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Ung Vänster Lund: 
Krossa segregationen! 
Under hösten har det pågått en inåt
riktad kampanj inom Ung Vänster 
Lund: "Krossa segregationen". Vi 
fokuserar på problem inom dagens 
skolväsende, och speciellt inom 
Lunds kommun, som leder till att 
vissa grupper hamnar utanför det 
demokratiska systemet redan från 
början. Våra viktigaste punkter i 
kampanjen har varit att lyfta fram 
problematiken bakom betygen och 
privatskolors segregerande effekter. 
Vi ser även ett stort problem i hur 
läroplanen, som egentligen är pro
gressiv, misstolkas. Direkt efter 
Kristallnatten den 9 november kom
mer den utåtriktade kampanjen att 
dra igång. Vi kommer att ha fullt upp 
och behöver all hjälp vi kan få. Affi
schering, temamöten, bakbord, 
flygbladsutdelning, klasspressar, 
torgmöten och en demonstration den 
18 december där vi avrundar det hela 
är bara delar av det stora hela. 

Det lokala perspektivet har varit 
och kommer att vara framträdande 
under hela kampanjen. Den borger
liga majoriteten i Lund har bland 

l förra numret påböijade vi en 
serie artiklar med anledning av 
VB:s 25-årsjubileum. I detta nr 
fortsätter serien med en artikel av 
braständaren Gunnar Sandin. 
Hela hösten går i festanda och vi i 
redaktionen hoppas på fler bidrag. 
Det kan handla om vad som helst: 
roliga minnen, lik i garderoben, 
bilder eller varfår inte reflektioner 
om vad tidningen ska bli? 

Redaktionen vill också passa på 
att efterlysa material till ett fram
tida kulturnummer. Recensioner 
av nya och gamla läsupplevelser, 
Brecht-citat eller egna alster. 

Material skickas till den gamla 
vanliga adressen. Ring gärna re
daktören några dagar innan tryck
ning så att vi kan avsätta plats. 

annat ansökt om att få rätten till att let; det blir viktigare med nya dato
betygssätta elever redan från sjätte rer än till exempel hemspråksunder
klass (för att kunna konkurrera på visning . 
samma villkor som privatskolorna). Ung Vänster ser segregationen 
Detta anser vi är helt oacceptabelt då som blir följden av både betyg och 
betyg, förutom att de är till exempel privatskolor som ett hot mot demo
odemokratiska, leder till kortsiktig kratin då det skapar utanförskap och 
inlärning och gynnar vissa grupper, försvagar intresset för politiskt en
är ett faktum att de leder till väldigt gagemang. Vi arbetar aktivt för en 
svårhanterlig stress för gymnasister skola som förverkligar demokrati , 
och högstadieelever. Det är inte svårt precis som det står i läroplanen att 
att tänka sig att det kommer att leda 
till en än svårare situation för tolvå
ringar. 

Privatskolor är även något som vi 
bestämt sätter oss emot. Vi vet alla 
att det finns brister inom dagens of
fentliga skola, men dessa löser man 
inte genom privatisering och urholk
ning av välfärdsstaten, det vill säga 
man flyttar pengar (faktum är att de 
flesta privatskolor finansieras av 
kommunen) och resurser (personal 
men även föräldrar som har tid och 
kunskap att kunna förändra skol
formen) från den offentliga skolan 
till privata företag. Dessutom blir 
skolornas form viktigare än innehål-

Björn Kumm i Lund: 

Kalla kriget 
- fortfarande kallt? 

sant i Kuroms föredrag. Kalla kriget 
må ha varit nedkylt i Europa och där 
levt upp till sitt namn, men fördes 
också på andra fronter där det hettade 
till betydligt mer. J ag menar då främst 

