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Ak tåg 
803-804! 
Det är knappastmöjligt förvanliga 
dödliga att åka sovvagn till 
Stockholm nuförtiden. Såvida inte 
någon annan betalar resan. De 
gamla sovvagnarnamed trebädds
kupeer har tagits bort, och numera 
firms endast lyxiga WL5:or och 
WLA:or, dvs tvåbädds- (eller 
single-)kupeer med dusch i v agns
änden eller i kupen. De är oerhört 
bekv ärna och tysta, men kostar 
därefter. 

I svar på klagan över detta 
förhållande från Bertil Egerö och 
Ulla Nord skriver SJ Person
trafikdivsion Syd, att de gamla 
sovvagnarna nu tas ur trafik en 
efter en och går i skroten. Tyvärr 
har man inte hunnit bygga nya 
vagnar i samma omfattning som 
de gamla skrotas. "På grund av 
dålig lönsamhet i nattrafiken 
kommer inte heller alla att ersättas" 
skriver man. 

Det är jurenasjälvmordet! Sådan 
affärside bäddar bara för att folk 
tar flyget istället. De gamla 
sovvagnarna behöver givetvis 
ersättasmednya två- ellertrebädds
kupeer för andraklassresande, om 
inte tåget bara ska bli ett rent 
affärsnö je. 

Förresten kan det löna sig att 
klaga. Kollegor i Dalarna klagade 
över att nattåget Gävle-Malmö 
drogs in efter sommaren. Efter 
uppvaktning från Kopparbergs
länets kommunalpolitiker beslöt 
Stig Larsson själv att tåget skulle 
finnas kvar till årsskiftet. Nu ska 
det tydligen finnas kvar till tid
tabellsskiftet i juni. 

Men tro inte att det står i någon 
tidtabell! Tågparet harnummer 803 
och 804. Inteens idatorn gårdetatt 
hitta, sädetär heltklart attman inte 
vill sälja några sovplatser i detta 
tåg. Då blir det lättare att lägga ner 
nästa gång. Det är typisk garnmal 
SJ -taktik av Lasse Petersonmodell, 
som man trodde var passe. 

Detärdärmankanhittadegamla 
sovvagnarna innan de skrotas. 
Förutom att linjen fyller ett 
resandebehov, är det frågan om 
sex personer som skulle bli 
arbetslösa om man lägger ner 
nattlinjen. Så passa på och åk! 

T ho 

VU -ledamot på valkonferens: 

Partiet saknar förtroende! 
I lördags arrangerade vänster
partiet Skåne en konferens om den 
kommande valrörelsen. Deltog 
gjorde förutom inledarna ett 
trettiotal vänsterpartister från de 
flesta av Skånes hörn. 

Lars Ohly från partiets verk
ställande utskottinledde om parti
ledningens valplan. Detviktigaste 
målet i valet är att få bort den 
borgerliga regeringen, fastslog 
Oh! y. Han konstaterade vidare att 
värtsterpartiet befinner sig i en 
allvarlig situation. All upprorslusta 
har kanaliserats till s, medan v inte 
uppfattas som ett viktigt och håll
bart alternativ. Att vi inte framstår 
som intressanta berorpåoss själva. 
Media behandlar oss som vi för
tjänar, menade Ohly. Fortsätter 
detsomhittillsåkervi urriksdagen 
och med värtsterpartiet utanför 
riksdagen blirdetsvårtattpålängre 
siktbyggaenstarkvänster, trodde 
han. Han påminde emellertid 
också om att det såg lika illa ut 
inför 1988 års val som slutade 
med valframgång. 

Valforskarna pessimister 
Enligt valforskningen lider par
tiet av problem med trovärdig
heten. Ohly ansåg emellertid att 
partiet nu har förutsättningar att 
framstå som mer trovärdigt än 
tidigare. Partiet säger tydligt att 
inkomster och utgifter i det stora 
måste balanseras, om än inte varje 
budgetår. Ekonomin måste fås i 
balans. Det strukturella budget
underskottet måste bort. 

Ett annat problem är enligt 
valforskningen att partiet saknar 
tydlig profil. Människor 
förknippar inte vänsterpartiet med 
något särskilt ställningstagande, 
inte ens i EG-frågan. Det enda 
partiet förknippas med är interna 
stridigheter. Enligt Ohly är 
partiledningen nu överens om att 
tona ner stridigheterna och sträva 
efter en klar framtoning inför v alet. 

Tyck vad du vill . . . 
Det är givetvis tillåtet att tycka 
annorlunda, t ex vara för EG, och 
med sina åsikter vara med och 
utveckla partiet, sa Ohly. Men det 
är också viktigt att kunna samla 
sig och att respektera i demokratisk 
ordning fattade beslut, så att partiet 
i t ex EG-frågan har en tydlig 
profil. 
Tidigare val har partiet haft för
delen att ha en väl inarbetad parti
ordförande. De_ t tar tid för en parti-

ordförande att uppnåden ställning 
Lars Werner hade, sa Ohly och 
berättade att VU diskuterat hur 
Werner ska kunna utnyttjas i 
valrörelsen. 

