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I samband med Humanistdagarna 
6 april framförde Röda Kapellet 
Hilding Rosenbergs kantat "Järn
ålder" på Historiska museet i 
Lund. Rosenberg, som använde 
begreppet "järnålder" som syno
nym för barbari, ville tillsammans 
med diktaren Johannes Edfeldt 
protestera mot nazismen och fas
cismen. 
Verket uruppfördes i Konsert
husets stora sal i Stockholm den 
17 april 1937, med skådespeler
skan Naima Wifstrand i en av rol
lerna. Järnålder var inte det enda 
inslaget denna kväll som hade fått 
en övergripande rubrik: "Vi vill 
leva". Här ingick också ett fram
förande i Per Lindbergs regi av den 
amerikanske dramatikern Irving 
Shaws provokativa antikrigspjäs 
Att begrava de döda, vidare brott
stycken ur Brechts Tolvskilling
soperan samt några politiska 
satirer från Karl Gerbards dagsak
tuella revyer. 
Röda Kapellet upprepar succen 
från i våras - nu i Kulturens au di
torium - på Kultumatten, lördag 
16 september. Det blir två fram
föranden- kl. 21.00 och 22.00. 

succe 

Recitatris blir återigen skådespe
lerskan Margareta Larsson och 
föreställningarna inledes även 
denna gång av professor Ulla
Britta Lagerroth, författare till en 
omfångsrik Edfeltbiografi 
Nytt för kvällen blir att orkestern 
före föreställningarna kommer att 
spela den mest kända av Karl 
Gerbards politiska satirer: Den 
ökända hästen från Tro ja. Den 
skrev han först 1940 till sin revy 
"Gullregn". 
KristinaJennbert, arkeolog och ti
digare althornist i Röda Kapellet 
berättar härintill om sina intryck 
från vårens framträdande. 

RuNE LILJEKVIST 

Arkeologiskt är järnåldern en dy
namisk tid som spänner över så där 
1000 år. Stort som smått skedde 
under dessa århundraden. Jord 
odlades och jord låg i träda. På 
gårdar och i mindre byar eller i 
borgar bodde vanliga människor 
och aristokrati. Annorlunda än 
man kanske kan tänka sig, men där 
fanns vardag, men också maktens 
politiska och religiösa strider. Det 
låter hårt och det är klart att man 
använde järn. Kanjärnåldern låta? 
Kan man lyssna till en järnålder? 
Det låter hårt. Det var nog tuffa 
tider. 

Hilding Rosenberg aktiv i den anti-

Missa inte tillfället nazistiska föreningen Kulturfront 

Med nyfikna öron kunde man un- riska museet! Inte långt från järn
der vårens humanistdagar i Lund ålderssalen spelade allvarsamma 
lyssna till Hilding Rosenbergs och svartklädda musiker med ett 
Järnålder. Kantaten spelades av pådrivande tempo. Järnåldern kan 
Röda Kapellet under ledning av låta, som protest gentemot fascism 
Joakim Casagrande. Ulla Britt och stöveltramp. 
Lagerroth satte in verket i sitt his- Missa inte nästa tillfälle. Röda 
toriska och politiska sammanhang. Kapellet ger två föreställningar av 
Ma Larsson var en kraftfull reci- Rosenbergs "Järnålder". Denna 
tatör till Johannes Edfeldts texter. gång inte långt ifrån Metropolis, 
Vilken kraft, vilket motstånd, vii- dvs. i auditoriet på Kulturen på 
ken fast mjukhet utstrålade musik Kulturnatten 16 september kl. 
och recitativ i kyrksalen på Histo- 21 .00 och 22.00. 

KRISTINA JENNBERT 

Privatbilism eller kollektivtrafik? 
På sitt sammanträde den 24 
augusti antog byggnads
nämnden en trafikanalys för 
Lunds östra tätortsutbyggnad. 
Då denna sätter privatbilis
men före kollektiv- och 
cykeltrafik reserverade sig 
Vänsterpartiet. 

