister Anders Björck 
visade sej som en dålig förlorare 
sen finnarna valt bort JAS. säger 
flera kommentatorer. 

Här i Lund är det mindre for
mat på våra affärer. Men det 
berättas attBibliotekstjänsts chef 
Göran Eliasson reagerade myck
et surt på beskedet, att Lunds 
stadsbibliotek efter mycket 
moget övervägande valde en av 
Btj;s utländska konkurrenter som 
leverantör för sittnya datasystem. 

Jag och 
Stig Malm 
För några år sed~ d~! to~ jag och 
Stig Malm (för övngt ~ven d_en 
sedemera mördade Bertil Whm
berg) i sanuna kortkurs på LO
ägda örenäs slott. Det v ar d_en för~ 
modligen rätt rika LO-sektionen 1 
Malmö som ordnade kursen, men 
som genom mig och folkhögskolan 
som jag arbetade på, o~kså skulle 
sanktioneras med statl1ga medel. 
Jag var tveksam till medverkan 
men inte helt utan charm, det måste 
medges, lyckad~s en funktionär 
att övertala mig. Han lovade 
nämligen att jag själv skulle få 
välja ämne till min del av _kursen. 
Snabbt sa jag då att jag v1lle tala 
om jämställdhetslag och LO:s 
jämställdhetsavtal, vilket han lite 
flinande gick med på. 

Såkomdådenstoradagen.Solen 
sken och islossningen hade börjat 
i Sundet. Något var fel, det kän?e 
jag redan när jag körde mm 
skruttiga "Remjohan"~ed _som
mardäck i det hala v årvmterlagret. 
Jagparkerade bland fackförenings 
rörelsens flotta · ombudsmanna
bilar, klev så in i salongerna och 
fick stor frukost, med vattnet 
glittrande i verandafönstret 

Stig Malm med flera satt red~ 
och konfererade vid ett avsk1lt 
bord, uppvaktad av pressen. Så 
småningom kom kurse': igång. När 
min punkt på dagordnmgen kom 
upp syntes varken _Stig Malm eller 
Bertil Whinberg till (var dom ute 
och fixade för kvällen?). Efteråt 
beklagade de båda att d_e på grund 
av ett arma t viktigtmöte m te kunnat 
närvara vid min säkernå intres
santa föreläsning. Själv satt jag 
kvar och lyssnade på dem båda, 
sina områden behärskade dom ju! 
Däremot tackade jag nej till lyx-
rum, supe och dans. . 

När jag for hem tänk_ te jag, at~ 
jämställdhetssnacket, mte bara 1 
fackföreningsrörelsen, mest har 
rört sig om ytlig retorik och ~tt 
märmen vid makten mte ens viii 
lyssna och långt_ mindr_e då ~ätta 
sig in i vad feminismen mnebar av 
kunskaper, erfarenheter och andra 
sätt att arbeta. 

När jag nu ser tillbaka på '!lin 
!illa historia, kanjag inte låta bh att 
tänka, att för både Stig M~Im och 
Bertil Whinberg blev kvinnorna 
deras fall . Jag försöker låta bli att 
kärmaskuld. Vad beträffardennya 
ordbildningen "fittstimmet" är jag 
mycket förtjust i den och_ tycker att 
vi kvinnor ska formulera mnehållet 
i den och värderingen av den. l 
radio Ellen i lördags gjordes ~tt 
bra för sök att definiera stim 
(nätverk, ej hierarkiskt,sna?bt och 
förändringberett) i motsats till flock 
(ledarstyrt, hierarkiskt och trögt). 
Det andra ordet i ordbildningen är 
vi väl alla överens om står för 
livgivande, livskraft mm. 

KA 
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HA R DU FLYTTAT? Skicka in hela adressdelen till 
Veckobladet, (Se ovan) 
NY ADRESS ........... ........ .... .... ......... ... ... .......... .. . 

Kar i n Blom 
Ua r da vägen D:85 
223 7l Lund 

Här följer andra delen av 
Hilding Hagbergs minnen. 
Fortsättning följer i nästa 
nummer. 

Religionens tröst 
Mormor, morfar ochjag kunde snart 
flytta till drömvillan, med ett rum 
och kök och lite större utrymmen 
till värt förfogande. Jag stannade 
hos dem i tio är. Då hade jag klarat 
av skolan och kunde börja arbeta. 

Mormor Mathilda ansåg att 
morfar Johan och jag skulle följa 
henne till kyrkan och delta i 
högmässor, sångstunder, böne
kvällar och fester. Vi fann oss däri, 
men utan entusiasm och bara i 
husfridens namn. Mormor hade 
besvikelser bakom sig som ökade 
hennes kristliga nit. Inget av hennes 
fyra barn ville ha något med hennes 
kyrka att göra. Min mor hade 
visserligen i kärlek till min far blivit 
frälsningssoldat, men det var inte 
särskilt respektabelt i mormors 
ögon. 