Det har nu gått elva år sedan de dra- de befrielsekrig som följde på andra 
matiska händelserna utspelade sig då världskrigets slut. Dessa beskrivs ofta 
Berlinmuren, den fysiska symbolen i termer av det kalla kriget men bott
för det kalla kriget, revs och den pro- nar i realiteten i en avkoloniserings
cess som ledde till realsocialismens och frigörelseprocess från de gamla 
fall i Östeuropa inleddes. Är det kalla imperierna. Många av dessa länder 
kriget därmed slut och bör betraktas såg, med andra världskrigets slut och 
som något som hör historien till? El- alla vackra tal om frihet för alla j or
ler fortgår det på andra arenor än de dens folk, en reell möjlighet till abe
tidigare? Detta var några av de frågor roende. I väst ryckte man ofta ur 
som berördes videttföredrag av Björn konflikterna ur sina historiska kon
Kumm som hölls på initiativ av U tri- texter och såg befrielsekrigen i t ex. 
kespolitiska föreningen . Korea och Vietnam som tecken på en 
Kumm inledde med att diskutera hur sovjetisk expansion. Denna teori fick 
segrarmaktema efter andra världskri- sedan motivera den kapprustning som 
get delade upp Europa mellan sig och till slut bidrog till att Sovjetunionen 
cementerade uppdelningen av Eu- kollapsade. 
ropa. Idag finns det bara en supermakt -
Det är dock inte detta, som i mångt är USA. Ett land som fortfarande rustar 
allmängods, somjag fann mest intres- upp mot en allt mer diffus fiende. 
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den ska göra, och bygger en gro
grund för framtida jämställdhet i var
dagen. I den skola som vi strävar 
efter ska läroprocessen ske i den of
fentliga skolan. Dessutom ska den 
utgå från en dialog mellan elev och 
mentor som tar tillvara på olika elev
ers erfarenheter och kunskap. soli
daritet och samarbete ska stå i 
centrum. 

Det är viktigt med en så bred front 
som möjligt för att kunna förändra 
dagens skola. Därför bjuder vi in 
Vänsterpartiet Lund till att stödja vår 
kampanj . Vi hoppas bland annat att 
kunna ha tillgång till att få tala på 
era torgmöten, att ni aktiv t arbetar 
inom kommunfullmäktige och att ni 
i den mån som det är möjligt stödjer 
kampanjen. Alla är givetvis väl
komna på våra temamöten (som 
kommer att utannonserar i VB). För 
ytterligare information ring: Robert 
Nilsson (046-39 79 02) eller Leo 
Mulinari (046-32 35 14). 

LEO MULINARI 

Ung Vänster Lund 

Hotbilden är idag den internationella 
terrorismen och dess bundsförvanter 
i länder som Nordkorea, Libyen och 
Irak. Dessa "skurkstater" är tillsam
mans med "begynnande skurkstater" 
de som man nu rustar sig f0r. Bland 
dessa "begynnande skurkstater" finns 
flera länder med rörelser och grupper 
som fortfarande kämpar för att befria 
sig från de rester av kolonialt och 
ny kolonialt fårtryck vilket fortfarande 
är verklighet i de flesta av tredje värl
dens länder. 
De gamla imperierna består och 
fortsätter sin jakt på de länder och folk 
som försöker kasta av sig det koloniala 
oket. Kalla kriget, i den mån man kan 
beskriva konflikterna i tredje världen 
som en del av detta, kommer således 
att fortsätta så länge västmaktema 
håller fast vid sitt imperialistiska arv, 
och så länge som länder och g~upper 
i tredje världen fortsätter att kämpa för 
sin befrielse. 

OLA NILSSON 



Intervju med en partiveteran 
Av 

ROBERT NILSSON 

1939 utbröt det andra världskriget. 
Min morfar och hans familj hade då 
just flyttat till Möllevången i Malmö, 
från Eslöv där morfars fars socialis
tiska agiterande hade gett honom 
sparken frånjobbet på stadens skofa
brik. Också farfar bodde hemma, i 
Lomma. Året efter krigsslutet, 
mönstrade han på sin första båt. Han 
hade då ännu inte träffat farmor, statar
ungen vars far var kommunist men 
höll tyst om sina sympatier. 

Närmare vår rörelse än så kom
mer jag inte via min egen släkt. Men 
jag är nyfiken, inte minst på de 
mörka åren i mitten av århundradet 
då kriget trasade sönder Europa och 
hela världen och det mesta av vad 
den tidens människor höll för heligt. 
Därför ringer jag Göte Bergström, 
som deltog som partiveteran på den 
senaste partikongressen i Växjö. Ve
teran är ett passande epitet, det inser 
jag när Göte öppnar dörren och häl
sar på sin knarrande småländska. 
Han trotsar åldern och står lika bred
axlad som någonsin, med fast och 
grunnande blick. Göte vet vad han 
vill, ger intryck av att vara en man 
som inte kompromissar. 

Lägenheten har vävtapeter och 
lampor från sjuttiotalet, den erbjuder 
en häpnadsväckande utsikt och här 
och var står Götes tavlor, som han 
målat på beställning av hyresgäst
föreningen där han är aktiv. 