Den rapport angående en trafik
analys för Lunds östra tätort
utbyggnad som lagts fram för och 
antagits av byggnadsnämnden är 
en besvikelse. Det är inte mycket 
som skiljer den från en trettio år 
gammal plan, möjligen lite in
ritade cykelbanor. Privatbilismen 
sätts före kollektivtrafik. Rappor
ten saknar visioner och nytän-

kande. Var finns den så viktiga 
samhällsplaneringen som syftar 
till att minska bilberoendet? 
Ett alternativ (ett mycket billigare 
sådant) hade varit att bygga om 
samtliga korsningar med fördröj
ningsproblematik längs Dalby
vägen till cirkulationsplatser utan 
att bygga några nya vägsträck
ningar eller någon ny motorväg
savfart. Men detta alternativ finns 
inte med i rapporten. 
Cykelkommunen Lunds uttalade 
målsättning borde vara: Satsa på 
kollektivtrafiken - Inte en krona 
mer till biltrafiken. Prioritera 
kollektivtrafiken genom särskilda 
körfält och företräde i korsningar. 
Förbättra för cyklisterna genom 

bättre och säkrare passager. Låt 
bilisterna riskera att hamna i kö. 
Vänsterpartiet yrkade på återre
miss, men till skillnad från borga
ma och socialdemokraterna som 
inte gjort sig kända för att värna 
om varken miljö- eller kulturhis
toriska värden, yrkade vi på en 
återremiss med uppdrag att kom
plettera rapporten med viktiga 
underlag och fakta inför fortsatta 
ställningstaganden. 
Vänsterpartiet menar att detta un
derlag och dessa fakta behövs för 
att kunna ta ställning till ett avtal 
med Vägverket. Nu blirdet i stäl
let enligt den borgerliga majorite
tens och socialdemokraternas 
modell, d v s först fattar vi beslut 

och sedan kompletterar vi even
tuellt med en miljökonsekvens
beskrivning för att det ser bättre 
ut om en sådan finns med. Om vi 
är riktigt ambitiösa kanske vi skri
v er något om kulturmiljöhistoriska 
hänsyn också. Men inte förrän 
själva beslutet är fattat och avtalet 
är påskrivet. Detta blir ytterligare 
ett beslut som fattas med bristande 
underlag och i fel ordning. 
Då vi i vänstern anser att det är 
viktigt med ett så komplett under
lag som möjligt redan på ett tidigt 
stadium i beslutsprocessen, reser
verar vi oss till förmån för ett yr
kande om återremiss. 

CECILIA W ADENBÄCK 



~KOMMENTAR 
Arbetet igen 
I VB m 23 skrev vi "att någon räd
dare skulle dyka upp under kon
kursförvaltarens fyra nådedagar 
tror vi inte på". 
Dessbättre hade vi fel. Socialde
mokraterna i regionen hostade upp 
det som behövdes för att förlänga 
nådatiden månaden ut. Den inten
siva kanonaden mot LO-toppens 
ointresse för Arbetet fick till resul
tat att man nu talar om stöd till det 
lokala facket för att på så sätt 
kunna driva Arbetet vidare. 
I förra fredagens Arbetet diskute
rar chefredaktören Bo Bernhards
son LO:s mediapolitik som, enligt 
hans uppfattning, främst går ut på 
att satsa på de egna förbundens 
medlemstidningar. (Ni vet dom 
där som alla medlemmar får och 
som bara korrekturläsarna läser). 
Ledarens slutkläm förtjänar att ci
teras: 

"Arbetarrörelsen måste som tid
ningsägare vara med och skapa, 
och ekonomiskt bära upp, de nöd
vändiga publicistiska motvikterna 
till den kommersiella och borger
liga pressen. En självständig, dag
lig idepress till vänster." 

Grodor som inte hoppar 
Detta skrevs före LO-kongressen. 
Möjligen i hopp om att påverka 
ombuden. I söndagens ledare har 
man svaret. Rubriken lyder "Är 
grodan kanske redan fårdigkokt 'J" 