Min moster var liksom morbror 
August ateist. Det här gjorde att 
mormor utgick ifrån att hennes 
misslyckande inte uppskattades av 
v arken Gud eller församlingen. Hon 
hade alltså en skuld att sona och det 
var stackars försvarlösa jag och 
beskedliga morfar som skulle på 
bålet, till Guds ära och mormors 
glädje. 

Jag frågade en gång mormor, 
efter att ha lyssnat på ett svavel
osande anatema över synden: 
Momma, vad är synd? 

- Synd? Ja det är an inte lyda 
Gud, att supa, svära och slåss, att 
springa på dans, idrotta och gå på 
cirkus och Folkets hus. 

-Men hur kan Gud vara arg på 
cirkus som är så vackert och på 
idrott som gör en frisk och stark? 

- Du lelle kv adel, när du blir äldre 
kommer du att begripa, blev svaret. 

Mormor och jag hade dock inte 
tråkigt tillsammans. Med min 
morfar hade jag en något annan 
kontakt än med min kära mormor, 
som sin plikt likmätig måste vara 
både uppfostrare och övervakare. 
Morfar och jag blevbundsförvanter 
och förtrogna (en smula även mot 
mormor). Han var ju, som jag 
tidigare sagt, en glad hedning och 
han tyckte om att ta sig några järn 
ibland. Men när jag hade lämnat 
dem fick hon honom att begära 
inträde i församlingen. 

Jag var över 25 är garnmal när 
han låg för döden. Inför min fråga 
varför han gått in i församlingen 
svarade han: jag tror lika litet som 

J 

förr, men du v-e( mormor ... S ådana 
ord de biter sig in! 

Min hjältemodige farfar 
När jag var sex är omkom min 
hjältemodige farfar( som varvallon
ättling och hette Karl Collin), då 
han försökte hejda en skenande häst, 
som drog en skolklass på utflykt. 
Farfar fick ett tungt vagnshjul över 
bröstkorgen och fick därefter en 
plågsam dödskamp. Jag fick inte 
reda på det, inte heller fickjag vara 
med på begravningen. Dom ljög 
för mej och sa att han blivit galen, 
i välmening, jag var ju så ung! Men 
det skaffade mej en livslång plåga 
kring den obefogade misstanken 
att jag kunde föra ett arv av sin
nessjukdom till mina efterkom
mande. 

Det som drev min farfar att ge 
sitt liv, för att rädda en skolklass 
frånenhotandekatastrof, var hjälte
mod. Om jag vetat det skulle jag 
blivit stolt, utan att det skulle 
minskat sorgen hos den sexäring 
jag var. Jag har inte kunnat hitta 
hans gravsten. 

När jag fick reda på sanningen, 
genom en 1989 nyupptäckt kusin 
och hennes man, vilka hittat sina 
fakta ur ett gammalt protokoll i 
Malmbergets missionshus (som 
även berättade om hans storartade 
begravning med en krans som 
församlingen samlat in till), fick 
jag en lycklig dag. Den lycko
känslan har jag ännu kvar. 

Jag började skolan vid sex års 
ålder. Det var för övrigt ett hän
delserikt år med unionsbrott, 
statskupp mot den första liberala 
regeringen och det första malm
avtalet mellan staten och Gränges
bolaget. 

Det året gick jag också i min 
första förstamajdemonstration. Jag 
hade varit tvungen . att smita från 
mormor, för att vid morbror 
Augusts sida, och med morfars 
gillande, gå med i demonstrationen. 
Alla deltagare var festklädda och 
vi bar stora rockmärken och sjöng 
så att det dånade, tillsammans med 
en spelglad musikkår. 

Vi bänkade oss efter demonst
rationen i Sveriges första Folkets 
hus och försökte lyssna på talaren. 
Jagharglömtnarnnet,menjaghann 
i min barndom lyssna på mäster 
Palm, Hjalmar Branting, Kata 
Dahlström, Hinke Berg e gren, Calle 
Lundberg i Gruv och många fler, så 
jag vågar inte gissa. 

Denna min första arbetarde
monstration gjorde ett outplånligt 
intryck på mej. Det varminmorbror 
August som beredde mej denna 
lycka genom att ta mej med. 