- Sätt på tevatten, ropar Göte. Nu 
ska vi prata om kommunismen ! 

Historia och historielöshet 
- Det är viktigt att historia skrivs på 
rätt sätt, slår Göte tidigt fast. 

Vi blir överens om att historien är 

viktig, för utan historia kan vi inte för
stå nuet. Historieskrivaren har mak
ten att bestämma betydelserna av det 
närvarande. I alla fall om han får ar
beta oemotsagd. Därför är Göte glad 
över hur partiföreningen i Lund lyck
ats driva igenom att historia ska vara 
ett kärnämne på alla gymnasie
program i kommunens skolor. Själv 
har han "ett jäkla bra minne", och 
menar att det är viktigt att någon skri
ver ned vad som en gång hänt, så som 
det berättas av de som var med. 

- Sedan ska vi ju vara på det klara 
med att allt vi gjorde inte var bra, 
det vet vi så här i efterhand. 

Det är inte att idealisera Göte är 
ute efter, men att berätta sin historia 
och få bidra till en rättvis bild. 

Arbetaresonen 
Göte kommer från Lenhovda, norr 
om Växjö, mitt på det småländska 
höglandet. Hans far var glasbruks
arbetare, och Göte arbetade tidigt 
själv i glasbruket. 

- Vi hade det ganska eländig på 
den tiden, konstaterar Göte. Det är 
inte som idag, när kapitalisterna 
måste smyga med vad dom vill. Då 
var det mera öppet, att man var en 
bruksvara. Man arbetade så länge 
kapitalisten behövde det och sedan 
fick man gå. 

Men det var inte bara elände. Göte 
menar att det fanns en större solida
ritet bland arbetarna på den tiden, 
som han saknar idag. Och en käm
paglöd som vi har tappat bort. Det 
fanns agitatorer i Lenhovda, flera 
gånger nämns deras namn: fackför
eningens ledare Sven Hermansson 
och familjen Strid. Genom att göra ett 

Generationernas dialektik 
Må vara att det inte finns någon 
biologisk grund för åtskillnad av de 
olika generationerna. Tolerans är 
inget som kommer med en mins
kande mängd hormoner (en åsikt 
Gunnar Sandin verkar vilja tillskriva 
den kategori han kallar "ungdoms
dyrkare"). Men inte heller kan det 
finnas någon moralisk sådan (som 
Gunnar själv påstår). Att påstå nå
got sådant är att påta sig den förstå
ende pastorns roll, när denne 
förbarmar sig över de fattiga och sä
ger att "ett moraliskt leverne, det kan 
man upprätthålla ändå". 

En skillnad finns det mellan ge
nerationerna. Den ligger i att de äldre 
har hunnit få mycket som de yngre 
saknar. Många har en familj, ett hus, 

kanske en bil att ta hand om (eller i 
ekologiska fall en cykel med många 
växlar). Man har en karriär som de 
yngre fortfarande kämpar på och ofta 
en inkomstbringande anställning. 
Kort sagt: man har mycket att vara 
rädd om, som de yngre inte behöver 
tänka på. Skillnaden mellan genera
tionerna är därför varken moralisk el
ler biologisk, utan mycket konkret 
och påtagligt materiell. 

Att vi i den här världen lever under 
olika förhållanden, det är något vi i 
vänstern brukar vara vana att lägga 
märke till. Liksom hur detta påver
kar vår inställning till världen. Jag 
hävdar att också de materiella fak
torer som hör ihop med vår ålder har 
betydelse för vår världsåskådning. 

bra arbete inspirerade de andra till en
gagemang. Det var på det sättet Göte 
1937 värvades till Sveriges Kommu
nistiska Ungdomsförbund (sKu). Då 
var han fjorton och ett halvt år gam
mal. Han hade dock redan tidigare 
varit med och samlat pengar till kam
pen för demokratin i Spanien, ett än
damål många kunde uppbringa något 
litet bidrag till. 

- De flesta gav tjugofem eller 
femti öre, vad man kunde avvara. 

Men det fanns de som gav mer 
också. Götes folkskolelärare gav en 
hel tvåkrona - vad en vanlig arbe
tare tjänade på en timmes arbete -
det största enskilda bidraget de fick 
motta. Göte var förvånad över bidra
get, folkskoleläraren var inte radikal 
utan liberal. Men så stort var stödet 
för kampen mot fascismen i Spanien. 