Metaforen anspelar på att Bror 
Perjus (chefred. för Mål och 
Medel) i ett anförande använde 
liknelsen om grodan som långsamt 
kokas utan att reagera genom att 
hoppa ur grytan. 
Det visade sig vid lördagens kon
gressdebatt att grodorna satt kvar 
i den gamla mediagrytan och för 
att åter citera Arbetet: 
"De som hade förhoppningar om 
att kongressen skulle slå fast vik
ten av de socialdemokratiska 
morgontidningarnas betydelse 
blev besvikna. " 

och tuppar som inte gal 
När vi ändå är inne på liknelser så 
varför inte dra den om räven och 
tuppen. Herbert Tingsten tvinga
des avgå som chefredaktör för 
Dagens Nyheter 1959 efter att ha 
använt tidningen som språkrör mot 
de borgerliga alternativen inför 
folkomröstningen om pensions
reformen (man fick rösta om sin 
pension på den tiden). När beske
det om att han fått sparken av Bon-

nierbiev~ffentligtkomrne~t~:ade j En kollektivhistoria 
han lakoruskt "tuppen gal sa Iange 
räven vill". Intresset för 70-talet tycks bara var och en. Det blir ofta mycket 

Tupp som slutat gala: . 
Herbert Tingsten 

växa, detta i takt med köerna till saker på vindar, men förvarings
Maodysans film Tillsammans. Nu utrymmen vid kollektivboende 
är det knappast politiken i egent- tenderar att bli särskilt överbelas
tig mening som står i centrum för tade- de som flyttar tar inte alltid 
intresset utan, karakteristiskt nog, med sig det de har ställt undan så
livsstilar och relationer. Nåja, på som varande bra att ha. Det hade i 
70-talet var ju också det politiskt: flera år ventilerats som ett problem 

Är det Bo Bernbardsson som är Det personliga är politiskt prokla- att vinden var överfull och kanske 
tuppen den här gången? Tycker merade ju den nya kvinnorörelsen brandfarlig, Man hade uppmanat 
sosse-och LO-toppen att Arbetets 1 i den vevan. varandra att städa undan, men föga 
radikala (socialdemokratiska!) Mest mytomspunnet av allt är hade hänt. Vid ett stormöte hade 
skuta måste gira styrbord innan Kollektivet. Nu är det ingen död frågan tagits upp på nytt och man 
man är beredd att stötta Arbetet? företeelse- det har väl aldrig fun- hade då efter att ha diskuterat flera 
Naturligtvis är man inte i "arbe- 1 nits så många riktiga kollektivhus alternativ- hyrande av pickup för 
tarrörelsen" lika franka som farnil- i Sverige som nu och det av alla borttransport etc- kommit fram till 
jen Bonnier brukar vara när de sorter, inklusive pensionärs- att det enda raka var att hyra en 
sparkar chefer (senast Christina kollektiv. Variantema är många, sopcontainer, helst av den större 
Jutterström). Det blir nog "snyg- men det grundläggande är att det sorten. 
gare" sorti för den mest synlige är rationellt. Det är billigare och Containern kom en fredag, place
förespråkaren för en radikal social- mer arbetsbesparande att koka en rades på gården och skulle härn
demokratisk politik som fått denne stor gryta i stället för många små tas en vecka senare. Det utbröt nu 
VB-redaktör att överge Syd- , ochärmannågrastyckenkanman en livlig aktivitet. Speciellt under 
svenskan för Arbetet. dela på fler tidningar och utrym- veckändan var det en livlig trafik 

men gamar som dreglar 
För att fortsätta på djurspåret 
Samrna dags kväll som nyheten 
ornArbetets konkurs offentliggjor
des (2118) ringde en ackvisitör från 
Sydsvenska Gambladet och spor
de listigt om jag hade någon mor
gontidning. På svaret att jag höll 

men än om man är ensam. från vinden nerför husets magni
Nåväl, tiden är förstås också inne fika trappor och ut till containern. 
att berätta kollektivhistorier och i Alla de gamla cykelväskor, trasiga 
VB:s läsekrets borde det finnas en kälkar, stolar som borde ha lutats 
del. Min egen kollektiverfarenhet av men som aldrig kommit så 
inskränker sig till ett knappt långt, lådor med gamla böcker, 
halvår, men kanske kan jag inspi- urvuxna och bleknade barnkläder, 
rera någon med följande. en maläten päls, äldre damcyklar 