~ ·~;""-~>Från 
~Täppan 

Närdetärvårkännermansigsund, 
men mången som odlar sin trädgård 
blir också lätt skadad. Sambon fick 
nackspärr när hon knippsade 
vattenskott på det gamla äppel
trädet. Jag fick känning av ryggen 
då jag bar jordklumpar, med hallon
och bjömskott, från angränsande 
vildtom ter. 

En åldersstigen granne, som vi 
kallar "den skinntorre" för att han 
är mager, har enligtrykten snubblat 
i trädgårdsgången och sedan inte 
setts till. Men min norra granne vid 
järnvägstomten sär och sätter flitigt 
fasthanärskröpplig. Här fungerar, 
tror jag, bastubad och bärs som 
livselixir. 

Den livsglades jordar verkar alltid 
bördiga fastän han bara kastar ut 
lite blåkorn varje vår. Någon 
kompost har jag inte sett till. 
Kanske ligger hemligheten i att 
han bearbetar jorden vid rätt 
tidpunkt. Hans potatisar och lökar 
blir alltid dubbelt så stora som 
mina! 

De gamla kolonisterna vandrar i 
traditionens spär. Man kan ställa 
årstidsklockan efter dem. De faller 
inte för trender inom trädgårds
konsten: inte bryr de sig om att 
man inom EG-ländernas trädgärdar 
börjar släppa in naturen (som ju 
blir allt mer sällsynt allteftersom 
industrialismen ångar på). Nä, dill 
och potatis, rödbetor, lök och sånt 
ska det vara. 

Själv är jag absolut på toppen av 
den nya trädgärdskulturen. Jag 
värnar om åkerfräken, maskros, 
hundra grässorter, kirskål, 
vildpepparrotochnällor. V ar je vår 
in v ad eras "Finnland" av de 
livskraftiga växterna från 
järnvägsbanken. Jag görbara lamt 
motstånd, håller rent alldeles 
runtomkring de planterade 
växterna. 

Denna vår har jag drabbats av lite 
nytänkande. Jag har läst om att 
stenpartier är bra för växterna, för 
att stenarna behåller värmen 
nattetid. Eftersom det är gott om 
stenar vid järnvägen gör jag så att 
jag adopterar en sten till v ar je ny 
planta. Det ser inte dumt ut och 
under alla omständigheter växer 
det inget ogräs där stenen ligger. 
Sambon har däremot börjat irriteras 
på vissa stenar och kastar ibland 
över dem på min sida. Det är de 
kantiga stenarna, di runda som 
kommer från havet älskar hon. 

POSTTIDNING 

1 
Kajsa Theander, 
vänsterpartiets ordförande i 
Lund, tillhör talarna på partiets 
appellmöte nu på lördag, på 
Mårtenstorget kl 11-12. Aven 
Röda Kapellet medverkar. Det 
händermycket in terssant i politi
ken just nu, så kom och lyssna! 

GAN 
NÖDA-UNGEN 
ett kammarmusikaliskt program 
med Uthållighetens orkester. 

Premiär onsdag 20 maj kl19 på 
Skissernas Museum, Finngatan 2. 
Entre: 50 kr 

Den modernistiske konstnären 
Gösta Adrian-Nilsson, signaturen 
GAN, föddes 1884 i stadsdelen 
Nöden i Lund. Julen 1900 gav han 
sina föräldrar ett häfte med 43 
planscher; illustrationer till svens
ka folkvisor som Uthållighetens 
orkester i samarbete med Mån
teatern presenterar i ett kammar
musikaliskt program med fria 
tolkningar av sekelskiftets popu
lära visskatt. Till visorna och 
berättelserna projiceras några av 
den 16-årige GANs vinjetter. 
Programmet tar ca l timme. 

Manus: Maria Sundqvist, be
rättare: Anders Granström, drag
spel och blockflöjt: Ingemar 
Collmo, sopran: Ann-Sofie Här
stedt, violin: Ewa Wiberg. Bild
spel: Stefan Schönig. Produktion: 
Mån teatern. 

KOMPOL rrtöte Må 18.5 kl 19.15 på 
partilokalenAmne: Kommunfullmäktige. 

Hannas Fläkt Sö 17.5 kl17.00 Rep på 
Palaestra. 
RÖDA KAPELLET Lö 16.5 kl 11-12 
spelning på appellmöte för V. Samling 
Mårtenstorget 10.45. Vi spelar ur 1-
majrepertoaren. Sö 17.5 kl18.45 rep 
på Kapellsalen, Odeum. Rep inför 
Backa-kamevalen 23.5. Repertoar: 73, 
131,135,136,158,170,223, 238,244, 
247, 254.Ta med sambainstrument! 

VECKOBLADET 
Detta nummer gjordes av Lars Borg
ström, Rune Liljekvist och Gunnar San
din. 
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