Partistyrelsen harutnämntvalet 
94 till "solidaritetsvalet". Frågan 
om solidaritet kopplas till tre 
områden l) arbete och välfärd
solidaritet med sjuka, äldre, 
arbetslösa, barn och ungdomar; 

2) EG - t ex solidaritet med 
tredje världenmotEG:s tullmurar; 
3)miljö- solidaritetmed framtida 
generationer. 

Allt partiet vill kan inte genom
föras under en valperiod, konsta
terade Ohly. Därför ska partiets 
valplattform (som antas i decem
ber) innehålla ett begränsat antal 
krav där kampen mot arbets
lösheten blir det viktigaste. 

Krav på den regeringen 
Partiet driver för närvarande en 
EG-kampanj.Ennykampanjkom
mer i vår på temat arbete och väl
färd. Tills dess ska partiet förhopp
ningsvis ha kunnat samlas i 
frågorna om socialförsäkringens 
framtid (vilket ska behandlas i 
mitten av oktober) och bostads
politiken (som behandlas i mitten 
av november). 

Partirådetkommer att formulera 
krav inför en ny regering (det sker 
emellertid inte förrän nästa som
mar) och ta ställning till i vilka 
frågor det finns förutsättningar för 
samarbete mellan v och s. Ohly 
ansåg att det inte längre är läge för 
partiet att kräva regeringssam
arbete då det finns grundläggande 
skillnader mellan s och v. Men 
samtidigt ska v inte vara ett 
ständigt oppositionsparti utan 
sträv a efter att bli en del av ett 
regeringsunderlag, menade han. 
Han angav arbetslösheten och 
återställande av arbetsrättsliga 
regler som exempel på frågor där 
förutsättningarna borde v ara goda 
för samarbete. 

Partiet kommer att prioritera 
storstäderna i v airöreisen berättade 
Ohly. I första hand Stockholm, i 
andra hand Göteborg och Malmö. 
I övrigt gäller att vi ska satsa där vi 
har folk och där vi har en fun
gerande politisk verksamhet, sa 
Ohly. 

Fyra huvudfrågor i Malmö 
Viimer Andersen, ordförande i 
vänsterpartiet Malmö, berättade 

om deras valplanering. I vänster
partiet Malmö är man optimistisk 
inför valet, trots allt, sa han. Man 
har fastlagt fyra huvudfrågor att 
driva i den lokala valrörelsen; 
arbetslösheten och strategier för 
att utveckla nya jobb, ny syn på 
den gemensamma sektorn, EG/ 
EV-motstånd samtmiljö och infra
struktur. 

Ett intressant inslag i vänster
partiets valrörelse i Malmö blir 
öppna cafemöten på olika platser 
dit människor inbjuds att komrna 
och tala politik. Hittills har man 
arrangeratsådanamötenpåKirse- · 
berg. Rörande Kirseberg arbetade 
man också med förslag om att 
göra denna stadsdel till en eko
logisk stadsdel. Andra planer är 
att 2-3 gånger inför valet utge en 
tidning ''Nya Värtsterbladet" som 
ska spridas till mellan 50 000 och 
JOO 000 hushåll samt att genom
föra en speciell satsning på skol
ungdomen i samarbete med Ung 
Vänster. 

Viimer berättade också om det 
tvärpolitiska kvinnasamarbete 
som bedriv s av de s k Näthossorna. 
Detta arbete har bl a lett till ett bra 
informellt samarbete mellan 
vänsterpartister och socialdemo
krater. Aven i arbetslöshetsfrågan 
arbetar man brett genom att stödja 
de måndagsmöten mot arbets
lösheten som arbetslösa i Malmö 
arrangerar. 

I Malmö räknar man med att ha 
sina kandidatlistor till kommun
och riksdagsval (man utgör nu
mera egen valkrets) klara för 
presentation redan i mitten av 
november, åtminstone vad det 
gäller toppplatser. 

Blåvit politik nästa val? 
Klas Ek, politisk sekreterare för 
vänsterpartiet i Stockholms läns 
landsting, talade om hur partiet 
bör agera i Skåne för att vinna 
representation i landstingen 
(partiet åkte ur M-landstinget i 
förra valet och är sedan garnmalt 
orepresenterat i L-landstinget). 
Han jämförde med sitt tidigare 
arbete som Konsumföreståndare 
då man fick tänka på att inte ha 
skämda varor, att sälja samma 
varor som alla andra men också 
egna varor. Detsamma gäller för' 
partiet, ansåg han. 

Ek ansåg att det är svårt att få 
uppmärksamhet speciellt för 
landstingsvaletochmenade attdet 

fort.r. f.~ 



Gudrun, CH och J enny överens: 

EG-frågan måste in i valrörelsen 
Helgen den 25-26 september hölls i Karlstad en upptaktskonferens inför väns~erpa~tiets ~h 
Ung Vänsters EG-kampanj som ska genomföras under hösten. Ca ett 60-tal roretradare for 
vänsterpartiets och Ung Vänsters distrikt deltog. Inledare var Gudrun Schyman, C H 
Hermansson och Jenny Jederlund. 