Arbetet fick jag veta att den skulle Vindsproblem 
-ja vi vet alla vad det rör sig om. 
Det kom faktiskt en hel del från 
de enskilda rummen också: flera 
bord och ett sarrunanboende par 
bar ut en större, aningen nedsut
ten, soffa Ja, det var rent av så att 
containern framåt söndagskvällen 
såg ut att bli mer än full. Varhelst 
två kollektivboende träffades bytte 
man några ord om vilket lyft det 
var att bli av med all gammal skit. 

läggas ned i veckan. Jag avböjde Det här tilldrog sig i början av 
skambudet och undrade efter sam- 1980-talet i en kollektivvilla i 
talet varför Skånska Dagbladet norra Stockholms mer fashionabla 
inte hörde av sig. Har dom månne delar. Det var ett otroligt hus, 
respekt för griftefriden? l arki teletri t at på 1910-talet och 

och ugglor som inte sitter 
Socialdemokraterna och LO i re
gionen har dragit igång en kam
panj för aktietecknande i Arbetet. 
Det är bra att man försöker rädda 
Arbetet men varför har initiativ
tagama inte också vänt sig till den 
vänstra grenen av arbetarrörelsen; 
Vänsterpartiet Skåne vars med
lemmar och sympatisörer också 
till stor del läser och uppskattar 
Arbetet. Wilmer Andersson har, 
uppger Vänsterpartiets distrikt
sexpedition, förgäves försökt in
tressera socialdemokraterna för 
iden. 

I veckans VB uppmanar Bertil 
Egerö VB-läsarna att hoppa på 
kampanjen och utlova stöd i form 
av aktieköp. Det är bra - sitt inte 
och uggla, lika gärna som ni för
lorar pengar på era Teliaaktier kan 
ni förlora dom för ett gott syfte. 

byggt i solitt tegel av en industri
magnat. Där var åtminstone 15 
rum plus kök, källare och vindar 
och jag bodde i ett liten dragig 
jungfrukammare en termin. Hu
set hade uppvärmningskostnader 
som inte var av denna världen och 
som utgjorde en källa till ständig 
diskussion. Inte minst gällde det 
kostnadernas fördelning på olika 
boendeytor och våningsplan, en 
diskussion som kunde bli ganska 
upprörd. Det var måttligt med det 
kollektiva: en del av oss åt visser
ligen gemensamma middagar 
några dagar i veckan, men mest 
levde var och en för sig. Det var 
ganska blandade åldrar mellan 10 
och 50 och folk jobbade på lite illa 
betalda ställen, egendomliga 
Montessoriskolor eller barnteater
grupper och så. En del av invå
narna hade bott där i tio år och 
bildade en sorts aristokrati. Man 
hälsade och drack ibland kaffe hos 
varandra, men man höll sig på sin 
kant, det var verkligen inget all
mänt spring. 
Alltnog, den här villan var i tre 
våningar, men hade dessutom en 
vind, med avdelade utrymmen för 

Återbruk 
Det anmärkningsvärda var att 
containern inte var riktigt så full 
på måndagen. Ett av borden och 
en gammal plyschfåtölj hade för
svunnit och kanske något mera. 
Det här accentuerades under tis
dagen och det framkom snart att 
det var inga utomstående som 
hade försett sig utan husets egna 
invånare. Det var ju helt OK 
också, men själva inlyften skedde 
ändå ganska diskret. 
När den nersuttna soffan togs om 
hand av ett av de nyinflyttade 
paren under onsdagen blev det 
som en signal att man kunde 
släppa på hämningarna. Det blev 
en veritabel rusning till containern 
hela torsdagen: de gamla kälkarna 
och damcyklarna fann nya lyck
liga ägare, skridskoma befanns 
vara utmärkta, barnkläderna an
vändbara, pälsen charmig, böck
ema intressanta och läsvärda etc. 
Det kan verka otroligt, men när 



ekonomiansvarige i kollektivet på 
fredagmorgonen kollade con
tainern så låg det i botten bara kvar 
en trasig stol, några bitar spån
platta och en barnmössa. Nu var 
han en klok och ekonomiskt sin
nad man som visste att förutom 

