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Vi nämnder 
Vänsterpartiets medlems
möte i måndags utsåg en rad 
innehavare av kommunala 
uppdrag. Några vakanser 
fick t.v. lämnas av sakskäl. 
På ett par poster fanns flera 
kandidater så omröstning 
fick tillgripas. 
Lunds Energi AB 
Per-Åke Albertsson, ers. Lars 
Ohlsson 
Kultur & fritidsnämnden 
Kitten Anderberg, ers. Göran 
Fries 
Renhållningsstyrelsen 
Lars Bengtsson, ers. Sven-Inge 
Cederfel t 
Utbildningsnämnden 
Gunnar Stensson, ers. Monica 
Blomqvist 
Miljönämnden 
Mats Bohgard, ers. Finn 
Hagberg 
Kommunrevisionen 
vakant, ers. Lars Borgström 
Lundafastigheter 
Mari Jyrinki Fransson, ers. 
vakant 
Lunds kommunala 
fastighetsbolag 
Ulf Nymark, ers. Clas Fleming. 
Ordningsföljden fastställdes 
efter omröstning 
Tekniska nämnden 
Ulf Nymark, ers. Sven-Hugo 
Mattsson 
Byggnadsnämnden 
Cecilia Wadenbäck, ers. Eva 
Kristensson. Mårten Duner 
kandiderade som ordinarie men 
förlorade omröstningen med 15-
13. Cecilias fiörespråkare talade 
om hennes "grönare" profil 
Socialnämnden 
Anna-Stina Löven, ers. 
Margaretha Björnsson Kågström 
Räddningsnämnden 
Björn Stenholm, ers. Åke 
Karlsson 
Kommunala p -bolaget 
Gunnar Sandin, ev. ers. Erik 
Kågström 
Kdn Centrum 
Monica Ericsson, ers. Daniel 
Huledal 
Kdn Norr 
Karin Lönn, ers. Masoumeh 
Saberi-rad 
Kdn Söder 
Ulla-Britt Pettersson, ers. Anja 
Davidson 
Kdn Väster 
Mats Olsson, ers. Liv Nilsson 
Kdn Tom 
Göran Fries, ers. vakant 

Stormig höstkonferens i v-Skåne 
Denhöstkonferenssomvänsterpartiets funktionärerna var argumenta
SkånedistrikthölliMalmönuisöndags tionen frän. I båda fallen framstod 
blev en lång och stormig tillställning. delegaterna från Lund som de stora 
Både när det gällde distriktets budget förlorarna. Det var egentligen bara 
för 1999 och granskningen av hur helsingborgarna som gav visst stöd. 
distriktsstyrelsen tillsatt de nya region-
Distriktsordförande Mats Åstrand stöd. Han menade att kommunalla-
var nedslagen , trots att han gen förbjuder en sådan överföring 
inledningsvis kunde redovisa en och var rädd för att partiet skulle 
starktmedlemsökning fördistriktet skadas om journalister skulle bölja 
hittills i år. Detta är ett återfall i rota i saken. Mot detta anfördes att 
stämningarochmotsättningar som överföringarna var garnmal kutym 
man hade hoppats var övervunna, inte bara i vänstern utan i alla mindre 
sade han. Han planerar för övrigt partier. Bara socialdemokraterna 
att avgå i förtid. och moderaterna lär klara den 

regionala nivåns finansiering på 
Explosionsartad ökning av 
partistödet 
Vänsterpartiets valframgångarhar 
inneburit en explosionsartad ök
ning av det offentliga partistödet. 
Landstingsstödet uppgår till l ,3 
miljoner och det primärkommu- · 
naJa stödet till drygt 2,8 miljoner 
totalt. För Lunds del är siffran 295 
000 kr. Det innebär en stor ökning 
för både lokalorganisationer och 
distrikt, vilket i det senare fallet 
något motverkas att ett centralt 
anslag till organisationsbygge 
faller bort. 

Efteravdrag av ett fribelopp 
om 5000 kr har 25 procent av 
det kommunala partistödet 
gått vidare till distriktet. 
Distriktsstyrelsen föreslog nu ett 
oförändrat procentuttag men en 
fördubbling av fribeloppet till l O 
000 kr samt att distriktet övertog 
vissakostnaderfrån lokalorganisa
tionerna. En stark styrelseminoritet 
ville öka på fribeloppet till 25 
procent, vilket skulle innebära att 
ett tiotal lokalorganisationer fick 
behålla alla sina kommunala 
pengar. 

De nya regionala tjänsterna 
innebär också en förstärkning av 
distriktets resurser. 