När kriget kom 
Det var med förhoppningen om en 
bättre värld Göte gick med i SKU. 

Man trodde på demokratin, den verk
liga demokratin med "röst efter hu
vud" och inte efter plånboken. Han 
drömde om en värld där man inte 
kunde bli avskedad hur som helst, 
utan vågade säga ifrån på arbetsplat
sen. Sovjetunionen stödde man hel
hjärtat, det fanns inget annat alternativ. 
Sovjet var garantin om människo
värde i kampen mot de rika och mäk
tiga. 

- Du förstår, kapitalisterna var 
rädda för att det som hänt i Ryssland 
också kunde hända här. Att de gav 
oss rösträtten 1918 berodde på den 
ryska revolutionen, och att de gav oss 
alla reformer sedan, det hade de inte 
gjort om inte Sovjet varit. Se vad som 

händer idag, idag tar marknaden ifrån 
oss allt vad vi vunnit. 

Det var inte bara kommunisterna 
som litade till Sovjet, det gjorde man 
om man tillhörde "det lilla folket". 
Göte minns moderns rädsla då Tysk
land anföll Sovjet 1941: "Vad ska vi 
arbetare sätta emot om Tyskland 
kämpar ned Sovjet?" 

Den borgerliga pressens rapporter 
om ·vad som försiggick i det stora im
periet i öster satte man ingen tilltro 
till. 

- Vi kunde inte tro på det. Arbets
läger var sådant kapitalister höll sig 
med. Kommunister hade en bättre mo
ral. 

Det var denna bild som fick sig en 
knäck när Sovjet och Tyskland under
tecknade den så kallade icke-angrepp
spakten. Den borgerliga pressen visste 
inte till sig i sitt hat och sin indigna
tion över hur "diktaturerna delat upp 
världen". N å g on skillnad på rött och 
brunt kunde de inte se. Götes historia 
är dock en annan. Det var England och 
Frankrike som, i ett rävspel på hög 
nivå, tvingade Sovjet att samarbeta 
med Tyskland. Sovjet hade flera 
gånger försökt knyta vänskapsband 
med de liberala demokratierna, allt för 
att rädda freden. Till exempel sade 
Sovjet, när Tyskland annekterade 
Tjeckoslovakien, att om Frankrike 
skickade truppor skulle de göra det 
samma, men Frankrike vägrade. 
Västländernas plan var att skicka 
Hitler österut och låta honom göra 
slut på de röda, ett åtagande man 
själv misslyckats med i kriget i Sov
jetunionen åren efter revolutionen. I 
det läget var Sovjet tvungna att skriva 
under icke angreppspakten, för att 

Till exempel när vi talar om vilken parti (liksom Ung Vänster är ett 
sorts parti Vänsterpartiet ska vara. varmt och öppet förbund) betyder att 

vi lockar medlemmar från en bred 
Vänsterpartiet är ett brett och öp- intressegrupp och att vi finns där 
pet parti. Det betyder inte att vi är människorna finns. 
ett parti som hellre järnför en ekolo-
gisk syn med en marxistisk än be- En bred och öppen vänsterrörelse 
driver politisk kamp. Att vågar finnas utanför parlamentet. 
Vänsterpartiet är ett brett och öppet Den är en folkrörelse, med förgre-

Apropå 
låg relevans i debatten .u 

Det har kommit till redaktionens kännedom att Matz Gustavs
son (klubbstyrelsen V-Lund) 1991 blev länsmästare i DN :s 
nutidsorientering. 1993 gjorde Niklas Selberg (också han i V
Lunds styrelse) om bragden. Niklas fick dock inte, som Matz, 
skaka hand med prins Bertil. 
vs säger grattis. 



hinna förbereda sitt försvar. 
Men för arbetarna i Sverige var det 

ett hårt slag, att världens enda socia
listi ska stat gick och allierade sig t 

med nazisterna. Förvirring och miss
mod lade sig över rörelsen. 

- Klubben försvann med oss, säger 
Göte och syftar på sig själv. Som en 
av mina kolleger sa, 'det är inte det 
samma utan er, det blir inga debatter ' . 

När han ser tillbaka på krig såren och 
de ställningstaganden partiet och han 
själv gjorde då, är det inte utan självkri
tik. Krigsåren 

Det var inte lätt att vara vänsterradi
kal eller kommunist i Sverige under 
kriget. Kommunisterna registrera
des, och många internerades i arbets
läger. 