Samtida bekännelser av en 
lundensisk komrnunahnan del 9 

själva containerhyran så debitera- Här nedan återkommer Roland Andersson med ännu ett 
des en särskild avgift för tömning avsnitt av sina "bekännelser". Han botaniserar i det av-
och deponering av avfallet och till somnade förlaget Arbetarkulturs utgivning under 1940-talet. 
det hörande transporter. Å andra Detta avsnitt innehåller bl a citat från olika tal av Josef Stalin. l 
sidan hade ju kollektivet en stor slutet av detta avsnitt (det kommer fler) efterlyser Roland 
öppen spis och stolen och spån- Andersson "hur deras vision av socialismen ser uf' som kallar 
plattorna var lätta att bryta sönder sig kommunister. VB-redaktionen välkomnar sådana bidrag , 
tilllagom ved. Därutöver hade han gärna utan citat från 75 år gamla källor. Mellanrubrikerna är, 
en systerdotter i passande ålder som vanligt, satta av redaktionen, för att underlätta läsningen. 
som mycket väl skulle kunna be- • 
höva en mössa. Han tömde con- Raka sparet mot den 
tainem på dess sista innehåll och kommunist~ska sl~tstatione~. 
några timmar senare hämtades l Det har fu_nrut~ m~~ter som hav
containern varvid beskedet gavs da~ att J:fistonen folJe~ ett utla.gt 
att den aldrig hade kommit till spar. ~~an "f!rkommu.rusmen f~
användnino-, men att man givetvis das manskligheten via Feodalis
skulle betala hyran. men, Kapitalismen och 

l Socialismen till sitt slutmål Kom-
Från säker källa 
Ja, det vara andra tider då, då var 
det verkligen återbruk som gällde. 
För uppriktighetens skull kanske 
jag bör tillägga att jag aldrig per
sonligen bevittnade denna hän
delse. Jag har den dock från säker 
källa: den hade utspelat sig några 
år tidigare, och var nu en viktig 
del av det kollektiva minnet, låt 
vara i lätt varierande versioner. 
Hur som helst är berättelsen ett rik
tigt lärostycke, även om jag inte 
vet riktigt vad det är man lär sig. 

LUCIFER 

Kollektivminnen efterlyses! 
Har du själv något vackert eller 
hemskt minne att berättafrån din 
tid i kollektiv? Gör som Lucifer, 
skriv och berätta för oss andra i 
Veckobladet! 
Du gör en bestående insats för 
framtidaforskning eller i varjefall 
glädja dina medmiinniskor genom 
att skriva några rader till Vecko
bladet. 

KöpArbetet 
Medan !T-företagen lätt lockar 
fram miljardinvesteringar, klarar 
vi inte de miljoner som krävs för 
Arbetets fortlevnad. Ska det verk
ligen behöva vara så? 
Häromdagen såg jag tidningens 
upprop om stöd: Vi kan alla ut
lova att teckna aktier a 200 kr vid 
en eventuell nyemission. En en
kel sak - men det brådskar säkert. 
Faxar du en anmälan till Ulla-Britt 
Gregerstedt, 040-231677 (eller 
postar till henne på Arbetet Box 
125,20121 Malmö)hardunåtatt 
berätta för vänner och släkt när ni 
diskuterar tidningsdöden i Sve-
rige. 

BERTIL EGERÖ 

munismen. Under Socialismen 
finns samhällsklasserna kvar- det 
är ett slags övergångssamhälle, en 
station på mänsklighetens väg mot 
det klasslösa samhället.Stalin var 
inte den förste som hade en vision 
av Historiens oundvikliga slut i ett 
kommunistiskt samhälle. Men han 
är den viktigaste uttolkaren av 
denna mekaniska historiedeter-
minis m. 