"Kommunallagen fOrbjuder'' 
Roland Andersson från Lund 
begärde att distriktet skulle avstå 
från allt primärkommunalt parti-

Kdn Östra Torn/Linera 
Per Schiiller, ers. Lars Ohlsson 
KdnDalby 
Sven-Bertil Persson, ers. Alonso 
Acosta 
Kdn Södra Sandby 
Rolf O lin, ers. vakant 
Kdn Veberöd 
Jörgen Nilsson, ers. vakant 

annat sätt. Men Roland hävdade 
också att distriktets ekonomi ändå 
klarade sej bra genom det starkt 
ökade landstingsstödet, och att 
omvänt lokalorganisationerna 
behövde större resurser, i form av 
t. ex. expeditionslokaler och delav
lönade funktionärer, för att möta de 
ökade förväntningarna från med
lemmar och väljare. I detta fick han 
stöd inte bara från andra lundadele
gater utan också från helsingborg
arna, som vittnade om hur kraven 
på dem hade ökat efter den exceptio
nella valframgången - en ökning 

Dessutom gjordes en rad nomi
neringar till olika regionuppdrag, 
bl.a. Rolf Nilson till hälso & 
sjukvårdsberedningen, regionala 
utvecklingsberedningen, mellersta 
sjukvårdsdistriktet och Landstings
förbundets kongress, Kitten An der
berg till kulturnämnden och Henrik 
Smith till miljönärnnden. 

från ett till sju kommunala 
mandat. 

En stor majoritet hörsammade 
emellertid de debattörer som såg 
l undaförslaget som ett uttryck för 
organisationsegoism och ansåg 
att distriktet behöver pengar till 
sin expansion. Förutom perma
nentning av den andra ombuds
mannatjänsten (som nu innehas 
av Mikael Persson) ochettkraftigt 
ökat anslag till Ung vänster har 
det talats om anställa expeditör 
och/eller studieorganisatör. 
Konferensen gick på DS-mino
ritetens linje, dvs. 25 procent 

men ett fribelopp om 25 000 
kr. En rätt stor post i dist
riktets budget reserveras 
inför kommande specifika
tion av hur pengama ska 
användas. 

"Dålig personalpolitik" 
Fjorton dagar tidigare hade 
distriktsstyrelsen beslutat om 

anställningar till den nya 
distriktsorganisationen. 
Beslutet blev att det välbe
talda uppdraget som oppsi
lionsråd delades mellan 

Ann-Mari Campbell, Malmö 
ochPer-ÅkePurk, Häss-

d leholm. Som politisk 
d- · sekreterare i regionen 
engagerades Anders Arenhag från 
Simrishamn. 

HenrikSmith frånLundriktade 
skarp kritik mot distriktsstyrel
sens handläggning av och beslut 
i frågan. DS hade fattat beslut en 
kort tid efter att valresultatet var 
klart och långt innan det behövde 
fattas enligt regionen. Tjänsten 
som sekreterare hade inte utlysts 
vilket är en vanlig procedur i 
partiet. 

Framför allt menade han att 
beslutet vittnade om dålig per
sonalpolitik. Han ansåg att det 
rimliga hade varit att i praktiken 
förlänga tjänsten som sekreterare 
från M-landstinget eftersom det 
inte framkommit någon egentlig 
offentlig kritik av sättet att sköta 
uppdraget. 

Flera representanter för di
striktsstyrelsen medgav att förfa

forts på sid 4 



t KOMMENTAR 

Är det på allvar ... 
Det kändes ändå skönt att kunna 
bölja måndagen den 16 november 
med att läsa sydsvenskans intervju 
med !rene Malmberg (v). Hon 
uppmärksammades för att hon som 
nyutsedd vänsterpartist bryter 
tvåpartidominansen i Malmös 
kommunstyrelse. Socialdemo
kraterna och moderaterna har 
abonnerat på platserna tidigare. 
!rene gjorde framför allt en viktig 
och klar markering mot Ung 
Vänsters ordförande, Jenny Lin
dahl, som dummat sig i helgen i 
media och skämt ut hela vänstern 
genom att kräva upprättelse för 
Lenin. Jenny Lindahl tyckte att 
massmedia behandlade Lenin 
hysteriskt. Det borde de sluta med. 
Han varinte värre än andrapolitiska 
ledare på det tidiga 1900-talet. Visst 
propagerade han för massmord och 
utrotning av klassfiender och 
oliktänkande, men det var snarare 
regel än undantag att politiska 
ledare hade sådana tendenser på 
den tiden, verkade Jenny Lindahl 
tycka. 