Gudrun Schyman inledde konfe
rensen. Hennes viktigaste budskap 
var att EG-frågan inte får sopas 
undermattan av övriga partier utan 
måste in i valrörelsen. Alla partier 
måste tydligt redovisa var de står. 
Hon menade att det är i det samlade 
EG-motståndets intresse att EG
kritikema blir fler i riksdagen, då 
det är i riksdagen som beslutar om 
folkomröstningens utformning, om 
resursernas fördelning till kam
panjorganisationer och om tolk
ningen av folkomröstningsresul
tatet Hon konstaterade också att 
stortingsvalet i Norge inneburit en 
rejäl tempoförlust för EG-an
hängama. 

'94 solidaritetsval 
Gudrun förklarade att de aspekter 
av EG-frågan som partiet ska lyfta 
fram i kampanjen (som ses som en 
förvalskampanj) är demokrati, 
arbete och miljö. En röd tråd ska 
vara frågan om solidaritet (vilket 
innebär en koppling till parti 
styrelsens proklamerande av valet 
94 som ett solidaritetsval). Ettsyfte 
med kampanjen är att göra det 
tydligt för människor att partiet 
sägernej till medlemskap i EG/EU 
(vilket förvånande många inte 
känner till enligt v alforskaren 
Sören Holmberg). 

Gudrun polemiserade mot upp
fattningen (nyligen framförd av 
Ingvar Carlsson på SAP-kon
gressen) att EU skulle kunna 
erbjuda lösningar på de problem 
kapitalets internationalisering för 
med sig. Hon pekade på att EG
anpassningen, främstgenom EES
avtalet, tvingar Sverige att införa 
en mängd hinder för att styra 
kapitalet, bl a vad gäller kredit
och valutakontroller, näringspoli
tiska stöd. Denkommandecentral
banken ska enligt ska enligt 
Maastrichtavtalet inte ta instruk
tioner av vare sig nationella riks
banker eller andra EG-institutioner. 
Att detta ger utrymme för någon 
som helst demokratisk styrning av 
kapitalet är svårt att se, ansåg 
Gudrun. Vidare pekade hon på att 
den ekonomiska och monetära 
unionen innebär en grundlagsfäst 
nyliberal ekonomisk politik. där 
prisstabilitet är huvudmålet, vilket 
antagligen går ut över syssel
sättningen. 

Gemensam valuta 
Det finns vissa fördelar med en 
gemensam valuta enligt Gudrun. 
Spekulationerna försvinner inom 
unionen liksomväxlingskostnader. 
Priset blir emellertid alltför högt 
menade hon. Möjligheterna att 
justera valutan för enskilda länder 
försvinner, vilket ger särskilda 
problem för länder med ensidiga 

näringsstrukturer inom konkur
rensutsatta näringar, t ex Sverige, 
Finland och Norge. Länder med 
många näringspolitiska ben, t ex 
Tyskland och Frankrike klara 
konjunktursvängningar bättre, 
även om dessa också får problem. 

Gudrun påminde också om att 
det vid den svensk-norska unions
upplösningen 1905 fanns de i den 
internationella arbetarrörelsen som 
ansåg det illusoriskt att tala om 
norsk nationell självbestämmande
rätt, då Norge redan var beroende 
av det internationaliserade kapita
let. Den svenska arbetarrörelsen 
hävdade emellertid att det var fel 
att göra frågan om politisk själv
ständighet slaviskt underordnad 
kapitalets ekonomiska internatio
nalisering, då detta baraskulle leda 
till politisk fatalism och passivitet. 
Kapitalismens internationella 
etablering kom tidigare än national
staternas uppkomst och sambandet 
kapital - nationalstat är inte helt 
rätlinjigt, hävdade Gudrun. Trots 
nära och ömsesidigt beroende har 
kapitalet sin logik och national
staten sin. 

CH om kapitalet 
Frågan om kapitalets internatio
nalisering behandlas även av CH 
Hermansson. Han konstaterade att 
dennamedförproblemoavsettEG
medlemskapet. Han menade attdet 
finns en dubbelhet i EG:s inställ
ning till storföretag och monopol. 
Dels leder den inre marknaden till 
ökad koncentrationvilketförväntas 
bidra till stark tillväxt, dels vill EG 
motverka monopol och ökad 
konkurrensen. EG har inga meka
nismer för kampen mot transnatio
nella företag, enligt CH. 

Partiets linje kan inte begränsas 
till "Nej till EG", ansåg CH . Han 
angav fem viktiga internationella 
åtgärder vänsterns bör verka för: 
att bygga starka fackliga inter
nationaler, att förstärka det kon
cernfackliga samarbetet, att bygga 
starka politiska arbetarintematio
naler, att få till stånd en förändring 
av VärldsbankensochiMF:sarbete 
framför allt när det gäller valuta
rörelser (här är EG en för liten 
enhet enligt CH) samt att få till 
stånd en ny internationell insti
tution som reglerar direktinves
teringar över gränser. 

Internationella åtgärder är det 
avgörande men i väntan på dess 
ansåg CH att det nationellt bör 
föras fram krav på facklig vetorätt 
mot utländska företagsköp och mot 
svenska investeringar utomlands, 
offentlig statlig prövning av 
utländska företagsköp medmöjlig
het till förbud samt viss valuta
kontroll och kontroll över kapital
rörelser. 

