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Oenighet (v) l: 

Energibolagets 
expansion 
När detta läses har vänsterns full
mäktigegrupp sannol ikt enhälligt 
till sty rkt att Lunds Energi AB får 
bilda elhandelsho laQ tillsammans 
med brittiska Eastern Group. Men 
det fin ns v-politiker som är djupt 
tveksam ma til l projektet. kan vi 
beriitta . 

Annars är det som bekant frii mst 
moderate rna som har fronderat i 
affären. De är av ideologiska sk iii 
motståndare til l den sortens kom 
munala engagemang. De säger sej 
också vara rädda att det i fram tiden 
kan bli aktuellt att kommunens 
måste skjuta ti ll medel och riskera 
förlust (de drar parallel ler med 
olönsamma kommunala hostads
holag på andra hå ll ). och tvcker att 
överlikviditet bör komma elabon
nenterna tillgodo i form av låga 
taxor. inte användas till fiire tags
köp utanför Lund e ll ert ill att sl ussa 
över pengar till kommun kassan . 

Det senare har vänsterparlister
na inget emot. Partiet anser ge ne
rellt att de svenska elpriserna är 
för låga. vilket låser fast oss i ett 
kärnkraftsheroende och försvårar 
utvecklande! av alternativ energi. 
Men det finns på sina håll en sta'rk 
ov ilj a att ge sej in på samarbete 
med Eastern Group. särskilt som 
den lär ''(·. ;1 11na att köpas av Texas 
Utilities. Detta luktar UsA-impe
ri alism. tycker vissa i vänstern. 

Majoriteten menar att uppgör
elsen är ekonomiskt fördelaktig 
och riskfri . och att det är bra med 
mindre aktörer på el handelsmark
naden som kan bryta tendense rn a 
till oligopol och monopo lprissätt
ni ng. Det är säket också så att 
många tycker spontant ill a om att 
hamna på samma linj e som mode
raterna . 

Den monopolist som Lunds 
Energi AB riktar sej mot är inte 
minst Sydkraft. Detta är en histo
risk ironi: sydkraft varfrån början 
och för lång tid framåt de sti\rre 
sydsvenska -:~tädernas företag. Ny 
tdeologi och försämrad ekonom i 
fick flera av dem att sälja sina 
aktier. och majoriteten ligger nu 
hos utliindska ägare som just har 
avsatt den politiske ordföranden 
(Nils Yngvesson.s) och aktivt för
svårat nedläggnin ge n av Barse
bäck l. Mycket kan ske i en lång 
framtid ori1 man ger se j i laQ med 
de stora aktörerna~på elmark;1aden. 
hävd ar de tveksamma vänster
part isterna. De är emellertid i mi
noritet. 

Oenighet (v) /1: 
Simrishamns 
lasarett 
l två års tid har hundratal s Simris
hamnsbor varj e vecka samlats till 
demonstrati01i försitt lasarett. Det 
nya skånska storlandstingets sjuk
vårdsbudget blöder. och enlig) ut
redningar finns det mycket pengar 
att spara på att nedrusta de minsta 
enh eterna . Och minstärjust lasa
rettet i Simrishamn. som har et t 
upptagningsomriide med enbart 
drygt 20 000 invånare. Det bli
va-nde landstinQetssocialdemokra
tiska ledning ~vill lägga ner den 
medicinska akutavdelni ngen och 
hiinv isa pat ienterna till Ystad. som 
också det ä rett relativt litet sjukhus. 

Simrishamnsfrågan har bli vit 
inflammerad i alla etab lerade par
tier. De har försökt lova Simris
hamnarna an nan verksamhet på 
lasarettet och därmed bevarade 
arbetsti llfällen. men det har inte 
hj älpt. Lokalt har det bildats ett 
sjukvård sparti som på kort tid har 
fått många hundra med lemmar, 
och vars främsta krav är just att 
medicinakuten ska vara kvar. Det 
säQs att behovet är särskilt stort 
m;;d tanke på Österlens åldrade 
befolkning men fragan har fått en 
symbolisk betydel se därutiiver i 
en landsända som .känner sej för
fördelad gentemot Oresundsregio
nen . 

Splittringen har drabbat även 
vänsterpartiet. Det har saknat re
presentation i gamla L-landstinget 
men samregerar med socialdemo
kraterna i den tyngre M-delen av 
Skånc . Pengarn a fiir att tiiiQodose 
Simrishamnarnas krav mf~te tas 
frå n andra delar av Skånes sjuk
vård. hiivdar v-gruppen . Den pekar 
på att det distrikt dit Lund hör har 
mist 400 miljoneroch att Österlen
borna redan· subventioneras. 

Argumenten övertygardock inte 
majoriteten av distriktsstyrelsen. 
Det finns i vänstern en stark ström
ning av Qlesbygdsvänliohet även 
bland storstadshor. det' finns en 
spontan misstro mot ekonomiska 
konsulters utredningar och det 
finns hopp om att extrapengartrots 
allt ska dyka upp, från Persson 
e llern ågon annan. Det fi nns natur
ligtvis också en starkt olust mot att 
sii\ra sej med en stridbar opinion . 
även om den potentiel la röstflir
lusten flir partiet torde inskränka 
sej till ett par hundra röster. 

Så distriktsstyrelsen sade pass. 
kriivde ny utredninQoch hestämde 
att dess ·represent<;--nter ska lägga 
ner rösterna när frågan avgörs. 

24:e årg. 21 
Markos och Rasmus 
Borde inte vi själva vara med och 
skriva Lundaviinsterns historia. 
reflekterade Ann (Schlyter) i förra 
numret efter att ha lyssnat till en 
studentafton som dominerades av 
"segrarnas" version. T an k en är inte 
ny l VB-sammanhang: jag minns 
något liknande från siQn. i. i en 
recension för åtskillil!a 1\r sen. 