Stalin föreläser vid universitet 
Ta t ex hans föreläsning vid 
Sverdlovuniversitetet 1924.Det 
var vid den här tiden han skapade 
"marxismen-leninismen". Talet är 
därförfyllt av Lenincitat De flesta 
från "Staten och revolutionen" och 
"Radikalismen -kommunismens 
barnsjukdom". Alla stater är orga
niserade för att upprätthålla och 
försvara ett klassherravälde. Un
der socialismen är arbetarklassen 
härskande klass. statsmakten kal
las Proletariatets diktatur. Uppgif
ten är att bereda vägen för 
kommunismen.! polemik mot den 
dåtida vänsteroppositionen säger 
Stalin att den socialistiska epoken 
blir lång: "Det behöver knappast 
bevisas att det inte finns den ring
aste möjlighet att utföra dessa upp
gifter på en kort tid, att på några 
få år genomföra detta. Därför får 
proletariatets diktatur, övergången 

från kapitalismen till kommunis
men, inte betraktas som en kort
varigperiod .. . "(J Stalin: Vårteori 
och praktik; Arbetarkultur 194 7; 
sid 43-44 )Lite längre fram i 
samma tal kommer klartext om 
vad proletariatets diktatur innebär: 
"Proletariatets diktatur är en revo
lutionär makt som stödjer sig på 
våld mot bourgeoisien"(ibid. sid 
46). 

Diskussion överflödig 
Tolv år senare finns det inte längre 
någon vänsteropposition att föra 
polemik mot. Stalin har slutat ci
tera Lenin och talar i eget narrui. 
Nu verkar han tycka att Sovjetu
nionen tagit stora steg mot förverk
ligandet av visionen av det 
klasslösa samhället. Vi har kom
mit fram till 1936 och den åttonde 
sovjetkongressen. J ag citerar ur 
den officiella historieskrivningen: 
"I överensstämmelse härmed, sade 
kamrat Stalin i sitt referat, har 
också klassammansättningen av 
Sovjetunionens befolkning föränd
rats. Godsägarnas och den gamla 
imperialistiska storbourgeoisiens 
klass likviderades redan under in
bördeskrigets period. Under det 
socialistiska uppbyggets år likvi
derades alla utsugarelement: 
kapitalister, köpmän, kulaker, spe
kulanter. Endast obetydliga rester 
av de likviderade utsugarklasserna 
har blivit kvar, och deras fullstän
diga likvidering är en fråga för den 
närmaste tiden" (Sovjetunionens 
Kommunistiska partis historia; 
Arbetarkultur 1939; sid 430). 
Den ändrade klassammansätt
ningen i Sovjetunionen gjorde att 
också de politiska förhållandena 
hade förändrats. Nu var det dags 
att anta en ny författning. Stalin var 
stolt: 
''Därför tror jag att Sovjetunionens 
författning är den enda fullkomligt 
demokratiska författningen i värl
den". 
Det är sant att den nya författ
ningen innehöll många formella 
rättigheter. T ex var inskränk-

ningarna i rösträtten få. Men det 
fanns inte särskilt många partier 
att rösta på. Eftersom partier är ut
tryck för olika klassintressen och 
de fientliga samhällsklasserna 
hade likviderats fanns det inte be
hov av mer än ett parti i ett land 
som var på väg mot det klasslösa 
kommunistiska samhället. 
Nu citerar jag direkt ur Stalins tal 
till kongressen: 
"Partiet är en del av klassen, dess 
avancerade del. Flera partier och 
således också partifrihet, kan ex
istera endast i ett samhälle, där det 
finnes antagonistiska klasser, vil
kas intressen är fientliga och oför
sonliga, där det exempelvis finnes 
kapitalister och arbetare, godsä
gare och bönder, kulaker och fat
tiga bönder. Men i Sovjetunionen 
existerar inte längre sådana klas
ser som kapitalister, godsägare, 
kulaker osv. I Sovjetunionen finns 
endast två klasser arbetare och 
bönder, vilkas intressen inte är 
fientliga utan tvärtom vänskapliga. 
Följaktligen finnes det i Sovjetu
nionen ingen jordmån för flera 
partiers existens och således inte 
heller för frihet för dessa partier. I 
Sovjetunionen finns det endast 
utrymme för ett parti, Kommunis
tiska Partiet" (J Stalin V år teori 
och praktik; Arbetarkultur 1947; 
sid 732). 