Mellan Marx och Lenin 
Senare under måndagen gjorde 
Gudrun Schyman också ett tydligt 
avståndstagande från alla, som 
kände förståelse för massmord och 
terror. De hörde inte hemma i 
vänsterpartiet. Hon nämnde inte 
Lenin explicit, men det framgick 
av syftningen. Gudrun råkade ju 
själ v i dåligt sällskap på partiexpe
ditionen i Boden under valrörelsen. 
Där hamnade hon som bekant på 
bild, mitt emellan Marx och Lenin. 
Hennes kommentar då vantolkades 
sedan av media så att man fick 
intrycket att hon betraktade båda 
herrarna, som historiskt intressanta 
och värdefulla figurer. 
På konsthallen i Lund gjorde hon 

det fullständigt klart att det var 
enbart var Marx hon såg försonande 
på. Hennes sekreterare komp
letterade senare det hela med att 
understryka att organisationen i 
Boden hade haft sitt sista partiledar
besök av Gudrun Schyman. 

Jenny Lindahl bör granskas 
noga. Det är utmärkt att våra fria 
media gör detta. Men det är också 
vänsterns eget ansvar. Jenny 
Lindahl är tyvärr inte ensam och 
betydelselös. Hon är ordförande 
för ungdomsförbundet Ung Väns
ter. Medlemmarna där hargivetvis 
huvudansvaret men hon sitter också 
i vänsterpartiets partistyrelse. Detta 
lägger ett tungt ansvar på partiet. 
Det som ligger i vågskålen är 
vänsterpartiets trovärdighet som ett 
modernt demokratiskt parti, som 
gjort upp med sitt skamfilade 
förflutna. 

MinnsattJennyLindahlsrevolu
tionsretorik väckte stående ova
tioner på kongressen i Södertälje 
för några år sedan. Minns också 

Det rätta virket 
Från vår utsände. Högsta strids
beredskap är intagen och alla 
system är Go. I stridslednings
centralen på Segevång glimmar 
ljusen från panelerna. Från radar
skärmarna hörs det karakteristiska 
gzink, gzink när de i fredens och 
frihetens tjänst övervakar minsta 
rörelse i luftrummet. Det är full 
bemanning på ledarredaktionen 
och har varit så i nästan en vecka. 
Men männen där böljar nu se bleka 
och glåmiga ut efter alla nätter med 
cigaretteroch automatkaffe. Några 
fräscha unglottor som här väntar 
på elddopet vittnar lyser dock upp 
i halvmörkret. 

Det har varit en lång väntan som 
har frestat på tålamodet men 
moralen steg när meddelandet kom 
att B 52- orna nu hade lämnat sina 
baser. Wing Commander Peter T. 
Olzen, högste befälhavare på 

kommandoplatsen och veteran från 
många tidigare kampanjer har en 
veckas skäggstubb, men det kan 
ändå inte dölja det fasta, beslut
samma draget kring munnen. Han 
har gått runt till var och en, och sagt 
vad som behövt sägas: Give them 
hell! Från väggen blickar gamle 
majoren, den ärrade stridsmannen 
från trängen i Hässleholm, ner på 
sina efterfölj are och tycks mena att 
äpplet ändå inte har fallit så långt 
från trädet. 

Det kom till en kris i helgen, det 
är sant, när mjukisen Kofi Annan 
schabblade till scenariot och 
bombplanen fick landa igen. Han 
har inte alls inte samma stake som, 
ja, Clinton, som f.ö. också spelar 
saxofon. Men nästa gång är det 
kört, inga jävla frågor som bara 
fördröjer utlösningen. 

Det kan bli en vecka till i 
stridsställningen, men grabbarna 
på Sege är inte de som ger sig i 
första taget. - Honey, bunkra upp 
med pizzor för fem dygn till, blir 
ordern till yngsta volontären. 
Klockan är 2100 GMT när chefen 
bemannar ordbehandlaren och 
skriver ner sin dagorder. Håll 
trycket uppe, det blir en bra rubrik. 
Sen tar vi dom,jävlamotherfuckers. 
Det är det enda rätta. 

Vi lämnar bunkern och tänker 
på Mannerheim i sin motti under 
vin terkriget Det var tider det! Gud 
nåde den som darrade på handen 
där och spillde minsta droppe av 
snapsen och då var ändå glasen 
fyllda till randen! Men än finns det 
mod i barm, än finns det grabbar av 
det rätta virket. Var stode vi utan 
grabbarna på Segevång? 

Lucifer 

I Lissabon där dansar de ... 
Jag var i Porto i förra veckan . 