Men tills vidare miktarv i kanske 
inte med mer än defensiva tillrätta
lägganden. Jag vill göra ett. eller 
snarare två. 

I boken /)eJ röda L111ul (som re
censerades i nr 18) skriver Göran 
Blomqvist om den första "vålds
eruption en". på hiisten 1%6. på en 
studentafton med Markus Wall en
berg. Det är ett starkt ord som inte 
hartäckninQ i den faktiska historien. 
Det som hä~de var att det strax efter 
detatt Wall enberg hörjat tala i Stora 
salen rullades ut tre banderol leröver 
läktarbröstnin garna . Ett trettit al 
vänsteranhänQare hade laQt heslan 
på platserna och aktion en skedd~ 
samfällt. men huvudbanderollen 
råkade ändå komma upp och ner 
vilket tal aren inte varsen att påpeka 
och få applåder för. Sen blev det en 
stunds tumult när AF:s marskalkar 
och den legendariske vaktmästaren 
Ernst Nilsson försökte slita åt sej 
banderollerna. men "våldsreup
tion"'! Nej. 

Ett annat tillrättaläggande har 
redan gjorts av Jan Mårtensson i 
Sydsvenskan . och jag vill instäm
ma. Han hävdar i polemik mot ut
ställningsmakaren Fredrik Tersme
den att det faktiskt förekom humor 
i 68-vänstern. Ja. Frågan är om det 
inte fanns för mycket ibland . 

Jag tänker nu närmast på hande
ro ll en som (till en börj an upp och 
ner) rullades ut framför W,allenbe,rg. 
Den har texten VI UTGAR FRAN 
ATT DU ALDRIG SKÄMS. RAS
MUS. 

Rasmus '' Jo. det förhöll sej så att 
Sven Fagerberg. som tidigare varit 
kylskåpstekniker i Wallenberga rnas 
sold men nu skrev romaner. nyss 
hade utkommit med boken /J et 
\·itmålade hjärtat. Det var ingen 
stor roman , klart svagare ii n Faoer
bergs tv å första , m~e n uppm iTrk
sammades förvad som sågssom ett 
nidporträtt att Markus W<~ll enberg. 
i romanen kallad Rasmus R ud . Dvs. 
uppmärksammad es på kultur
sidorna. det är ovisst om Markus 
W.läste sådana och förstod anspel
ningen. I alla fall var det många i 
puhliken som inte gjorde det. Skilm
tet var nog alltför skruvat. intel
lektuellt. studentikost. men fram
för al lt vardet fel t i Il fälle att skämta. 

Det tyckte jag emellertid inte 
då utan uppmuntrade livligt för
slaQställaren. Han hette Anders 
Käliström.och han förtjänarverk
ligen en pl ats niir 6H-histori en 
skrivs. En mycket kort tid var han 
faktiskt ett namn . Gi\ran Palm 
skrev l 968('1) en kulturartikel i 
DN där han försökte ingjuta mod 
i denna vänster. som deppade 
redan då. genom att berätta vilka 
krafter som den förfogade över. l 
hans uppräkning förekom "vis
diktare som Cornelis Vreswijk 
och Anders Källström". · 

Anders hade inte skriv it så 
många visor men ett par var ge
nial a. helt i klass med de bästa 
hos Gunder Hägg/Blå Tåge t. Jag 
tänker på "Tjänare Fah lström". 
med en känd Fredmans epistel 
som förlaga. och framför allt 
"Sången om reaktionen" . en upp
visninQ i marxistisk historiedi a
lektik som Brecht inte kunde ha 
gjort bättre. Det var noo detta 
som Göran Palm såg ( h <~l hade 
aldrig träffat Anders). 

Så skapade kombinationen av 
studentikosilet och fränt vänster
perspekt iv ett par givna antologi
nummer som aldriQ hamnade i 
antologier. Däremot levde några 
av Anders andra visor en tid i 
Lundavänsterns muntliga tradi
tion . på den tiden som vi sjöng. 
Det gör vi inte längre . 

Ett av Anders Källströms pro
jekt var att skriva ett spex om 
Koreakriget. Det hade jag velat 
höra. fast det är inte säkert att 
spexgänget velat framföra det. l 
stiillet försvan n han på politiska 
snedspår och ii r efter vad jag vet 
numera privatskämtare i Malmö. 

Gunnar Sandin 

Medlemsmöte (v) 
för beha ndling av kommunalt 
handlingsprogram onsdagden 17 
juni kl. 19.30 på v-lokalen. Un 
derlagoch dago rdningskickas ut 
denna vecka. 

Sista VB-numret 
före sommaren är detta . l nr 20 
utlovade vi visserligen ännu ett. 
för att ge utrymme för debatt om 
vänsterpartiets lokala handlin gs
program. men sedan det nu be
slutats att detta program ska be
handlas den 17 juni (se ovan). 
skulle innehållet i ett sådant num
mer inte hinna påverka di skus
sionen före avgörandet. Dess
utom vardet tunnsått med debatt 
inläggen även till detta nummer. 



Till frågan om kommunalt handlingsprogram 

Kulturen i Lund? 
På papperet är Lunds st udenter en 
vääldig kulturell potential. både 
som utövare och publik. Tyvärr är 
de flesta st udener i Lund mest in
tresserade av kroppskultur. och 
främst då inneha ndy. 

Därmed får Lunds kulturliv och 
kult urinstit utioner i väsentl iga av
seenden dim ensioneras efter sta
dens horgerliga befolkning. Ett 
antal misslyckade försök tyder på 
att det inte finns underlag för en 
permanent. kvalificerad ensemble 
flir vuxenteater, och därmed in te 
skäl nog hygga ett nytt teaterhus, 
trots det nuvarandes stora brister. 
Vänstern stödde Dansteaterns för
läggning hit och dess konstnärliga 
utveckli ng på den senaste tiden 
visar på dess inneboende möj lig
heter. men de får tills vidare ut
vecklas på annan ort. 