Varför Roland kallade sig 
kommunist 
Stalins resonemang har samma 
mekaniska logik som en giljotin. 
Likvideringen av fientliga klasser 
och enpartistaten är en nödvändig 
konsekvens av synen på staten. 
Snart kom marxistisk (och leninis
tisk) kritik av Stalins logik. Under 
min tid som kommunist var teo
rin om proletariatets diktatur be
gravd och med den tanken på ett 
slutmål för mänskligheten. Vårt 
politiska mål var socialismen. Vi 
kallade oss kommunister för att vi 
menade att vägen dit var revolu
tionär. Det var så vi skilde oss från 
socialisterna. På senare år har 
många av mina partikamrater bör
jat kalla sig kommunister av an
dra skäl än jag. De gör det inte för 
att markera att de är revolutionära 
utan säger att de bär på en vision 
av ett klasslöst samhälle bortom 
socialismen. 
Det finns anledning att fråga hur 
deras vision av socialismen ser ut. 

RoLAND ANDERssoN 
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Ordforande svarar Kajsa 
Eftersom Kajsa i förra VB undrade 
om det var en kupp när styrelsen 
lade fram sin seminarieserie i so
cialism och demokrati så är det 
nog på plats attjag gör en beskriv
ning av hur seminarieprogrammet 
har tillkommit. Niklas Selberg fick 
styrelsens uppdrag att tillsammans 
med några andra ta fram detta pro
gram. I arbetet skulle också sty
relsens AU vara med. Arbetet 
gjordes under sommaren huvud
sakligen av Niklas och våra parti
företrädare. Under sommaren tog 
Niklas kontakt med mig och lade 
fram planerna på denna seminari
serie. Förslaget innehöll ett antal 
olika föredragshållare som kunde 
stå för en balans mellan olika åsik
ter inom partiet. Förankringen i 
A U under sommaren är inte så lätt, 
dessutom var det ganska bråttom 
att få ut ett medlemsutskick J ag 
tyckte att förslaget var balanserat 
och tog på mitt ansvar att låta Nik
las jobba vidare, samtidigt som jag 
försökte kontakta övriga i A U, vil
ket på grund av semestrar miss
lyckades. Programmet gjordes 
fårdigt och gick med i medlems
utskicket varefter det lades fram 
på styrelsens första möte efter 
sommaren. 1)'värr hade man inte 
lyckats med alla föredragshållare 
och slutförslaget var inte så balan
serat som under planeringen. Trots 
detta godkände styrelsen, dock 
med en reservant, programmet. 
Detta tycker inte jag var en kupp. 
Har programmet inte behandlats 
tillräckligt i styrelse och A U så är 
ansvaret till största delen mitt, som 
gav klartecken under sommaren. 
Sedan kan man naturligtvis disku
tera innehållet i programmet, man 
kan tycka att andra personer inom 
och utom partiet kunde ha enga
gerats. Men detta program förhin
drar ju inte att så görs, alla förslag 
till ytterligare seminarier tages 
tacksamt emot av styrelsen. Dess
utom är ju inte ett program för 
seminarier och diskussioner en 
programförklaring från Lunds lo-

kalavdelning. Se det som det är, 
något som är framtaget för att få 
igång en fri diskussion i partiet, se 
det som något som kan utökas med 
fler programpunkter. 

Göran Fries 
Ordf. 

Ytterligare två svar till Kajsa The
ander har kommit till VB.De får stå 
över till nästa vecka av utrym
messkäl. Förra veckans insändare 
från Niklas Selberg och Martin Wo l
gast blev tyvärr rumphuggen. Vi pu
blicerar den här i ngt mindre stil. 

VB-RED. 

DEN FÖRRÅDDA PARTIKONGRESSEN OCH 
TILL VÄNSTERPARTIETS FÖRSVAR. 