- Tidigt en morgon var polisen 
hemma hos Sven Hermansson, och 
tog alla papper och protokoll. 
Medlemslistorna fick de inte, de 
hade man hunnit få undan och tur var 
det, annars hade de gått rakt till Ges
tapo. 

Poliserna som var kommenderade 
till genomsökningen skämdes. Nog 
förstod väl de att en småländsk me
tallarbetare i en småstad utanför 
Växjö inte var rysk spion. Men de 
hade sina order. 

Likaså fick fackföreningsfolket 
sina order, alla kommunister skulle 
registreras och ingen kommunist fick 
inneha ledande positioner inom 
facket. I Lenhavda var det få som 
lyssnade på uppmaningen. Kommu
nisterna i facket, och särskilt Sven 
Hermansson, gjorde ett så bra arbete. 
Sådant folk ville man inte bli av med. 

Värre blev det när Sovjet gick in i 
Finland. Stämningen blev hätsk, 
Göte själv hotades med stryk. 

- Ryssarnas agerande kan vi inte 
förstå ur ett socialistiskt perspektiv, 
men vi måste förstå deras intressen 

ler skulle gå österut. De försökte först 
förhandla, de ville ha möjlighet att 
kunna stoppa tyskarna medan tid var. 
Finland skulle få ett större landom
råde tillbaka. Men det gick man inte 
med på. Då blev det krig. 

Kritik rönte man också när Nor
ges Kommunistiska Parti uttalade sitt 
stöd för ockupationsmakten. 

- Det var de tvungna att göra. Prin
cipiellt borde de givetvis inte ha gjort 
det. Men i brinnande krig kan man 
inte alltid hålla på sina principer. De 
var rädda för sina liv. Många förlo
rade dem sedan också, som mot
ståndsmän i Norges skogar. Vi får 
inte glömma att det var kommunis
tema som ledde motståndskampen i 
Norge och Danmark och på andra 
platser i Europa. I Norge hade man 
inte haft möjlighet att göra det ifall 
man inte fått tid att öva. Att spränga 
broar var inget man lärde sig över 
en natt. 

En liknande rädsla menar Göte låg 
bakom massavhoppen från SKP . 

Entredjedel av partiets medlemmar 
lämnade. 

rädda, många hade familj och man 
blev trakasserad och kunde förlora sitt 
jobb. Och vad hade hänt ifall tyskarna 
hade kommit ? 

En helt ny värld 
Efter krigets slut mötte partiet en 
medlemsanströmning som aldrig 
förr. Göte var ordförande för ung
domsklubben som fick ett fyrtiotal 
medlemmar (i ett samhälle med 2500 

invånare), och därmed var det största 
ungdomsförbundet på orten. Man 
arbetade inte bara politiskt utan 
också socialt, ordnade dans och an
dra tillställningar. Detta härledde kri
tik från en frikyrklig pastor, som 
menade att dansen var syndig och en 
invit till sexuella kontakter före äk
tenskapet. Göte skrattar fortfarande 
åt händelsen. 

- Om det är så är det väl bara nå
got bra, sexualiteten och det där är 
väl något vi mår bra av. 

Göte stannade kvar i Småland, ar
betade ett tag som metallarbetare och 
vägarbetare innan han kom till Lund 
och jobbet som skötare på Sankt 
Lars. Där var han drivande i fack-

- Visst gjorde vi många saker som 
var fel. Våra tidningar var blåögda, 
de borde varit vassare hela tiden . 
Under kriget var vi förvirrade och 
visste ofta varken ut eller in. Men så 
här i efterhand kan jag förstå vår 
ståndpunkt, och nog tycka att den var 
riktig, också vad gäller de interna
tionella frågorna. Kommunister över 
hela Europa hävdade varje folks rätt 
att bestämma över sina egna angelä
genheter. Det var därför våra kam
rater kämpade i motståndsrörelserna. 

- Men vad som hände i Sovjet kan 
vi givetvis aldrig försvara, är han 
noga med att flera gånger få sagt. 