Motsvarande besvikelse som 
överuniversitetet drabbar närim!s
livet. Lund har i fö rh ål lande till ~ in 
storlek ovanligt många rika och 
blomstrande företag och har varit 
hemvist fi\r en av världens förmög
naste industriäQarfamiljer. men de 
utmärker sig ~are sig. det gäller 
allmän kultursponsring(Crafoord
ska stiftelsen i all ära) eller arki
tektonisk klass på sina egna bygg
nader. 

Detta gör kommunen till den 
viktigaste inst itutionella kraften 

bakom den lokala kulturen och att 
det är viktigt med det kommunala 
kulturarbetet. 

Det som ka raktär iserar kulturen 
i Lund är dess mångfa ld. den som 
manifesteras på Kul turnätterna. Det 
är en mångfald som svårligen låter 
sig styras av mer precisa kommu
nala planer och projekt- även i det 
avseendet fin ns det en del negat iva 
erfarenheter. Men kommunen har 
att sörja för ett antal viktiga bas
fun kti(mer. Dit hör byggnader för 
ku ltur. men husen harett begränsat 
värde om det saknas ett angeiiiget 
innehåll. Både kommunen och ar
betarrörelsen med dess organisa
tioneroch parti erm åste självkritiskt 
konstatera att vi hittill s har mi ss
lyckats med Folkparken . 

Ett kvalificerat kul tu rliv kräver 
en kvalificerad personal. men den 
behöverin te al ltid vara komm unalt 
anställd . Mer stöd till studieför
bunden. som har fått mycket stryk 
i nedskärningstiderna. är ett kost
nadseffektivt sätt attstödja kulturen 

Den förmodligen vikti!.'.aste är 
de kommunala foJkbibliote\en. det 
centra la och de i kommundelarna. 
som faktiskt fårfy ll a uppgiftersom 
borde li gga på un iversitetet. Den 
nu påbörjade ombyggnaden och 
utvid!.'.ninl!en av huvudbibl ioteket 
är my~cketefterlängtad. Det är bra 
och nödvändigt att bib li oteket til l-

handah ål ler de nya med ierna och 
blir medborgarnas centrala infor
mationsställ~. men l i k a nödvändigt 
och bra att det vårdar skönli tte
raturen. och därmed språket och 
fantasin . som sin kärna. 

Vi har nåora andra kulturinsti
tutioner med en lyskraft utöver 
stadsl!riinserna att vara stolta över 
och som de t är angeläget för oss att 
vårda: museet Kulturen . konst
hallen. Skissernas museum. Meje
riet. småförlagen som koll ektiv . 

Lika li te so;n kulturlivet låtersig 
stadsbi Iden styras. Också där ligger 
Lunds stora kvaliteter i mångfal
den. inte i några särskilda hus el ler 
objekt. Men staden kan hl i vackrare 
än. den nu är. och detta är en vi kti l! 
kom munal kulturuppgift. Storska':: 
ligheten. bil trafiken med dessappa
rater och kommersial isme n är de 
stora moderna förfularna. och a ll a 
tre måste bekämpas . 

Naturligtv is ska barn- och ung
domskulturprioriteras. men så sker 
fakt iskt redan och är så självklart 
att man inte behöver orda nä rm are 
därom. Samma sak gäller invand
rar- och annan minoritetskultur. 

Att begrunda inför en strasbourgresa 
Fredag kväll reser 35 medlemmar av vä~sterp.a~tiet och U n~ 
vänstet· i Skåne därav närmare ett tJotal tran Lund, pa 
studieresa till E/uopaparlamentet i Strasbourg. Som läsning 
inf(ir resan rekommenderas det program fiir Europaarbetet 
som vänsterpartiet nu håller på att anta, men även det tal som 
Claes Andersson höll när han efter tio år avgick som V änstet·
f(irbundets ordf()rande. Det återges i Ny Tid nr 22 och vi 
citerar därifrån. 
Utkastet til ln ytt program för Vän
sterförbu ndet uppställer som mål 
fiir vänstern att återfinna den för
svunna politiken på det interna
tionella pl anet. Det makt som 
nationalstaterna fö rlo rat til l de 
övernationella marknadskrafterna 
bör återerövras för pol i tiken. Vi får 
inte tillbaka makten l!.enom att 
stänga Fin lands gränser~Så lätta är 
inte lösningarna- vi finländare kan 
i n te ensamma tränga marknads
krafternas ande tillbaka in i flaskan. 

Den senaste tidens modeord har 
varit globaliseringe n. Karl Marx 
beskrev träffande utvecklingen för 
150 år sedan: 

Hourl!.eo is in har utn ylljat världsmark 
nade~na förall olobalisera produktionen 
och kons umti;nen i a ll a lä nder. T il l dc 
reaktionäras stora sorg ha r den frigjort 
industrin och kons umtionen i från dess 
nationel la jordmån ... l stä ll e t för de n 
gamla lokalaoch natione ll a sj~ l v försörj
mnge n kommer sa mband pa al la pl a n 
mellan folken och deras allsidiga be
roende av va randra. De lla gäller både 
den ma te ri ella och de n inte ll e ktu ella 
produktionen ... Natione ll ensidighet 
och avg r~i ns ning blir allt omöjligare 

Arbeta rna har inget fosterland . . . Dc 
nationell a s killn ad erna och motsäll
ningarna försvinner allt mer redan 
medan bourgeoisin utveck las. i takt 
med handelns frihet. vä rldsma rk
nad crna. ind ust riprodukt ione n och med 
a tt lev nadsv illkore n blir alltmer lik
artade . När proletariatet kommer till 
makte n påskyndas försvinna nd e!. Ge
mensam verksamhet. åt minstone mel
la n dc civiliserade lände rn a. ä rett av dc 
första vil lkoren för proletaria te ls fri
görelse . 