Under sommaren kom ett utskick från 
styrelsen(?) till alla medlemmar inne
hållande bl. a. ett uttalande om Väns
terpartiets senaste partikongress. 
Uttalandet ger uttryck för en syn på 
såväl partiet som partikongressen som 
med stor sannolikhet är väldigt främ
mande för en majoritet av medlem
marna. Man böljar med att döma ut 
kongressen och dess ombud med or
den: "De är på väg att få precis det 
Vänsterparti de önskar: ett parti som 
utgår från en ideologi som i ett demo
kratiskt Sverige saknar förutsättningar 
att vinna mer än ett litet fåtal av väl
j ar kåren; ett parti som i praktiken väl
jer att inte driva politik, ett parti som 
under självbelåtet och självtillräckligt 
tuggande av förlegade teser och utro
pande av politiskt substanslösa slag
ord ställer sig som åskådare vid sidan 
av den politiska arenan, och som nöjer 
sig med att recensera politiken och 
'inta en korrekt klasståndpunkt' " . 
Därefter avslutar man med en uppma
ning att bölja diskutera partisplittring: 
" . . . ställ seriöst frågan: Är månne ti
den nu mogen att ta Bo Bernbardssons 
skämtsamma uppmaning i tidningen 
Arbetet på allvar och bölja förbereda 
ett nytt vänsterparti". Vi anser att ett 
sådant uttalande enbart kan tolkas som 
en krigsförklaring mot partiet, med 
hjälp av en okamratlig och okonstruk
tiv kritik av partiets i demokratisk ord
ning fattade beslut. Att ett sådant 
uttalande antas av en styrelse i en 
splittrad lokalorganisation är anmärk
ningsvärt av främst två skäl: För det 
första strider det mot all förenings
praxis att anta ett så pass kontroversi
ellt uttalande med en så knapp 
majoritet (röstsiffrorna var 4 - 4 så 
ordförandens utslagsröst avgjorde) 
och för det andra tycker vi att det är 

ytterst bisarrt att styrelsen för en lokal
organisation officiellt sätter sig över 
och recenserar partiets högsta beslu
tande organ. Om det är organisatorisk 
"förnyelse" att använda en hoppande 
majoritet och sin position i styrelsen 
för att propagera för splittring av par
tiet så kommer denna variant av "för
nyelse" tveklöst göra Vänsterpartiet 
(eller det som är kvar av det när "för
nyarna" är klara) till en svag, skratt
retande och irrelevant kraft i svensk 
politik (eller med styrelsens ord kan
ske "frihetlig och ekologisk"?). Den 
totala brist på omsorg om hela parti
ets bästa som uttalandet tyder på 
skulle kunna tolkas som att man en
bart ser partiet som ett nödvändigt ont 
för att möjliggöra sin egen personliga 
verksamhet i parlament. Naturligtvis 
hoppas vi att så inte är fallet och vi är 
helt övertygade om att majoriteten av 
medlemmarna i Vänsterpartiet Lund 
inte delar styrelsemajoritetens syn på 
kongressen och partiet, utan vill fort
sätta arbetet för ett sammanhållet och 
starkare Vänsterparti. 

Martin Wolgast och Niklas Selberg , 
medlemmar Vänsterpartiet Lund 

Hellre 800 
demonstranter 

Kommentar till Shai Mulinaris 
Cuba-hyllning 
Tänk om det skulle vara så här på 
första maj i Lund, funderar Shai 
Mulinari, när han deltar i en gigan
tisk demonstration på Kuba. 
Ja, tänk. Tänk så skönt att slippa 
att väl j a vad man ska demonstrera 
för eller emot. Man kanske rentav 
skulle slippa omaket att ta ställning 
till om man överhuvudtaget ska 
demonstrera eller stanna hemma, 
man kanske var tvungen att de
monstrera. Och så enkelt i de all
männa valen (om sådana 
överhuvudtaget skulle finnas) -
bara ett parti att rösta på! Skulle 
vi ge oss till att kritisera kommun
styrelsens ordförande, eller ännu 
värre, landets regeringschef, så 
hamnar vi sannolikt i fängelse. 
Bra! Då vet man ju att man är be
tydelsefull och har sagt något vik
tigt. 
Allvarligt talat: Hellre 800 delta
gare i första maj-tåget och demo
krati (som i Lund), än miljoner och 
diktatur (som på Cuba). 

Ulf Nymark 

Begränsad eftersändning. 
Vid definitiv adress
ändring sänds tidningen 
i retur till Veckobladet. 

Prenumerera på 
grönsakslådor 

Ekologiskt odlade grönsaker från 
Oikos egen odling på Kloster
ängsvägen. Innehåller bl.a. pota
tis, lök, mangold, basilika, persilja, 
rödbetor och morötter. 
Kostnad 70 kronor. Storkon
sumenter: prenumerera på fem lå
dor i månaden för 250 kronor. Mer 
info: 211 87 11 eller: info@ 
returhuset.m. se 
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