Det är Portugals andra stad och 
ligger i norra delen av landet. En 
faschinerande blandning av nytt 
och gammalt; lyx och misär. Staden 
är opretentiös, inåtriktad och 
skarnlöst kommersiell, står det i 
reseguiden. 20 grader varmt och 
sol hela söndagen gjorde att den 
late kunde sitta på kafe, sola näsan, 
läsa en god bok och skåda ut över 
Dourofloden mot alla världens 
portvinshus. För så är det. De ligger 
där. Inte i själva Porto utan i Vila 
Nova de Gaia på andra sidan. Det 
är en självständig kommun, som vi 
säger i Sverige. Boken jag läste 
handlade om Lissabon, inte om 
Porto, men den dög bra: Fado 
Alexandrino av Antonio Lobo 
Antunes rekommenderas. Det är 
530 tättskrivna sidor om manligt 
lidande och liv, före, under och 
efter revolutionen i Portugal. Fem 
armeveteraner från kolonialkriget 
i Mo~ambique är på krogrunda tio 
år efteråt. Det finns inga hjältar. 

den tydliga markeringen som hon 
gjorde mot att vänsterpartiet skulle 
ingå i en regering utan att ha egen 
majoritet. Det hela hände på 
ideologiseminariet i Malmö härom 
året. 

"Det skulle vara döden för 
revolutionen i Sverige" var hennes 
argument. Johan Lönnroth avfär
dade då hennes uttalanden, som 
ungdomligt lättsinne. Kanske har 
han rätt. Det är kanske mest på lek, 
lättsinne och oförstånd. Men han 
tar en farlig risk! Tänk om hon 
menar vad hon säger! 

Då är det dags att sätta stopp! 

Rolf L Nitson 
f d riksdagsledamot (v). 

Men det finns de, som tycker att 
Lo bo Antunes varden portugis som 
egentligen skulle haft Nobelpriset 
i litteratur. 

Staden Porto liggerutspridd på ena 
sidan av Dourofloden, men allt går 
att nå till fots utan att man är veteran 
från vandringsektionen. Själva 
kärnan är s k "världsarv"med bron 
"Ponte Dom Lufs I" och klostret
militärförläggningen Nossa Sen
hora do Pilar i Vila Nova de Gaia. 
Det betyder, förmodar jag att det är 
omistligt och skall bevaras till 
eftervärlden. Konkret innebär det 
atthusen måste räddas från att störta 
samman av sin egen tyngd och 
varsamt restaureras. Gatunätet får 
finnas kvar med sina trånga gränder 
och arkader. En kontrollstation blir 
givetvis 2001 då Porto skall vara 
Europas kulturhuvudstad. 

Skall man jämföra med något 
näraliggande får det bli Nöden i 
Lund på slutet av femtio- ochböljan 
av sextiotalet, ellerdelar av Malmö 
vid samma tid och senare. "Malmö 
på dekis" om ni tillåter uttrycket. 
Huvudintrycket är "har varit". Har 
varit pulerande hamnstad. Har varit 
kommersiellt centrum. Nu är 
fasaderna skitiga av avgaser. 
Affärerna är igenbommade eller 
gamla lumpbodar med senaste 
inredningenyrt från Milano grann
dörrs. Stan måste ha haft ett 
imponerande trådbussnät. Nu 
återstår bara luftledningarna. De 
fattiga har fyllt upp när borger
ligheten dragit till förorterna. Man 
tvättar för hand och alltid. Ingen
stans har jag sett så mycket tvätt på 
tork. Overallt och dygnets alla 
timmar. Jeans, långkalsonger, 

gardiner, mattor, täcken och lakan. 
De hänger i fönster, längs fasaderna 
och mellan husen. Droppet från våt 
tvätt träffar i nackarna som omdet 
vore mås- eller duvskit. Fotboll är 
stort i hela Portugal. F. C. Porto är 
störst i norr. Sett därifrån är det 
givetvis landets bästa lag. TV täcker 
alla viktiga matcher. Radion också, 
så man kan följa matcherna i taxin. 
Då min portugisiska är dålig tolkar 
j ag efter tonfallet. Det går hyfsat. 
Huvudtendenserna i spelet går 
fram. Fotboll i taxin eller privatbil 
lyser ett förklaringens ljus över att 
Portugal har Europas högsta 
trafikdödlighet och all varliga 
skador. 

Käket då, undrar ni så klart. Det 
är mycket fisk. Framför allt är det 
mycket lutfisk från Norge. Bac
calau heter det. Vi åt stekt lutfisk 
med stekt lök och stekt potatis. Det 
är mäktigt och salt. All annan mat 
är dåligt saltad och man får som 
regel inget saltkar på bordet. Salt 
intar man i övermått i form av 
baccalau. Det är finlir att inhandla 
varan. Jag är full av beundran efter 
att ha sätt husmödrar och fina herrar 
i Armanikostymer köpa torkad 
lutfisk i lösvikt. Man vägde i 
handen, klämde, böjde och luktade. 
Sedan betraktade man tre, fyra 
kandidatfiskar innan man mycket 
långsamt tog beslut. 