Göte är dock kritisk vad gäller nu
tiden också. Det fanns något när han 
själv blev aktiv, som saknas nu. En 
medvetenhet och solidaritet som vi 
yngre kanske har svårt att förstå. Mitt 
under intervjun knackar en ung man 
av turkisk härkomst på dörren och 
ger Göte en fernhundring. Det är en 
återbetalning på ett lån, Göte gav 
honom pengar för att han skulle 
kunna resa hem. Den självklara ge
menskapen även med de vi inte di
rekt känner, är bara sak vi skulle 
kunna lära av Götes generation. 

- Har man iJ1t."! den där rediga ra
dikalismen i blodet är det lätt att 

som en nationalstat. De hade läst -De lämnade officiellt partiet, men klubben, så som Sven Hermansson lämna. En annan har upplevt 
"Mein Kamp f ', och de visste att Hit- sina sympatier behöll dom. De var och Stridama varit hemma i Småland. kapitalismen som den varit. 

ningar in i andra närstående organi 
sationer. Den formulerar sina krav 
utifrån lokala rättvisefrågor, är radi
kal i sina problemformuleringar och 
visar på det stora i det lilla - en bred 
och öppen vänsterrörelse vågar vara 
ideologisk. Men den är inte allt för 
teoretisk, utan börjar i det praktiska 
och slutar i det stora. En folklig 
vänsterrörelse vågar lägga obalanse
rade kommunbudgetar. Den är re
volutionär (men aldrig frasradikal). 
En foklig vänsterrörelse driver kon
kreta rättvisekrav. 

En sådan rörelse är vänstern idag. 
En rörelse som på facklig grund tar 
folkliga krav på allvar. Jag hoppas 
vi kommer att fortsätta vara det. Oav
sett en vacklande mellangenerations 
ovilja att förstå. 

ROBERT NILSSON 

Ordforande 
Ung Vänster Lund 

Feminismen som försvann 
Vänsterpartiet är det svenska parti som mer än andra utger sig för att vara feministiskt. Detta märks inte 
minst i sakpolitiken. Här är kvinnaperspektivet nog så närvarande. Vi är duktiga på att närma oss proble
met - åtminstone teoretiskt. 

Med praktiken är det annorlunda. I valda organ är fördelningen jämn, det ser kvoteringen till. Men på 
våra möten är det männen som hörs. Möjligtvis vågar en ensam kvinna höja rösten, hon har d~ många 
röststarka män att tävla med (vilket tyvärr inte verkar ändras i och med partiets föryngring). Jag tänker 
inte minst på senaste mötet, när Gudron var här och det (Gudrun oräknad) bara var två kvinnor som 
talade. Det är dags för en uppryckning. Annars riskerarVänsterpartiet bli ett feministiskt parti, fast utan 
kvinnliga röster. 

LIVNILSSON 

Anständighetens gräns 
I Veckobladet nummer 32 anklagade Gunnar Stensson mig för att på något sätt genom påtryckningar på 
presidiet ha tystat honom på vänsterpartiets senaste kongress. Ungefår där har anständighetens gräns 
passerats. 

Anklagelsen är lika osann som den är orimlig. På en kongress fattar man demokratiskt beslut om 
talartid och arbetsordning. Den som bryter mot någon av dessa, hur mycket man än brinner för frågan, blir 
under förutsättning att kongressen fungerar som den ska, tillrättavisad av presidiet Oavsett om jag skulle 
vilja eller inte, har jag inget inflytande över den processen. Jag skulle heller inte vilja kunna påverka 
presidiets beslut. Det demokratiska beslutsfattandet duger bra som det är. 

JENNY LrNDAHL•PERSSON 

Ordforande Ung Vänster 
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Blom Karin 
Uardavägen85:D 
224 71 Lund 

Materiella notiser 
Rune Liljekvist och Gunnar Stensson 
skrev i VB nr 37om något som skulle 
kunna kallas Veckobladets själ. Själen 
tillhör emellertid överbyggnaden, och 
som materialist är jag mer intresserad 
av basen. Därför ska jag ge några 
strödda notiser om VB:s materiella 
villkor och förhållanden - även om 
RL och GS inte förbigick det ämnet 
helt. 