Ung Vänster 
Jenny Jederlund, Ung Vänsters 
förbundsordförande, talade om 
ungdomsperspektivet på EG. Hon 
konstaterade att det är bland 
ungdomar under 25 år som EG
motståndet nu är starkast. Det var 
annorlunda för tv å- tre år sedan då 
ja-sidan fick starkt stöd när man i 
skolorna propagerade för det nya, 
fria Europa med möjlighet till 
arbete och studier utomlands. Jenny 
förklarade omslaget dels med att 
ungdomar genomskådat denna 
propaganda (man vet t ex att 
ungdomsarbetslösheten är stor 
även i EG), dels med att dessa 
frågor kommer i skymundan för 
större frågor om vad man vill med 
framtiden . Existentiella frågor som 
dagens ungdomar har lätt att ta till 
sig. 

Ungdomar upplever EG som för 
trångt, de vill vara världsmed
borgare, enligt Jenny. De är med
vetna om den globala miljöför
störingen och den orättvisa fördel
ningen globalt. De är beredda att 
förändra livstil, men ser inte någon 
utveckling åt dettahåll iEG. Vidare 
är frågan om neutraliteten viktig . 
Dagens ungdomar har upplevt 
slutet av det kalla kriget och är 
rädda för planerna på ett europeiskt 
försvarssamarbete. Jenny ansåg att 
det vidare råder en antiauktoritär 
stämning bland dagens ungdom 
som gör att demokratifrågorna blir 
viktiga för dem. Ungdomar vill ha 
ett reellt inflytande över sitt eget 
liv. 

Man ska emellertid inte vara för 
säker på ungdomars ställnings
tagande enligt Jenny . sakfrågor, 
inte ideologier, upplevs som det 
väsentliga bland ungdomar. Dess
utom hardagens ungdom en livsstil 
med ett högre tempo än tidigare 
generationers . Detta gör att ung
domars inställning kan svänga 
snabbt. 

Diskussionen bland deltagama 
på konferensen handlade bl a om 
att företrädare för en del mindre 
distrikt upplevde det som proble
matiskt att arbeta för partiets EG
kampanj samtidigt som man deltar 
i det bredare Nej till EG-sam
arbetet. Flera tog upp som ett 
problem att EG-debatten hittills 
präglats av förmycketosakligheter, 
även från nej-sidan (flera ~åg 
emellertid också att en förbättrmg 
tycks vara på gång). 

En stor del av deltagama på 
konferensen kom från Ung Väns
ter. Ungdomsförbundetharuppen
barligen medvind för närvarande 
och är inriktat på nära samarbete 
med partiet. 

OlofNorborg 

Ny roman orp. 

Ann-Charlotte Alvefors kommer i dagarna 
ut med en ny roman. För övrigt den första 
på 7 år. Detta ska inte föreställa att vara en 
recension av boken vilken som sagt inte 
har kommit ut ännu, men jag har läst delar 
utav den och vill ge lite förhands
synpunkter. Dennanya bok är en myllrande 
och bångstyrig samtidssaga om tre kvinnor 
och lika många kärlekar. Om boende på 
Kärleksgatan i en sydsvensk metropol med 
storstadslater och hennes försök au bryta 
pansaret kring folkhemshövdingen Nils 
Albin Hansson, hennes ungdomskärlek, 
som inte brar glömt och svikit henne utan 
också deras gemensamma ideal. Om 
dotterns son, en medelålders snorunge, 
som vill bli älskad till varje pris, vilket 
leder henne rakt i armarna på prästen Lo we, 
känslamakare och lekmästare. 

Om barnbarnet Sara som går med 
minnets slagruta genom tillvaron, och 
hennes vän Tinto, en gäckande gestalt som 
har hemlig firma med tro, hopp och kärlek 
som affärside. 

Runt de tre kvinnorna finns också andra 
personer, som Bojansvännina i läsecirkeln 
Lusasken,livsänglama Ljuger och Dövöra 
och Anita Skön, skönhetsdrottning, och 
syster till Bojan. 

Romanen rymmer likt den kinesiska 
asken många berättelser i berättelsen, och 
utspelar sig på flera plan, i tiden och i 
rummet. vilket skiftar mellan Sverige på 
väg in i den stora glömskan och Central
europa, med sin historiska sorg och 
konfliktfyllda framtid. 

Vi möter i boken flera kända skådespe
lare, såsom Ost-Lasse, den kände social
demokratiske osthandlaren, Arbetets 
chefredaktör och tidigare kommunalråd i 
Malmö, samt herr struve, som i Höganäs 
heter nästan detsamrna som i verkligheten. 
Kommunalrådet i Höganäs talar om att 
Höganäs har en naturlig lösning på sina 
stora problem, i det att man på Kullaberg 
haren automatisk ättestupa. 

Ann-Charlotte är ju gift med Amulf 
Merker som i många är varit medlem av 
Vänsterpartiet i Lund, varmedom attbilda 
Vänsterpartiet i Höganäs, som medlem i 
Vänsterpartiet i Malmö, och är nu professor 
i Uppsala. • 

När AmulfochAnn-Charlottenästagång 
kommer till Skåne ska jag servera dem en 
riktig hös trätt, som jag själv finner är den 
absolut godaste användning av vitkål, 
nämligen fylld vitkål . 

V ar je år på min födelsedag när min släkt 
ska komma på besök ger jag dem alla 
möjliga alternativ till vad de vill ha till 
middag: ankstek, fläskstek, helstekt oxfile 
eller skånskgåsastek. Men varje år är svaret: 
"nej vi vill ha din hemmagjorda fyllda 
vitkål"! 