Då är vinet lättare. Portugisiskt 
vin är alltid prisvärt. Kom nu inte 
och säg att allt vin är prisvärt vid 
rätt tidpunkt. Det är inte det jag 
menar. Detta är allvar. Framför allt 
det röda är bra. Vi kom på en ny 
grej: Dao Novo. Färskt rött från 
Dao. Det är klart roligare än 
Beaujolais. 

RN 



Nyleninister och skogskommuner 
Några personliga reflexioner 
-Oj, då måste jag ringa Micke! 

Sade enligt uppgift Sven-Erik 
Sjöstrand när det gick upp för 
honom att fanns komplikationer i 
hans och andra v-distriktsstyrelse
ledamöters hantering av personal
frågorna i regionen. Det vare mej 
fjärran att använda ett leninskt 
uttryck som "nyttig idiot" om en 
aktad riksdagsledamot, men be
teckningen "springpojke" är nog 
på sin plats. 

Dia lönades min tolerans 
Micke, den nyckelperson som Sjö
strand måste konsultera, är Mikael 
Persson, sedan några år projekt
anställd ombudsman på vänster
partiets skånedistrikt med främsta 
uppgift att bygga nya lokalorga
nsationer. Han sitter också i Ung 
vänsters förbundsstyrelse och är 
en i kretsen kring Jenny Lindahl. 
Sin teoretiska åsikter har han bland 
annat gett uttryck för i vänster
partiets medlemstidning Vänster
press. Sitt organisationsbyggande 
uppdrag har han skött med stor 
hängivenhet och skicklighet. Det 
har också skaffat honom ett värde
fullt kontaktnät runt om i skåne
distriktet. 

Jag skriver denna krönika med 
stor personlig bitterhet som främst 
riktar sej mot Mikael Persson. Jag 
är oense med honom i centrala 
politiska frågor men var den som 
för ett antal år sedan tog initiativ 
till att han anställdes som funktionär 
av partidistriktet, just för hans 
energi och organisationsförmåga. 
Illa lönades min tolerans. Persson 
framstår nu som centralfiguren i en 
kampanj som har lett till att den 
erfarne och kompetente politikern 
Rolf L. Nilson marginaliserats i 
regionarbetet, främst för sina 
kätterska åsikter i EU-frågan. 

Alla vi EV-kättare 
Jag kännermej själv hotad. Inteför 
att jag har något jobb eller tyngre 
partiuppdrag att förlora, men 
stämningen på skånedistriktets 
höstkonferens i söndags visade att 
såna som jag är illa tålda. Visser
ligen är BU-motståndet på väg att 
luckras upp i opinionen, visserligen 
har miljöpartiet aviserat att man är 
beredda att byta grundhållning om 
just folkmajoriteten klart accepterar 
EU, visserligen kunde vi i förra VB 
rapportera hur en känd vänsterman 
som Jan-Otto Andersson har bytt 
sida, kandiderar till Europaparla
mentet och förespråkar ökar federa
lism, visserligen representerar Rolf 
och jag enligt Gallup en stark 
strömning bland vänsterröstarna 
just i Skåne och många medlemmar 
i vår egen organisation, Lund. Men 
för vänsterdistrikets del är det 
snarast en skärpning av den tidigare 
hållningen som gäller. Viimer 
Andersen, Malmöledamot av parti
styrelsen och nu v-Skånes främste 

kandidat i EU-valet, är inte nöjd 
med det föreliggande förslaget till 
Europaprogram och vill bland 
annat förstärka EU-kritiken. 

Själv har jag kommit fram till 
sammaEU-ståndpunkt som en stor 
majoritet av de europeiska vänster
partierna genom en marxistisk 
analys. Det lär inte Rolf N il son ha 
gjort. I en intervju tvekade han att 
kalla sej marxist. Men våra motiv 
kvittar nog för Persson & co. För 
nyleninister är åsiktspluralism i 
centrala frågor ett främmande 
begrepp. Vare sej det rör sej om 
mer förfarna kamrater eller om 
äppelkindade juniorleninister som 
inte vet så mycket om politik eller 
historia men tycker det är Ii va t att 
jäklas med den äldre generationen. 

Rolf Nilsons stora misstag 
Annars var nog Rolf Nilsons stora 
misstag att han inte krävde etable
randet av ett fullt utrustat uni
versitetssjukhus i Simrishamn. 

Vänsterpartiet har under gångna 
mandatperioden haft ett samarbets
avtal med socialdemokraterna i M
landstinget. Det har också varit 
under denna period som samman
slagningen av län och landsting i 
Skåne förberetts. Det har varit en 
besvärlig process, särskilt mot bak
grund av sjukvårdens samlade 
miljardunderskott och förbudet på 
den höjning av landstingsskatten 
som vänsterpartiet (på Rolfs initia
tiv) har föreslagit. Detta har tvingat 
fram smärtsamma rationalisering
ar, som kvantitativt torde ha drabbat 
Lund hårdast. 