När ekonomin internationaliseras 
och det internat ionella samarbetet 
intensifieras inskränks nat ionalstat
ernas rev i r. Har alltså arbetarna ett 
fosterl and'' Ja. men detta fosterland 
är inget statsmaskiner i. utan detta 
land och denna nation. vår kultur. 
vars hetvdelse som det kitt som 
håll er ihop samhället förstärks. 

Tiden är inne fiir arbetarrörelsen 
att återvända till si na rötter- till 
internat ionalismen. Den senaste 
tiden har vi sett många tecken på 
medborgarakti vi telens st yrka också 
i internationel la frågor. Medborgar
röre lserna lyfte fram i dage n det 
avtal om skydd för transnationella 
investe ringar som i all tysthet be-

retts inom OECD - resultatet var 
att man avbröt t'örhandlin!.'.arna för 
ett hal vår. Vid GR-mötet mellan 
världens rikaste stater i Birming
harn stals uppmärksam heten av 
medborgarorgan isation ernas ak
ti on .Jubi/ee 2000 som syftar till att 
u- ländernas skulder ska för låtas år 
2000. Verksamhet av detta slag 
blir allt viktigare för arbetarrörel 
sen. 

Europa är vänste rn s vagga. För 
att Europa inte ska bli dess grav är 
stunden inne att svara på tidens 
utmaningar. 

EU innebär internationellt sam 
arbete. men unionen åtnjuter inte i 
sin nuvarande form något verkligt 
stöd bland medlemsstaternas folk. 
Vänstern bör kämpa fören grundlig 
demokratiser in g av beslutsfat
tandet inom union en. EU har två 
utvecklingsväga r att vä lj a mellan: 
ant ingen a nvii'lids unionen fö r att 
hålla folken i schack under den 
l!.lobal a konkurrensens förhållan
den . n ~i r v~ilfärdsstaterna s säker
hetsnät rivs upp . Eller så utveck las 
just un ionen till de europeiska fol
kens li vförsäkring mot den globala 
kapita l ismen .. . 

Det är nu hög tid att avs luta vara 
ell er inte vara-diskussionen i för
hå llande till EU. Vänsterförbundet 
bör anviinda sina krafterför kampen 
om i vilken riktnine EU bör utveck
las. Vi harm ånga u~ppg i fterframför 
oss. 

C/aes Andersson 

Från det kommunala 
Vänsterparti et någonstans mellan 
R.2 och ll.R procent. Inget dålig 
opini onsmätn ingsresultat (S DS) 
förett parti som så smått räknats ut 
kommunalt. externt och intern t. 

Jan Mårtensson. SDS lokala re
dakt ionschef. har sedan något år 
tillhaka dri vi t en kampanj som går 
ut på fördet förs ta att vänsterparti et 
i Lund blivit "gråsossigt' ' , för det 
andra att Roland Andersson. vår 
kommunstyrelserepresentant, per
sonifierar denna tendens. och . för 
det tredje att väljarna inte kommer 
att vi s<i oss sin. uppskattning vi d 
valet i september. 

Nu tycks väljarna inte bry sig så 
mycket om vad JM tror. vilketöver
raskar J M och får honom att dra 
slutsatsen att det kanske inte finns 
så många '·riidingar·'. som han ut
trycker det. kvar i Lund . 

Själv våga r jag påstå att JM:s 
analys är i grunden felaktig . Vän
stern i Lund har visat att vi i allra 
högsta grad är regeringsdugliga. 
att vi även i praktiken kan stå för 
vad vi säger i vårt partiprogram. 
under rubriken Politisk demo
krati :"Det representativa flerparti
systemet är det häst a sättet att fatta 
övergripande heslut och samman
jämka ol ika särintressen ti ll lös
.n in gar på gemensamma prob lem." 
Att resultaten i ett stvrkeförhål lande 
22 s-6 mp--5 v iilte alltid svarar 
mot våra innersta iinskningar är så 
självklart att det inte skulle~he höva 
påpekas. Vi kan ju inte på allvar 
hävda att våra mandat skulle vara 
mer viirda än nå!.'.on ann ans. och 
samtidiet vara d~mokratisk t tro
värd i ga~Det krävs al ltså en dj upare 
anal ys än den SDS förmått prestera 
hittills, t.ex. ge nom attställ a frågan : 
vil ka heslut skul le fat tats med en 
absolut s-majoritet"' Eller med en 
borgerl ig majoritet'! Hur skull e 
miljöpoli tiken se ut '7 Trafikpo li
tiken'! osv. Det är vår uppgift att i 
valrörelsen bl.a. ge svar på sådana 
frågor. li ksom naturligtvis på frå
gan: vad kan en fortsatt ickebor
ge rlig majoritet åstadkomma'/ 

Nej. analysen ii r nog betingad av 
al lm änborgerligt önsketänkande. 
el ler om man så vi ll. ett medvetet 
vil seförande av läsekretsen. Kan 
man in te hävda att majori teten är 
fö rlamad av inre splitt ring. kan man 
försö ka med vari anten att de små 
går i den stores ledband. 

Fast det är klart. förhållandet 19 
s- 6 m p-R v, som härmed presente
ras som min valprognos. skulle ge 
ett ännu större v- in flytande! 

S ven-/Jer/il Persso11 

PS Jan Mårtensson konstaterar att 
m inte tydligt pekat ut sin kandidat 
till posten som ordförande i kom 
munstyre lsen . och fortsätter: "So
cialdemokraterna har i år redan bun
dit si g för sin kandidat: Lennart 
Prytz. Det kan vara en nackde l för 
moderaterna att inte göra samma 
sak.'. Lennart Prytz (m )"Il 



Lundavänsterns valrörelse 
Lumlavänsterns valplanering har 
börjat ta form. och det kan vara av 
intesse för läsarna att ta del av 
planerna så här inför sommar
uppehållet. De som är medlemmar 
av parti eller ungdomsförbund får 
säkert höra av organisatörerna 
framöver. Andra är~välkomna att 
dra sitt strå till stacken genom till
fälliga insatser. och kan då under 
sensommaren och förhösten få 
löpande information här i VB. 