Lokalsida 
Det förtjänar att påminnas om att VB 
primärt startades som ett slags lokal
sida till vpk:s veckovisa riksorgan Ny 
Dag. Av Ny Dag såldes under åt
skilliga år, genom dörrknackning och 
på torgen, över hundra exemplar i 
veckan här i Lund, och vi trodde oss 
kunna göra tidningen ännu attrak
tivare genom att komplettera den med 
lite lokalt stoff. 
Men VB fick snabbt ett eget liv och 
så småningom en upplaga om cirka 
tusen. Det fick kammen att svälla på 
de aktiva, och en liten utredning 
utmålade ett stort perspektiv. J ag vet 
inte riktigt hur det är nu, men då var 
gränsen för statligt partistöd åt 
politiska tidningar med minst vecko
utgivning 2000 ex. Skälet var nog att 
socialdemokraterna behövde pengar 
till alla sina förlusttidningar, och 
genom att sätta gränsen så lågt 
omfattades centerns bygdetidningar 
och vanns det partiets stöd i riksdagen. 
Det hade alltså räckt med en för
dubbling av VB: s upplaga. Detta sågs 
som uppnåeligt, och vi talade löst om 
att bygga om en mangel till rotations
press. 
Dock, trädet växte inte upp i himlen. 

Individuellt och kollektivt 
Manuel Castells och andra samhälls
analytiker talar om det nutida arbetets 
individualisering och avkollektivi
sering. VB är ett gott exempel på 
denna process. Nu är det i princip ett 
enmansjobb att göra tidningen, och 
produktionen håller på att flytta in i 
hemmen, precis som under proto
kapitalismen. 
Annat var det förr. Redaktören (som 
inte sällar1 var jag) ledde och fördelade 
arbetet inom en betydande stab av 

medhjälpare: satte en på att göra en 
telefonintervju , en på att skriva 
mötesnotiser, en på att koka te, en på 
att konversera Göte som dykt upp med 
en teckning etc. Själv uppmuntrade 
han volontärerna (en tjänstebeteck
ning som VB länge höll fast vid; det 
fanns volontärer som inte lyckades 
avancera ens efter tjugo år) genom 
inträngande kritik och läste möjligen 
korrektur på en eller annan spalt. 
Det var bättre förr. 

Datorisering 
VB-produktionen datoriserades tidigt. 
Vår dator satt i IBM Composer, ett 
elektromekaniskt litet underverk. 
Minnet var på 8000 tecken, vid det 
800 l: sta nedslaget låste sej tangent
bordet. Sen knattrade maskinen ut 
spalter som limmades på mallar. Det 
var ett trivsamt knatter. Skrev man fel 
var det bara att skriva ut ett par nya 
rader som limmades över de gamla. 
Bilder limmades också direkt på plats. 
Det gick mycket snabbare än med 
dagens skanning och elektroniska 
manipulering. 

Trots vad som sades ovan kunde det 
även förr hända att redaktionen 
reducerades till två personer. Fanns 
det material nog så att texter inte 
behövde värkas fram under kvällen 
kunde dessa två personer producera 
ett färdigt original på knappt fyra 
timmar, trots att allt måste skrivas in 
via Composern och trots att bröd
texten sattes 8/8 mot nu 9/9 (läsarna 
var i allmänhet skarpsyntare förr). 
Förutsättningen var förstås en skick
lig, genomtänkt arbetsledning och en 
oföränderlig layout som gjorde att 
ombrytaren inte behövde tänka. 
När de riktiga datorerna kom gick allt 
länge mycket långsammare. 

Hjältarna 
De verkliga hjältarna är förstås väns
terpartiets lokala ombudsmän som 
under större delen av tiden har stått 
för distributionen. Det har visserligen 
ingått i deras betalda arbetsuppgifter, 
men adressering är ett ensamt och 
enahanda tempojobb. 
Dessutom har det förekommit texter 
som kritiserat sagda ombudsmän. Då 
har det gällt att bita ihop tänderna och 
jobba vidare. 
En klok v-ombudsman läser inte 
Veckobladet. 

GuNNAR SANDIN 

Bellmans tid och vår, 1 
Fredag 15 december ordnar Röda 
Kapellet en Bellmansafton. Den har 
fått sitt namn efter rubriken på Fred-
mans Epistel 65, "Om styrmans-
dottern Gretgens död på fabriken". 
Det handlar om en "klädsfabrik", dvs. 
ett ylleväveri i Stockholm. Det är ett 
av de få ställena i Epistlarna där det 
talas om fabriker och industriarbetare. 
Vi kommer att tala, och sjunga, om 
en rad olika klasser och samhällsskikt 
i 1700-talets Sverige. 
Den tidens svenska metallindustri, 
bruken, var landsbygdsbaserad men i 
städerna fanns en viss textilindustri. 
Den var i hög grad ett resultat av stat-
liga satsningar, omstridda både i sam-
tiden och senare historiker. 
Det är en debatt som vi kan känna igen 
i vår egen tid. Bakom de asiatiska 
"tigerekonomiernas" formidabla 
expansion har legat en mycket aktiv 
statlig industripolitik med merkan-
tilistiska inslag. En av dagens stora 
internationella debattfrågor gäller ju 
frihandel kontra ett mått av nationell 
slutenhet och självförsörjning. Det 
finns ett samband mellan Gretgens 
klädsfabrik och Attac. 