Men det har också handlat om 
nedgradering av sjukhus . Syftethar 
varit att spara pengar men också att 
garantera en god patientsäkerhet i 
ett skede när sjukvårdsprofessionen 
förmår så mycket mer än förr, men 
det är omöjligt att placera ut dyrbar 
utrustning och kvalificerade ex per
ter överallt. I ett nationellt per
spektiv är avstånden mellan Skånes 
sjukhus korta. Rolfharinom partiet 
försiktigt argumenterat för en 
anpassning till denna nya verk
lighet. 

Det var dumt av honom i ett läge 
där bevarandet av en full sjukhus
standard blivit en symbolfråga för 
trakter som inte förmår att erbjuda 
moderna människor den livs
kvalitet som de efterfrågan utan 
har drabbats av utflyttning och 
allmän misstämning. I analogi med 
detetablerade uttrycket skogslänen 
skulle man kunna tala om "skogs
kommunerna" i norra och östra 
Skårie. Det norrländska gnäll som 
just nu riktas mot utnämningen av 
en skånskministeroch införutsikt
erna om ett geografiskt rättvisare 
skatteutjämningssystem har sin 
regionala motsvarighet. 

Rolf kom till distriktsstyrelsen 
( därjag själv sitter) och bad om råd 
hur han skulle förhålla sej till 

sjukvårdsstrukturfrågorna på 
Osterlen eftersom han och Jessica 
Alfredsson från Helsingborg , 
formellt sett inte hade mandat att 
företräda befolkningen i gamla 
Kristianstad län. Lojalt förde han 
han sedan ut distriktets linje. Det 
hjälpte inte. Ha!l stämplades 
ohjälpligt som Osterlens, gles
bygdens och småkommunernas 
fiende. Att han försökte se saken i 
ett större perspektiv och före
språkade specialinsatser för Öster
len som omfattade även annat än 
sjukvård hjälpte heller inte. 

Saken har sina smått komiska 
aspekter men är egentligen djupt 
allvarlig. I riksdagen gör vänster
partiet all varliga försök att demon
strera sin ekonomiska ansvars
känsla. I Skåne kappas det höger
populistiska sjukvårdspartiet och 
vänsterpopulister om överbuden. 

Skånes bosnifiering 
sjukvårdspolitiken Ann-Mari 
Campbell var smartare än Rolf. 
Hon ändrade sej och hävdade att 
småsjukhusens ekonomiska irra
tionalitet var obevisad. Hon utsågs 
till halvt oppositionsråd. Och när 
det var gjort var det, givet stäm
ningarna i distriktet, klart att andra 
halvan måste komma från norr. 
Som ett huvudargument för sin 
kandidat, hässleholmaren Per-Åke 
Purk, framförde den ovannämnde 
Sven-Erik Sjöstrand att Purk "inte 
kom från storstäderna i sydväst". 

Det ska i rättvisans namn säga 
att Sjöstrand framförde två ytter
ligare argument för den i distrikts
sammanhang okände och oprövade 
Purk: att han hade stor erfarenhet 
av handikappfrågor och att han 
personligen skulle uppskatta att få 
jobbet. 

Skåne må synas litet för en 
uppsvensk. Kommunala särintres
sen som man trodde var övervunna 
har dykt upp i samband med 
länssammanslagningen, som bland 
annat har lett till en orationell 
förläggning av tunga länsfunk
tioner till Kristianstad och Läns
trafikens ledning till Hässleholm. I 
vänsterpartiet prövas kandidater 
alltmer efter kriteriet "varifrån 
kommer han". Det är inte fel att 
tala om "bosnifiering". 

Mikael Persson harförståttdetta 
bättre än de flesta. Han såg till att 
hans lokalorganisation (Lands
krona) nominerade simrisham
naren Anders Arenhag till politisk 
sekreterare i regionen. 

Lund åter isolerat 
Att organisationen i Lund gick i 
spetsen för vänsterpartiets avsov
jetisering får inte undanskymma 
bilden att skånedistriktet på 1970-
talet också var ett starkt fäste för 
partiets Norrskensflammefalang. 
Nu sprids åter Flamman med 
distriktsutskick - se debatten i 

tidigare VB-nummer nu i höst. 
Regionala politiska traditioner kan 
vara seglivade, det finns det tyvärr 
andra exempel på. 

Åter får man uppleva hur Lund 
isoleras i distriktssammanhang. Det 
känns lite orättvist. Det här året har 
jag, som medlem av lundabaserade 
blåsorkestern Röda Kapellet, ställt 
upp för vänsterpartiet i femton 
kommuner utanför Lund. 