Valkommitte 
Vänsterpartiets och Ung vänsters 
valkommitte börjar bli fulltalig. 
Den består av Alonso Acosta. Ro
land Andersson, Ola Hag r i ng. 
Saima Jönsson. David Lindberg. 
Gunnar Sandin. Gunnar Stensson. 
Karin Svensson Smith och Char
lotte Wikande r. med Daniel Sestraj
cic och Thomas Schlvter som fast 
adjungerade . Kommi'tten kommer 
i prin't:ip att sammanträda varje 
onsdagkväll tills valet är överstökat. 
och kin då nås på v-lokalen. tel. 
138213. 

Karin Svensson. som är fö rsta 
namn på riksdagslistan i "Malmö
hus södra". har anställts som val
ombudsman från och med augusti 
men kommer att syssla en hel del 
med valet även dessförinnan . 

Ung vänster har alltså represen
tanter i den centrala valkommitten 
men tänker också bilda en egen. 
inte minst som stöd fiir kandida
terna på ungdomslistan. 

Omkretsen 
Lund har tidigare varit vänsterns 
enda egentliga fäste av de kommu
ner som omfattas av riksdagsval
kretsen. Det håller på att bli ändring 
på detta nu. Två av Lunds grann
komm uner där vänsterpart iet sak
nat organisation och representation. 
n~imligen Staffanstorpoch Svedala. 
har nyss spikat sina kommunala 
kandidatlistor. Kävlinge och Lom
ma står på tur. l Burlöv. Eslöv och 
Sjöbo sitter partiet redan i full
mäktige och tänker fortsätta där
med. Den ökade aktiviteten i om
kretsen ökar påtag! igt utsikterna 
till en riksdagsp lats. 

Valkomm itt en i Lund räknar 
med att ge en hjälpande hand åt de 
nyagrannorganisationerna. Det kan 
handla om preparerin g av val 
material. brevlådeutdelning och 
medverkan på appellmöten .~ 

Fiirvalskampanj 
Dessa möten har redan börjat. l 
lördags medverkade t.ex . Karin 
Svensson. Rolf Ni l son (etta på re
gion listan. f.d . landstinget) och ett 
detachement ur Röda Flåset och 
Röda Kapellet ute i Kävlinge och 
Staffanstorp. 

l Lund hade vänstern en kraftfull 
förvalsmanifestation på första maj. 
som ni nog minns. Den goda mobi
liseringen då bådar gott inför den 
egentliga valrörelsen och valet. 
Men vifnstern har också synts en 
del i den lokala pressdebatten. Nu 
kommer viii akt iviteten att uå ner 
några veckor, liksom i andra 6;trtier. 

Förtalskampanj 
Valkommitten ägnar sej natur
ligtvis åt taktisk planerinu. Vil ka 
frft gor komm eratt bli heta~? Vilka 
väljargrupper kan vi vinna? Men 
svaret på de frågorna spikas inte 
Hn. för mycket hinn er hända i opi
nionsläget fram till valet. och det är 
i begränsad utsträckning vänstern 
som bestämmer agendan . som det 
heter numera . ~ 

Det gäller naturligtvis att ge 
väljarna positiva argument för at; 
rösta på vänstern . Men vi vet ock sa 
att många väljer neuativt. dvs. tar 
det parti som. de tycker minst ill a 
om . D~irfiir måste även kampanj
makarna tänka på de nega tiva 
aspekterna. att framh ålla de svaga 
sidorna hos konkurrenterna. och 
då främst hos de som vänsterpartiet 
harstörst konkurrensy ta mot. miljö
partiet och socialciemokrate rn a. 
som paradoxalt nog är våra kom
munal a koa litionspartner nu och 
förhoppningsvis även efter valet i 
höst. 

Arbetsnamnet på denna verk
samhet är "förtalskampanj" . På 
grund av ämnetskänsliga natur kan 
~me! lertid inget konkr~t sägas om 
innehållet. ~ ~ 

Resurser 
En sammanställninu i Svdsvenskan 
visar att vänsternätdet ·parti i Lund 
som harminst pengartill sin lokala 
valrörelse. cirka 80 000 kr. Sam
tidigt planerar kommitten fiir en 
mycke t aktiv valrörelse. med stor 
syn! ighet. Det man inte bar i börsen 
får man ha i benen. Lyckligtvis 
finns det en aktivitetstradition i 
vänstern , och inte minst de unga är 
sugna på handfasta, praktiska ar
hetsu ppgi fler. 

En kalkyl uerv id handen att vän
stern i Lund kan mobilisera om
kring tvåhundra personer som på 
et t ell er annat sätt medverkar i val
rörelsen . 

En annan resurs är den acku
mulerade erfarenheten från tidigare 
valrörelser. Den är dock någottve
euuad . Alla val från och mi d 1982 
hi~j u inneburit förlust el ler oför
ändrat resultat för vänstern i Lund. 
och det kan tyda på att det är något 
fel med metoderna. Valkommitten 
iir därför mycket öppen för nya 
ideer. 

Lokala aflischer 
Till Lundatraditionen hör just att 
de lokala frågorna och därmed 
kommunalpolitiken spelar en hu
vudroll i valrörelsen. Rikspolitiken 
når väljarna via de stora medierna. 
och den bäddar för en god grund
stämning genom vänster ideernas. 
partiets och partiledare Schymans 
aktuella popular itet. Men extra
röster i kommunalvalet (den s.k. 
röstSplittringen ökar alltmer) kräver 
att partiet syns i stadsbilden. och 
syns på rätt sätt. 