GR 

40 solidariska med Togo 
Antalet medlemmar som solidariskt 
tar ansvar för Kommitten för Togas 
överlevnad växer dagligen, men ännu 
har vi långt kvar till målet 40 solida-
riska i V-Lund. Kanske närmar vi oss 
det under veckan. J ag är övertygad om 
att det ännu finns många som vill vara 
med, men som av olika skäl för-
hindrats att delta. De måste få sin 
chans. Därför inför jag ännu en gång 
numret på mitt personkonto: 
33 04 28-2852. Märk talongen Togo! 

GUNNAR STENSSON 

Jenny Lindahl-Persson 
om vänstern och skolan 

Måndagen den 13 november 
kommer Ung Vänsters ordförande 
Jenny Lindahl-Persson till Lund. 
16.00 inleder hon Ung Vänster 
Lunds utbildningspolitiska kam-
panj med appellmöte på Lilla 
Fiskaregatan. 
Senare på kvällen (18.30) pratar 
hon om vänstern och skolan på 
Ung Vänsters lokal. Alla är väl-
komna! 

UNG VÄNSTER LUND 

Begränsad eftersändning. 
Vid definitiv actressändning 
sänds tidningen i retur till 
Veckobladet. 

Internationella utskottet kallas till möte i 
partilokalen tisdagen den 14 november 
klockan 1900. Alla är som alltid välkomna. 
Vi uppdaterar med hjälp av Dina Bern vår 
kunskap om Guatemala efter valet och 
skärskådar tillsammans med Elias Espi
noza situationen i Chile efter det att 
Pinochet förlorat sin parlamentariska im
munitet. 
Därefter utvärderar vi Togo-aktionen och 
resultatet av insamlingen för att kompen
sera det uteblivna bidraget från V-Lund. 
Slutligen diskuterar vi utskottets framtid. 

GuNNAR STENSSON 

VÄNSTERPARTIET 
Kommunalpolitiskt möte månd 13/11 
Barn & skolfrågor, Byggnads
nämnden 16/11, Kultur och fritid 15/ 
11ocialnämnd 15/11, m m. 
UNG VÄNSTER 
Medlemsmöte sönd 12/11 (lokalen) 
12.00. Utv. Kristallnatten. Tema: Israel 
och Palestina. 
Torgmöte med Jenny Lindahl
Persson, månd 13/11 (L:a 
Fiskaregatan) 16.00 
Temamöte om utbildningspolitik med 
Jenny Lindahl-Persson , månd 13/11 
(lokalen) 18:30 
Cell12tisd 14/11 (lokalen) 18.30Tema: 
kampanjhandledning 
Cell 43 tors 16/11 (lokalen) 19.00 
Miljöpolitisk seminariedag, lörd 18/11. 
Ring expen {040-921411) för mer info. 
RÖDA KAPELLET 
.Sö 12/11 Rep. av Joe Hill: 16, 25, 33, 
180, 359. Ta med även 165, 206, 207, 
264,313. 
Sö 19/11 spelning i Landskrona kl 14 
Vi äter tillsammans. 
Därefter repetition av 1700-
talsprogrammet med Joakim. 
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Detta nummer gjordes av: l 
Robert Nilsson 

l 
Näste redaktör: l 
Gunnar Sandin 

l l 
l ~ l 
l l 
l Manus sänds per post till: l 
l 

Veckobladet, Svartbrödersgatan 3, l 
223 50 Lund. Måndag senast 18.00 

l till lax 046-12 31 23. Manus l 
mottages även som e-brev: . 

lvo@lund.mail.telia.com eller 3,5"1 
l diskett. Obs! RTF· fonmat 1 
1 Telefon till redaktörerna: 1 
l 

Rune Liljeqvist 046-211 50 69l 
Robert Nilsson 046-39 79 02 

1 Gunnar Sandin 046-13 58 991 
Vid utebliven tidning ring: 

l l 
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