Vitkålen skall koka rätt så länge och den 
får smak av kött i så hög grad att t o m 
hunden äter de rester av kål som skulle bli 
kvar. 

Det kan vara lite svårt att ge ett exakt 
recept på hur man gör den fyllda vitkålen 
då den kan göras med många olika 
blandningar av köttfärs, men själv tycker 
jag de tär godast om man har 3/4 ~~~ärs och 
1/4 fläskfärs,men det är helt moJhgt med 
alla andra blandningar, bara ren oxfärs 
eller bara fläskfärs. 

Det kanvara mycket svårt att beräkna 
hur mycket köttfärs där ska i hålet i 



skånsk politik 

vitkålshuvudet men det skall vara helt 
stoppat så det är bättre att laga för mycket 
fårs och använda resten till köttbullar än 
det är att ha för lite förs så att det blir ett hål 
inne i huvudet. 

I Frankrike lagar man en annan sorts 
fylld vitkål där man använder rester av 
kokt soppkött, som man hackar till en färs 
med god krydda inne i vitkålen, som man 
inte hålar ut men i stället gör från blanche
rade blad om man binder om vitkålen, en 
mycket omständligare processs än den som 
jag här kommer att beskriv a. Det går inte 
attjärnföra fylld vitkål med kåldolmar- det 
skulle faktiskt vara blasfemi. 

4-6 personer 
l mycket stort vitkålshuvud urholkas så 
grunt som möjligt 
2 kg köttfärs 
2 hela ägg 
4 msk vetemjöl 
mjölk till behov (ca 1(2 liter) 
salt och peppar 

Man börjar med att holka ur vitkålen. Skär 
toppen av vitkålen i den ände där stjälken 
sitter. Skär 3 -4 cm ner. Själva vitkåls
huvudet börjar du därefter holka ur med en 
mindre, skarp kniv samt en metallsked. 
Det är svårast i början. Du urholkar så 
mycket att där är ett skal omkring dethål du 
ska ha färsen i. Skalet skall vara ungefär 
11(2 cm tjockt överallt. Det är naturligtvis 
mycket viktigt att du inte kommer tillatt 
skära igenom huvudet på något ställe. 

Färsen gör du av de återstående 
ingredienserna - jag använder här alltid 
vetemjöl där det skall koka länge så får du 
en bättre konsistens än om du använder 
skrorpmjöl, liksomjag använder garnmal
dags mjölk istället för Ramlösa eller 
liknande. Salta och peppra rikligt på färsen 
dåden e f er lång tids kokning annars förlorar 
för mycket i smak. Rör den mycket 
grundligt innan du fyller den ner i kålhu
vudet, där du stoppa den fasttills du är helt 
uppe vid randen. Nu tar du toppen som du 
tidigare skar av och binder fast med ofärgat 
bomullsgamsådetverkligensitterpå. Lägg 
den sedan i en gryta med saltat vatten där 
du kokar den i fyra timmar. 

Jag vet om att många har försökt koka 
denna rätt kortare tid men det blir en annan 
rätt, den måste koka så lång tid som jag här 
har nämnt. Det gåt bra att ta en del av den 
överskjutande vitkålen som jag grävt ut att 
lägga i vattnet bredvid om du vill ha mera 
vitkåltill men annars ät det som rå vitkål. 
Salta den och sätt den i kylskåp till nästa 
dag och det är en utmärkt sallad den dagen. 

När vitkålen harkokat en fyra timmar tar 
du lite av spadet och gör en vit sås som du 
som så önskar kryddar med lätt muskotnöt, 
ev lite kapris, -det är det inte så många som 
tycker om - men det gör jag. Lägg upp 
vitkålen på ett stort fat men låt den rinna av 
lite innan du börjar skära i den. Därefter 
skär du ut den precis som en tårta och 
serverar den till såsen. Ev ett stycke gott 
bröd till gäran danskt rågbröd, men potatis 
tycker jag är ett absolut missförstånd. 

Nu är det klart att det inte går att dricak 
vin till denna rätt, men ett stort glas kallt öl 
är mycket bra. 

Jeppe pd berget 

AKUT 
KONST& 
POLITIK 

I anslutning till den uppmärk
sammade utställningen AKUT på 
Konsthallen (seförra VB!) arran
geras ett seminarium om Konst 
och Politik på lördag den 9 oktober 
kl 14.00 på Smålands Nation. 
Hålltider: 

14 .00 Informations - och 
klassamhälle . Joachim Israel, 
professor i sociologi, Göteborg . 

15.15 Kulturpolitik på 90-talet. 
Mikael Löfgren, kulturskribent i , 
DN, Göteborg. 

16.15 Recitativ: Trefaldighets
natten av August Strindberg . 
Maria Sundqvist, klarinett & 
Anders Granström, röst. 

17.00 Paneldiskussion: Vad är 
politisk konst? V ad kännetecknarit 
den politiska konsten? Är konstens 
rum användbart? MariaLindJohn 
Ptere Nilsson, Lars Peterson, 
Bengt Olvdng. • 

19.00 Mat och bar. 
-FRI ENTRE -

Arr. Lunds Konsthall, AKUT, 
Kultursociologiseminariet, ABF 
Skåne, Smålands Nation, Statens 
Kulturråd. 