Gunnar Sandin 

PS Jag vet att det finns de som 
tycker att det är illojalt av mej att 
berätta om sånt här i ett om än litet 
men dock öppet och offentligt 
organ som Veckobladet. Men 
liksom di vers e förvecklingar, 
inklusive personfrågor, hos t.ex. 
socialdemokraterna och modera
terna diskuteras i de stora medierna, 
får vi i vänsterpartiet vänja oss vid 
att våra frågor dryftas i större 
sammanhang än ... ja, vad heter 
den rökfria motsvarigheten till 
smoky backrooms 

Varförinte en kåsör 
Det finns inte så många skäl att läsa 
Aftonbladet numera. Jag vet bara 
två, som håller. Dem återkommer 
jag till om några rader. Är det 
någon, som missar Kajsa O i DN 
på lördagarna. Hon är bra. Hon kan 
psykologi och är ibland politiskt 
inkorrekt. Det gillar jag.lnte på det 
sättet, som de berömdakonservativ 
läs. nyliberala amerikanarna utan 
på ett just svenskt sätt. Hon 
kommenterade Mona Sahlins 
återinträde i regeringen med att för 
egen del önska Ove Reiner åter. 
Jodå. Kajsa vet att han är död sedan 
flera år, men vadå? Går det med 
Mona borde väl det gå med Ove. 
Hon fick faktiskt till det riktigt bra! 

Strået vassare, damemas dam är 
i alla fall Annette Kullenberg i AB. 
Hon har riktig päls inte en sån där 
av plast utan en som har suttit på 
levande djur från böljan och hon 
skäms inte för det. Hon skri ve r 
nästan alltid bra. Hon har ett 
personligt tonfall och sinne för 
udda detaljer. Texterna präglas 
genomgående av medkänsla med 
de svaga i samhället och distans till 
de fiina. För mig ger det extra 
krydda att hon är fullständigt 
omöjlig att lyssna på. Tänk att 
kunna låta som ett fullständigt våp 
och skriva som en lejoninna. 

Det andra är Dieter Strand som 
jag följt sedan Struvetiden. Det 
andra skälet att läsa Aftonbladet 
ibland, alltså. Kolla i Pressbyrå på 
söndagen. Är det DS på sid. 2 kan 
man tryggtoffra en tiaoch få valuta 
för hela pengen. 

Harry Schein ibland och PC 
Jersild nästan alltid men på annat 
sätt bör också nämnas. Båda gör 
det lättare att stå ut med Dagens 
Nyheters trista ledarsida. RN 
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NY ADRESS ... 

KarinBlom 
C ardavägen D: 85 
224 71 Lund 

Höstkonferens ... 
forts från sid l Poet sökes! 
randet varit olyckligt och att man 
borde lära av erfarenheterna för 
framtiden. Sten Lundström, riks
dagsledamot från Malmö, stödde 
också Henrik Smiths krav att 
distriktsstyrelsen skulle uppmanas 
att upphäva sitt beslut om politisk 
sekreterare och utlysa tjänsten. 
Men Anders Arenhag och andra 
betonade att politiska sekreterar
tjänster utlöper med valåret och 
att lagen om uppsägningsskydd 
inte är tillämplig. 

Den politiska dimensionen 
Men Henrik Smith tog också upp 
en politisk dimension. Han vitt
nade utifrån egna erfarenheterfrån 
landstingsarbete att Rolf Nilson 
åtnjöt stor respekt, inte minst bland 
socialdemokraterna, och hade 
lyckats skaffa vänsterpartiet ett 
politiskt inflytande utöver vad det 
föregående valresultatet gett 
anledning till, bland annat i 
miljöfrågor. Han krävde att de 
politiska motiven till distrikt
styrelsens handlingssätt skulle 
redovisas. 

Karin Svensson Smith redovi
sade också sitt förtroende för Rolf 
Nilson, trots diverse oenighet som 
de haft genom åren, t.ex. i EV
frågan . Hon menade att den 
öppenhet, tolerans och pluralism 
som numera präglar vänsterpar
tiet borde få genomslag. Rolfs 
erfarenhet var värdefull när partiet 
skulle växa in i sin nya kostym. 
Hon betonade att han alltid lojalt 
redovisat och följt beslut i partiet 
som gått hans egna åsikter emot. 

Några politiska invändningar 
mot sättet att sköta landstingsfrå
gorna i Malmöhus län redovisades 
dock inte . Det talades i stället vagt 
om vissa brister i den löpande 
kontakten med distriktsstyrelsen. 
Och i omröstningen led Henriks 
Smiths förslag om utlysning av 
sekreterartjänsten stort nederlag. 