Lokala valaffischer är ett brasätt 
att synas och valkommitten satsar 
hårt på sådana. Inte minst därför att 
partie t tyvärr inte längre engagerar 
kända bil dkonstnärer utan reklam-

byråe r till att göra de centrala affi
scherna. l Lund har vänstern god 
kontakt med bildskapare. både prof
fisinne il a och amatörer. och det 
kommeratt ge en stor bredd. Till de 
mera kända konsiniirer som ska 
engageras hör Henrik Teleman . 

Affischerna kommer att trvckas 
i silkscreentekn ik på egen u·trust
ningoch med egna krafter. vilket är 
den~ överlägset ~b ill i gas te metoden. 
Utöver affischer kommer det att 
sättas uppoffentliga målningarsom 
knyter an till högst lokala krav. 
som bevarandet av St Larsparken 
för Klostergårelens del. 

Valkommitten bedömer att det 
behövsett åttiotal affischtavlor. Det 
är mycket men Lunds kommun är 
stor. Vi vill synas i Revinge och 
Håstad. vi vill ha tavlor utm ed alla 
större cyke lvägar (som de andra 
partierna negligerar). Våra amb itio
ne r är höga trots att vi vet att det 
regelbundna unelerhåll et blir ett 
stvvt arbete. 

Miidan värt 
Att blada valpropaganda och sen 
springa ut i brevl ådorna med den är 
tids- och arbetskriivancle. även om 
biadandet kan ske under gemytliga 
former och springet ger nyttig mo
tion. Ibl and undrar man om det är 
mödan värt. Mycket direktreklam 
går ju direkt till pappersåtervin
ntnuen. 

S~vare t är att det inte f inns något 
annat sätt som är bättre . l paketet 
finns ju våra kandidatlistor till de 
olika ·valen som det är rimligt att 
väljarna får se. Ettcentra lt produce
rat · tabloidblad kommer att pre
sentera våra nationella och regin
naJa huvudkrav. Och så ska vi ha en 
lokal trycksak. Den från 1994. En 
liten bok om Lund. var ju så fram
gångsrik att iden har kc1pierats av 
~n horgerlin kandidat och tillika 
reklamO,an~Kanske gör vi en ny 
upplaga. men ett alternativt upplägg 
övervägs också. 

V<tlsedlarna levereras från trvck
eriet senast den 6 augusti och tilldess 
kommerockså det övriga brevl åde
materialet att föreligga. 

Politisk gårdsmusik 
Vänstern i Lund är så lyckligt lottad 
att den förfogar över hela tre mu
si kensem bi er : Panikorkester n, 
Röda Flåset och Röda Kapellet. 
Det gör att al la utomhusmöten i 
princip kan kompletteras med le
vande musik. Det skapar uppmärk
samhet kring det politiska bud
skapet. 

Det kommer att hållas en mängd 
möten på stadsdelstorg och i b7l
stadsområden med en talare och en 
liten grupp musikanter. Den ljud
starkare blåsmusiken reserveras 
främst för områden med tilläggs
isolerade hus. 

Men mus i k en i all ära : den är 
bara ett stöd för det politiska bud
skapet. Vi vi Il ha ut de goda talarna 
till gårdsmötenaoch vi kommeratt 
förbättra vår ljudtekniska utrust
ning. 

En rad intresseorganisationer 
kommeratt inbjuda oss t i Il debatter 
och utfrågningar. Det är en viktig 
verksamhet, liksom alla skolpre
sentat ioner. för vilka Ung vänster 
har huvud<;nsvaret. D~ire~mot pla
neras än så ! ~inge inga stora val
möten e ll er debatter tÖr Lunds del. 
De intresserade tvingas nog bege 
se j till Malmö. som får besök av 
ti.a. Gudrun Schyman. 

Bästa hemsidan 
Uppläggningen av Lundavänsterns 
hemsida är i princip klar men den 
sjiisätts inte förrän i mitten av au
gusti . när vi kan garantera en dag! i g 
aktualisering. Målsättningen är en
kel: vi ska ha Lunds med veder
häftiga och informativa hemsideL 
som ~ka vara liitt att hitta och att 
hantera. även med en en kel data
utrustning. Aktualiseringen är en 
stor uppgift som komme~r atlfå ta 
flera timmar om dagen. Aven 
Veckobladet kommer regelbundet 
ut på nätet i det samm~nhanget. 
Uin kar t i Il partiet i övrigt är en 
annan självkla rhet. men även län 
kar till . andra partier. Vi har en 
gemensam skyldighet att under
Hitta fö r den kunskapssökande. 

Någon nätadress är inte fastställd 
än. D~ t måste vara en dit de lokala 
användarna hittar lätt. 

Nära krav 
Ordet "lokal" stå r på flera ställen 
ovan och betecknar då den kommu
nala nivån. Men ~iven den ~ir ofta 
alltfiirabstrakt i en valrörelse. Män
niskorengageras i höggrad av och 
tar stä llning utifrån frågor som rör 
den egna stadsdelen el ler till och 
med det egna kvarteret, av "nära" 
frå!!OL 

Valkommitten har beslutat att 
hitta många sådana närfrågor och 
t.ex. uöra dem till förem ål för 
flygbl~d. Ett problem är att inte 
sällan är reaktionära e ll er åtmin
stone inskriinkt a och går emot ett 
uppenbart allmänintresse. Frågan 
om Västkustbanans dubbelspår är 
ett tvdligt exempel . Men det är inte 
minst när det gä ll er att hantera 
sådanadilemman som den politiska 
talangen visar sej. 