Hardebergaspåret 
- funderingar 
I söndags cyklade jag mot stan på 
Hardebergaspåret. Detvarfast och 
fint grus ända tills jag kom över 
motorvägen. Där är spåret asfal
terat en sträcka, och där var stora 
vattenpussar, som skvätte mina 
ben och fötter våta trots att jag 
saktade farten . 

Asfalt? Nej tack! 
Ann 

Flamman slocknar, ur askan: 
Oberoende Socialistisk Information 
I Solna genomfördes i lördags den första av en serie konferenser om tidningen Norr
skensflammans framtid. Ett femtontal intresserade, till störstadelen frän Stockholmsomrädet, 
hade hörsammat inbjudan. Tidningsstyrelsen, som fattat beslut om vissa genomgripande 
förändringar av tidningen, ville ha synpunkter på sitt förslag för att senare slutgiltigt besluta 
om namnändring och förnyelse av redaktionen. 

I sin inledning avslöjade ordföran
den i tidningsstyre Isen, Dan Gahn
ström, att ett preliminärt förslag 
till nytt namn redan fanns; 
''Information". 

Förebilden är den danska tid
ningen Information, som startades 
av motståndsrörelsen under kriget 
och som fram till 1986 ägdes av 
medarbetarna. Information som är 
partipolitiskt obunden och sam
hällskritisk har en upplaga om
kring 27 000 (1991). 

Vi fick också veta att intresset 
för chefredaktörsstolen var stort. 
Ett antal väl kvalificerade sökan
den fanns redan. 

Den kommande tidningen, o av 
sett namn, skulle vara en parti
politiskt obunden socialistisk 
nyhetstidning, slog Gahnström 
fast. Formatet skall öka från 
nuvarande 18 sidor till 30 sidor i 
genomsnitt. Den nuvarande en
sidiga utiandsbevakningen för
bättras, fler frilansmedarbetare, 
bättre miljöbevakning utlovades. 
"Knepochknåp", idrottochkultur, 
konsumentupplysning och EG
bevakning var också frågor som 
den nya tidningen skall ägna sig 
åt. 

Förennytidningkanmannästan 
tala om med tanke på de stora 
förändringar som är på gång i 
"Flamman". 

Prenumerationen sänks! 
Ekonomiansvarige Jan Ask sa att 
nu må det bära eller brista men vi 
satsar allt på en förnyelse av 
tidningen som måste medföra en 
fördubbling av upplagan inom ett 
år (f n 2500 ex) och inom två år en 
tredubbling. 

Då först börjar projektet gå runt 
ekonomiskt. Vid 10 000 ex för
dubblas presstödet. Tidningen, 
som redan nu produceras med helt 
modem teknik, behöver ingen 

teknisk upprustning men kost
nader för inköp av textmaterial 
och marknadsföring kommer att 
tära på det lilla kapital som finns. 

Trots att tidningens sidantal 
fördubblas har man beslutat sig 
fören '1ågprislinje"medettprenu
merationspris på 295 kr för helår
en 20-procentig sänkning. Halvår 
kommer att kosta 190 kr och man 
skall kunna ta en provprenume
ration på fyra nummer för 20 kr. 
Lösnummerpriset höjs från nuva
rande 7 kr till l O kr. Tidningen 
kommer att distribueras genom 
Pressbyrån och andra försäljnings
ställen. 

Eftersom tidningen varken vill 
eller kan förlita sig på något poli
tiskt parti eller annan politisk 
organisation blir man tvungen att 
bygga upp en egen stödorganisa
tion. Detta lokala kontaktnät skall 
v ara tidningens lokala ansikte och 
värva prenumeranter, föreslå för
säljningsställen och sköta upp
sättning av löpsedlar. Man skall 
också kunna tipsa redaktionen om 
lokala nyheter och hjälpa till med 
prenumerantanskaffning. Efter
som den nuvarande tidningen är 
har minst spridning i storstäderna 
tänker man sig en satsning på 
Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Misstron begränsad? 
I den efterföljande debattrundan 
var man, med några undantag, 
överens om nödvändigheten att 
byta namn. Skälet var inte bara 
Norrskensflammans tidigare an
knytning till Apk utan också att 
namnet på flera sätt v ar förknippat 
med en enda landsända vilket inte 
var lämpligt för en tidning med 
riksspridning. Det påpekades dock 
attdenna belastning närmast tycks 
finnas inom vissadelar av vänster
partiet. Radikalasocialdemokrater 
verkar ha mer förtroende för 

tidningens nuvarande självstän
diga linje, det slogs fast i flera 
inlägg och som bevis tog man bl a 
hur tidningen mottogs på den 
senaste socialdemokratiska kon
gressen. 

Den nu v ar ande redaktionen v ar 
för mansdominerad ansåg flera 
debattörer - inte bara de kvinn
liga. Några instämde i PJ:Oblemet 
med utiandsbevakningen som nu 
har alltför stor tyngdpunkt på 
Latinamerika med tanke på 
inbördeskriget i det forna Jugo
slavien och omvälvningarna i 
Östeuropa och Mellanöstern. 