Negativt att vara från Lund 
Genomgående i båda debatterna 
var en märkbar negativ attityd till 
Lund. Malmö vann däremot 
sympatier genom sitt ställnings
tagande för en starkare distrikts
expedition som skulle kunna serva 
de många små och nya organisatio
nerna bättre. Det togs väl upp att 
man förklarade sej positiv till att 
avstå en fjärdedel av sitt kommu
nala partistöd (om totalt 948 000 
kr). Känslorna torde ha ha påverkat 
röstningen när det gällde nomine
ring till listan i EV-parlaments
valet. Den enda kandidaten som 
fick en föreskriven majoritet av 

röstema var Viimer Andersen, 
Malmö. Under gränsen hamnade 
bl.a. Ann Schlyter Lund, trots 
hennes stora internationella erfa
renhet och allmänt respekterade 
arbete i partistyrelsen. "Det har 
sitt pris att vara från Lund" som en 
delegat konstaterade efteråt. 

Däremot torde en Lundabo få 
resa till vänsterpartiets centrala 
konferens inför EU-valet. Valet 
blev inte klart av tidsskäl, men 
Göran Fries eller Olof Norborg 
från Lund lär bli Skånedistriktets 
andra representant vid sidan av 
Anders Andersson från Malmö. 

Gr 

Se även Gunnar Sandins person
liga krönika "Nyleninister och 
skogskommuner" på s. 3. 

VB är en tidning med ett rikt 
och varierat utbud om vi får 
säga det själva. Dock har vi 
numera en svårartad brist i 
vår tidning. Vi saknar en 
Hus poet. 
Som inspiration för hugade 
publiserar vi två alster av tidigare 
huspoeter. Kanske också en 
påminnelse om att poesin gärna 
får handla om Lund är på sin plats. 
Fast det kanske all god poesi gör 
egentligen? 

Hösttankar 
När rönnbären är röda 
och räven alltmer sur 
står svamparna maskätna 

i backen. 

Då är det försent 
att komma i tid 
ochför tidigt 
att gå i ide. NOAK 

HOHOw-H 
Plakatfrån hungersnödsåret 1921. Underskriften betyder Hjälp! 

Flykting förlagd 
Gråsparvar tjattrar från 

takrännan 
på den röda tegellängan. 
Dörrarna är ställda på 

vid gavel. 

Några vuxna packar ur en bil 
medan småpojkarna stryker 
längs tegelväggen på 

upptäcktsfärd. 

Främlingar ser en ny årstid. 
Hösten på Kobjer 
är snart inne i november. 

Solen tvekar i diset. 
Men ett beslut står fast. 
Gråsparvarna kommer att 

stanna. Karl Witting 

Som sagt: Vi behöver en huspoet, 
gammal eller ny, så vi blir lyckliga 
igen. Tjänsten är oavlönad men 
oerhört ärofull! 

Rödakappelister och 
andra uppmanas 
att gå på Verkstan i Malmö för att 
se Nattvandraren och Ursonaten 
torsdagen den 26111 kl 19, eller 
bara Nattvandraren 3/12 kl 19, 4/ 
12 kl 19, 11112 kl 19 eller bara 
Ursonaten 29111 kl14, 6/12 kl14, 
8/12 kl19. 
Maria Sundqvist harregisserat 
båda och medverkar i Ursonaten. 
Nattvandraren är av Arnold 
Schönberg som kom att betyda 
mycket för Eisler. 
Biljetter 040-208500 

MÖTE!:;~ MÖTE 
-•

0111" mlllllp..__ 
KOMMUNALPOLITISKA GRUPPEN 
möte Må kl19.30 på parti lokalen. Ämne: 
Beredning av kommunful lmäktige. 

RÖDA KAPELLET Sö 2/11 kl 18.45. 
Repris på Elslerprogrammet inför 30 
nov. Tag med: 70:2, 74:2, 75:3, 79:2, 
112, 113:2, 129, 222 och Allegro. 
Dessutom Klankstudies. 

t~Jn~~!~!!i! ... • 
J;ch Göran Persson. 
INäste redaktör: Karin Blom. 1 
l tfl l 
l Manus sänds per post tiii :Veckobla-1 

I
det, Svartbrödersg 3, 223 50 Lund. 1 
Måndag e. 17 till lax 046-123123. l Manus mottas gärna på epos!, 1 
vp@lund.mail.telia.com eller 3,5" l l diskett. 
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Telefon till redaktörerna: l 
Karin Blom 046-14 16 12 

•
Rolf Nilson 046-12 90 44 1 
Gunnar Sandin 046-13 58 99 l Vid utebliven tidning ring: 1 
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