Till sist 
blirdet en stor uppgift att organisera 
bevakningen av vallokaler. Man 
kan ifråg'as~itta v~irdet av denna 
äktsvenska ceremoni, men efter
som de andra partierna tänjer sej 
mr att ställa upp måste även vi 
!!Öra det. 
~ Ochtill all rasistskavihaenstor 
valvaka på restaurang Spisen. Den 
nya krögaren där har redan gett oss 
ett fint anbud . 

Det lär bli anledning att festa. 
Men nästa da!! ska åtti valtavlor 
plockas hem. c~ch på k viili en ska vi 
liksom alla andra v-organisationer 
i landet trätlas för den 'händelse att 
vi behöver ta ställning i regerings
frå!!an. Den nationella. Den regio
nal~ och den kommunala rege
ringsfråga n avgörs något sen<;re. 
men vi räknar med att finns med 
också i de sammanhangen. 

Ila/kommillen 
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HAR DU FLYTTAT? Skicka in hela adressdelen till Veckobladet 
(Se ovan) 

NY ADRESS .... 

6.6: 
en orättvis betraktelse 
När fan blir gammal hl i r han kul
turkonservatTv . Medan den svd
svenska borgerlighetens medie
slagskepp sydsvenskan totalt neg
l tgerade nattona l da~.;sfirandet i 
Lund. stretade f.d . ra l:;-ul istorganet 
V eckobladets reporter iv äg~ mot 
den hårda vinden och fann 'Sej en 
åskådarpl ats på den naturi iga 
arenan mot domkyrkans nordvägg. 
Han hade säl lskap med drygt tre
hundra andra Lundabor - klart 
fä rre än på Röda flagga ns dag i 
Folkparken drygt en månad tidi
gan::. men ändå. 

Heidenstam vs. Strindberg 
Nä~ emellertid det sj uka jaget genom 
t toangt ~ lit konsumerat sigsjälv i egen 
och tnbnrdcs beundran, så upptäcktes 
cll nvlt ämne att beundras. och det som 
låg närmast invid jaget var: fädernes
landet. 

Det blev fos terl ändska sånger. men 
nu på nya toner, icke så nya. men i alla 
fall toner. visserligen något spruckna. 
tunna. och framför allt fal ska. 

Nationen kall ades till samling. för 
all lyss na: den fullständigt omusi ka
liska sången försågs med musik. vilken 
dock utelämnas för all tex ten skall få 
träda fram i hela si n ihål iga glans. 

S1·erige. 
Sl'erige, Sverige. St'CI'ige (n·edi<> 

gängen ') . .fas/er/and. · 
vclr /ängwns bygd. vän hem på 

im·den' 
Nr~ spela skällorna(!). där fr örar 

lys1s (si!>) av brand, 
oclr dcld blev saga, men - med hand 

t·id hand 
svär än dill .folk som .förr de gamla 

lrolre!sorden. 

August Strindbergs uppgörelse 
(i Tal till svenska nationeTz) med 
nationalromantiken och punsch 
patriot ismen i V ernervon 1-leiden
stams tappning skrevs 1910. och 
kanske var det några som upplevde 
den som förintande. Andå satt vi 
där andäkt igt 88 år senare och 
hörde hur L~nds Allmänna Sånn
förening s värde de gamla trohet~
orden. precissom för r. Verner hade 
vunnit! Den visserligen högtalar
förstärk ta melodistämmail gick 
fram fört räffl igt. Vi undrade~l ite 
orol igt hur fiirs tetenorern a skulle 
klara höjdtonen i näst sista radens 
''Du land . .. •· . men det g ick riktigt 
hyggligt. med tanke på att körens 
medelålder är närmare 80 än 75. 

" Sveriges andra nationalsång' ' 
kallades Heidenstam & Stenha;n
mars stycke av konferenciern . vars 
mel lansnack hade sina poän ger 
(Ibland saknades de). Och så sjön g 
veteranerna två fosterländska k las':: 
siker till. 

Mer blågul musik 
Vi hade hörjat med att lyssn a på 
Lunds ungdomsorkester under 
Kje ll-Åke Bjärmingsom inte hade 
någon lätt uppgi ft i blåsten. Det 
hade behövts f ler kontrahasar och 
träbl ås~rn a hördes dåli gt i hörjan. 
men sa JUsterades mikrofonern a 
och den vackra oboeinsatsen hos 
Alfven gick fint f ram. För natur
l igtvis spelades Hugo Alfven den
na Nat iona ldac.' Och Pete rson
Sergert Och en 'Vackert arrano~rad 

~ c 
Sommarpsalm! M en vi som slagit 
vad om 50 kr att orkestern skull e 
sluta med Lars-Erik Larsson blev 
överraskade och besv ikna när den 
klämde i med Bizets "Toreador
marsch " . 

Osvenskt 1 Vad är det för fel 
med Larsson '1 

Fast sen fick vi som tröst höra 
mer Peterson-Serger. av Hem vär
nets Musikkår under deras rak
ryggade dirigent. Givetvis också 
"U nder bl ågul fana". 

Icke-urban viceordförande 
Kommunfullmäktiges vi ce ord
förande hä lsade välkommen. Hon 
uppträdde i den vackra Tornadräk
ten. vilket emellertid är en post
modernisti sk stilvidrigheL Na
tiona ldräkter va r någl~ för al l
mogen. dvs. den del av befolk
ningen som stod under härads
rätte rn as jurisdikt ion. Stadshor 
dömdes av borgmästare och deras 
kl 2idse l hestämdes naturligtvis av 
det urhana modet. ~ 

Fast Nationaldagen 2ir väl ett 
h ra t i Il fälle att manifestera att gam
la gränser inte gäl ler. Sålunda ut
delade viceord fciranden en svensk 
flagga till en boende i Knästorp. 
dvs. i Slaffanstorps kommun . Ska 
Lundsskattebeta lare bidra till sånt'' 
Ja , låt oss vara generösaensadan 
dag! 