I flera inlägg betonades vikten 
av att ha klart för sig vem som var 
läsare av den nya tidningen. 
"Målgrupp" som det kallas på 
marknadsdialekt. Också layouten 
diskuterades och från styrelsens 
sida sade man sig lägga vikt vid att 
den nya tidningen skall ha nyhets
karaktär . 

Nu går vi ut och jobbar 
Det gick inte att ta miste på allvaret 
i denna nödvändiga "strukturom
vandling" av Norrskensflarnman. 
När Dan Gahnström på eftermid
dan gjorde sammanfattningen 
kunde han konstatera att beslutet 
egentligen var enkelt. Flarnman 
skulle inteöverlevaett år till därför 
var de förestående förändringarna 
helt nödvändiga. En partipolitiskt 
obunden, socialistisk nyhetstid
ning, med ny redaktion, ny 
redaktionschef, nu layout och 
framför alltmed nytt innehåll, som 
vändersig tilldensvenska vänstern 
i bredaste mening . 

Vi får anledning att återkomma 
till projektet i dessa spalter efter 
den regionala konferens som skall 
hållas i Malmö om en tid. Vill du 
delta kontakta Kurt Sjöström 040-
921178 eller Rune Liljekvist 046-
115069. 

r l 
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Utredningen om Kävlingebanan: 

V trots allt 
Be~övs egentlige~ vänsterpartiet? 
Enhgt senaste S1fo är det 97,2 
procent av v ä l jama som inte tycker 
det. 

Jag tillhör de övriga 2,8. För 
vad skulle vara alternativet? 
Socialdemokraterna, sägernågon. 
Samla vänsterkraftema. 

Häromdagen meddelades detatt 
det inte blir någon resning i 
Boforsrättegången. Trots att det 
numera finns vattentäta bevis i 
f.d. Stasis register och trots att det 
skulle räcka med en officiell 
hänvändelse från UD för att de 
skulle bli tillgängliga för svensk 
domstol. 

Men det kom ingen hänvän
delse. Det hade Carl Bild t (m) och 
Ste!l Andersson (s) gjort upp om, 
enhgt den gamla principen "torkar 
du mej i röven så torkar jag dej i 
röven". 

Nej, ingen socialdemokrati för 
f!lej. J ag_håller mej till vänsterpar
tiet. I bnst på bättre. 

Gr r 

Bli kvinnojägare! 
Som bekant beslöt kongressen att 
50-50 skall gälla. Kvinnor skall 
stå på framsk ju ma platser på våra 
valsedlar till valet 1994. 

Därför ut och ragga! Fråga 
v aren da kvinna, flicka eller 
gumma om hon är villig att vara 
kandidat. Viss anknyming till 
partiet är alltid klädsamt. 

Seminarium 
om islam 
lördag 13 oktober kl 9.30- 15.00 

Lokal: Folkets Hus, Lund, 
Jan H järpe, professor i islamologi 
vid Lunds universitet, medverkar. 
Arrangör är ABF Skåne som vill 
ha anmälan före l november på en 
särskild blankett. Dessa finns att 
få från distrikstexpeditionen i 
Malmö. ABF står för kurskost
naden. Om någon skulle vilja ha 
resekostnader betalda, så går det 
bra att ansöka om slantar hos 
vänsterpartiets skånedistrikt. 
Adressen är Nobelvägen 51, 214 
33 Malmö te!. 040-19 27 87 . 

Raka spåret det enda raka , 
Dubbelspårsutbyggnad av banan till Kävlinge i befintlig 
sträckning, Gunnesbo pågatägshållplats kvar. Att det är det 
överlägset bästa alternativet framgår helt klart av den 
utredning som presenterades i onsdag. Fast om tjugo är 
kanske man ångrar att man inte valde en sträckning som 
medgav betydligt större hastigheter. 

Detta bekräftar v ad vi på VB 
anat. Men Sven Allan Bjerkemos 
Banverksutredning stöder argu
mentationen på några intressanta 
punkter. 

Inga rivningar 
Exempelvis fastslår han att inga 
villor i Lund behöver rivas trots 
att detta ofta har hävdats i bl.a. 
insändardebatten. Förutsättningen 
är att man låter det nya spåret 
överta delar av den nuvarande 
gång- och cykelvägen, och att en 
ny sådan anläggs längre västerut. 
Utredaren menar att den skulle få 
ett bättre läge än nu i förhållande 
till stadsdelen Gunnesbo. 

Intrång i trädgårdar blir det dock 
och det behöver byggas buller
skydd. På den punkten betonade 
kommunens representanter ivrigt 
att de kommer att ha synpUTikter 
på vallamas eller plankens utse
ende. 

S ladsbyggnadsdirektören hade 
tidigare undrat om man inte kunde 
nöja sej med dubbelspår norrifrån 
till Gunnesbo och behålla det enkla 
in till Lund för att tillgodose de 
störda villaägarna. Men utred
ningen visar klart att en sådan 
lösning skulle vålla problem med 
tidtabellsläggning och förse
ningsrisker och dessutom vara 
högst tillfällig. Senast år 2005 
behövs det nämligen dubbelspår 
hela vägen. Därmed torde det 
alternativet vara ute ur diskus
sionen. 