Flaggorna fladdrade friskt i vin 
den. Det kom några regndroppar, 
och var det inte åska på avstånd '' 
Nej, hara mikrofonerna som bull
rade till när blåsten svepte in . Det 
lär f innas moderna anordningar 
som eliminerar sådana effekter. 
men arrangörerna hade väl hoppats 
på vindst ill a. Och från intilllin
gande Krafts torg larmade det ko~
munal a gatsopningsaggrega tet. 
obekymrat om högtidligheten . 

Sverige i Europa 
Högtidstalet höll s av stadsbiblio
teka ri en (med lätt felstavat namn i 
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det omsorgsful lt utdelade pro
grambladet). och det varverkligen 
raffinerat. Vi tänker på när hon 
påminde om hu r TV-publiken 
röstat fram århundradets hästa 
svenska roman. Det bl ev som be
kant Vilhelm Mobergs utvand
rartetralogi. men själv fö redrcw 
hon nian på listan. berättade stads:o> 
bibliotekari en, och läste ett litet 
avsnitt ur den. Visst ! Vad är väl 
Eyv ind Johnsons !-lam nådes tid 
om inte den stora svenska EU
romanen'! Om den första stora 
insatsen föratt ena (västra) Europa. 
och om hur lite det lönar sej för 
små utkantsfolk (som langobarder 
eller svenskar) att stå emot histo
r iens objekt iva krafter. 

Det h·ade f.ö. gått med en EU
fa na i den inledande paraden ge
nom stan . 

Talaren kom mecl åtminstone 
tre litterära citat till. som anstå r en 
bibliotekarie. Hon tal ade vackert 
om den svenska förnöjsa mhetens 
betvdelse. Hon lovprisade Sverige. 
inte mi n st dess " årstidsväx lingar··. 
Fast hon måste ha frusi t. tu nnklädd 
som hon var, för solen försvann 
efterhand och det kom en sku r 
med tyn gre droppar. 

( l senaste Kommun-Aktuellt sån 
vi Lö. en annons som försökt~ 
locka chefer ti ll Boden genom att 
f ramh ålla stadens ' ' rejäla års-
tider" .) · 

Och så klämde hon i med ett 
fyrfa ldigt leve . Duhhel svensk 
lösen ska det vara på Svenska Flag
gans dag. 

Fint men dämpat 
Det glesnade på åhörarhänkarna i 
takt med att vädret försämrades . 
Dessutom hade ungdomsorke~tern 
slutat så alla dess anhöriga saknade 
anledning att stanna . M en knat
tarna från GF Akrobaten charmade 
de kvarvarande med sina volter. 
och Musikskolans ungdomskör 
hade som sej bör ett par nyare 
nummer. och även de hidroo med 
ett försvarli gt antal anförv~nter 
Och så trum~ade blåsarna av neråi 
K i l iansc.atan. 

Det k~ändes f int och lite varmt i 
bröstet av att ha varit med och firat 
Nationa ldagen. Men det är kl art. 
för den som upplevt I 7.5 i Oslo 
och 14.7 i Mulhouse var det hela 
en smula dämpat. Kunde kanske 
kom m une n ha gjort något föratt få 
upp elen allmiinna stämningen ett 
sn 2ipp'1 

Jo ' med tan ke på både vädret 
och mi nnet av den tid då firandet 
av den blågula uppfanns (jfr Eric 
Hobsbawms essä "Fabricerade t ra
ditioner") : varför inte en fr ikostig 
utskänkning av varm Carl sh amns 
Flaggpunsc~h'' · 

Gr r 

Rättelse 
Lund är inte så renons på platser i 
vänsterparti ets centrala organ som 
Gunnar Sandin hävdade i en 
dhat tartikel i förra numret. Kitten 
Anderberg sitter i det nyupprät
tade kulturutskottet. Karin Svens
son Smith i miljöutskottet. 

s-E-banksaktierna 
som ägdes av vänsterparti et s 
skånedistrikt har nu sålts för att 
stärka likviditeten inför val rör
elsen. De anskaffades för att man 
skulle kunna age ra på bol ags
stäm morna (vilket också skedde 
genom Johan Lönnroth och Jörn 
Svensson) . men v isade sej dess
utom vara en god affär. De fö rsta 
tusen kostade 8.90 styck. den andra 
li ka stora posten 20 kr. Vid försiilj
ningstill fä ll et hade de avancerat 
till 139 kr, och så f ick v i en grati s
post i Dil igentia . Sådan är kapita
ltsmen. 

~ 
KOMMUNALPOLITISKA GRUPPEN. 
Må 15.6 kl. 19.30- 22.00 på parti lokalen: 
Uppföl jn ing av kommunfullmäktiges 
budgetbeslut. Funderingar kring val
rörelsen. Nuvarande och blivande kom
munalpolitiker är välkomnat 
RÖDA KAPELLET Lö. 13.6 samling kl. 
12.30 (klara för stående spel kl. 13, 
avmarsch 13.30) i Tjyvaparken vid Kirse
bergs vat1entorn (alltså ej skolgården) . 
Ingen arganisrad resa dit. Repertoar: 
se förra numret eller utdelad lista, dock 
ej Hechizado. Etter karnevalståget en 
stunds terminsslutssamvaro i Beijers 
park.Första rep. etter sommaruppehållet 
söndag 16.8. 

Gunilla Hansson i Stockholms blåsar
lägerkommit1e meddelar at1 det inte kom
mer fler utskick, att de utlovade lärarna 
och grupperna kommer resp. blir av, att 
en enkel bar kommer at1 öppnas på 
kvällarna, attJanas Martony och Cecilia 
Torudd inte arbetar i kommtlten nu (så 
ring inte dem). at1 det blir ovanligt många 
ungdomar och ovanligt få förskolebarn 
på årets läger samt många deltagare 
överhuvud taget. 
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