Svårt ersätta Gunnesbo 
'låggruppen" har ju föreslagit att 
Västkustbanan i stället avgrenas 
från stambanan längre norrut och 
att hållplatsen vid Gunnesbo 
ersätts med en ny på stambanan. 
Utredningen visar med all tyd
lighet att en sådan hållplats får 
mycket mindre resandeunderlag 
och att det finns järn v ägstekniska 
problem med lokaliseringen. Den 
kan inte ligga i en kurva för då 
skulle tåget p.g .a. doseringen luta 
vid plattformen, och den kommer 
så nära Lund C att tågen inte skulle 
hinna få upp farten. Därmed är det 
klart att Länstrafiken, som kör 

pågatågen, inte vill ha den. Det är 
redan ett problem att de säger sej 
inte heller vilja anlägga någon ny 
hållplats vid den framtida satellit
staden V allkärr a. På den pUTikten 
verkar det dock som kommu
nalpolitikerna är beredda att ta 
strid. 

Ett tredje alternativ belyses mera 
skissartat i utredningen. Det är att 
behålla nuvarande enkelspår för 
bara pågatågen och låta fjärrtågen 
vika av från stambanan först norr 
om Stångby. På en sådan ny bana 
skulle de kunna susa fram med 
300 km/h och det är i linje med 
SJ:s snabbtågsversioner. Ban
verket är mer jordnära, men det 
verkade som om direktör Tingvar 
anar risken för att framtiden 
bedömer deras huvudalternativ, 
dvs. dubbelspår i befintlig sträck
ning, som kortsynt. 

Men det är svårt att planera för 
enavlägsenframtid.Närjämvägen 
Lund-Bjärred byggdes 1901 
tvingades den att över Västkust
banan vid Leråkra bygga en 
viadukt som gav utrymme för 
dubbelspår, för ett sådant var 
planerat redan då. Viaduktens 
landfåsten syns fortfarande. Först 
nästan hundra år senare förverk
ligas alltså planen och Bjär
redsbanan är för länge sedan 
nedlagd. 

Riskabel försening 
1997 ska dubbelspåret stå klart 
enligt Banverkets aktuella plane
ring. Man anser sej alltså behöva 
över tre år för att bygga den drygt 
milslånga sträckan. Vägverket 
anlade nyss den lika långa motor
vägen till Gårdstånga på mindre 
än en tredjedel av tiden och det 
talas mycket om att skynda på 
med alla anläggningsarbeten, dels 
för att det behövs åtgärder mot 
arbetslösheten just nu och för att 
det är billigare att bygga i 
lågkonjunkturen. När det var kris 
på trettiotalet elektrifierade man 
600 km järnväg mellan Malmö 
och Stockholm på bara två år! . 

Banverkets representanter för
svarade sej med att de hade svårt 
att klara planeringen i takt med 

~lagens ö~ing. Och det är sant, 
nksdagsrev1sorema kom ju nyli
gen med allvarlig kritik mot 
Banverkets sätt att fungera. 
.. Dessu~om kan bygget ta ännu 

langre lid, . för de!! borgerliga 
komm~~e~irungen vill tydligen ta 
all möJhg hänsyn till villa
ägru:klicken, med rundlig tid för 
rem1sser och överklagan. Risken 
är, förklarade Banverket, att 
anslagen försvinner från Skåne om 
vi inte kan använda dem i tid. 

Gr 

Partiet saknar förtroende 
forts frtln sid l 

gäller att göra ett bra riksdagsval 
vilket drar med sig ett bra resultat 
också i landstinget. Vidare menade 
han att det är viktigt för partiet att 
förknippas med profilfrågor som 
ingetannatparti driver, somexem
pel nämnde han sextimmarsdagen. 

Ytterligare en fråga som kom 
upp i diskussionen var den om att 
ställa upp särskilda kvinnolistor. 
Ek ansåg att kvoterade Iis to r borde 
vara lika bra. Däremot tyckte han 
att partiet bör överväga att ställa 
upp särskilda ungdornslistor vid 
sidan om "40-talistlistorna". 

Olof Norborg 

KOMPOL möte Må 11/10 kl 19.15 på 
partilokalen.Tema: Fortsatt 
budgetdiskussion . · 

RÖDA KAPELLET Fre 8/10 avresa till 
Greifswald P ågatåg från Lund avgångs
tid 16,47 (obs tiden!) Malmö 17,15, 
Trelleborg 18,00. Endast för dem som 
anmält sig. Hemkomst lö 23 eller söndag 
18,30. Repertoar:2, 39, 76, 132, 134, 
136,166,190:2.194:2,208,215:2,221, 
222,224,225,227,231,238,246,253, 
254, 257, 271 . 275. Jnga extra notkopior 
kommer att tas med. 
Sö 10110 ingen organiserad repetition. 
Söndag 1511 O rep inför demonstration 
lö 23110 för Nej till EG. Anmäl till Rune 
11 50 6g. Repertoar i nästa VB. 

VECKOBlADET 
Detta nummer gjordes av Lars Borg
ström, Rune Liljakvist och Thomas 
Schlyter .. 

Tel. red.onsd e 18: 
046/11 51 59 
Fax: 046/14 65 82 

Kontaktredaktör för nästa nummer: 
Thomas Schlyter T14 75 05 
Vid utebliven tidning ring 
Rune Liljakvist 046- 11 50 69 
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