
Utkommer fredagar 
30:e årg. 2004 
Fredag 16 januari 

Veckobladet 
VB inleder härmed sin trettionde 
årgång. 

Det är inte så illa, givet förutsätt
ningarna. Tidningen är visserligen 
tunn och tar långa sommar- och 
vinterlov (normalt 38 nummer om 
året). Också innehållet kan ofta 
verka tungt eller åtminstone ens
artat. Det är något som redaktio
nerna har varit medvetna om under 
tre årtionden, och uppmaningarna 
till läsarna att skri va har duggat 
tätt. Inte minst har de riktats till 
kommunalpolitikerna som har 
misstänkts ruva på intressanta 
hemligheter. Men tidningen har i 
alla fall kommit, år efter år. 

I december berättade morgon
tidningarna att den socialdemokra
tiska Lunda-Demokraten skulle 
läggas ner. Lunda-Demokraten 
startade en gång som ett svar på 
VB. Inte så att det har förekommit 
någon dialog mellan tidningarna 
(vilket så här i efterhand måste 
beklagas), men det lär ha varit så 
att s-medlemmar i Lund tyckte att 
kan vänstern så måste vi kunna. 
Och det kunde de under lång tid, 
även om den tidningen såg rätt 
annorlunda ut. 

Nu går det emellertid inte längre. 
De ideella krafterna har svårt att 
orka och en professionalisering a v 
tidningsarbetet beräknas kosta 
drygt 150 000 kronor om året. 
Men de aktiva saknar tydligen 
också uppmuntran. Det har varit 
svårt att få folk att skriva och, i 
synnerhet har det gått trögt med 
rapporter från kommunala nämn
der och styrelser. Något som låter 
bekant. 

Lunda-Demokraten har inte 
varit särskilt känd utanför den egna 
medlemskretsen (utom när den har 
tagit formen av massutskick i 
valrörelser). Det är en skillnad mot 
VB vars prenumeranter bara till 
hälften utgörs av v-medlemmar. 
Till skillnaden hör också att VB 
inte så sällan uppmärksammas i 
större sammanhang, i Skånskan 
och S ydsvenskan förstås men ock
så i Dagens Nyheter eller Svenska 
Dagbladet eller de rikstäckande 
eterkanalerna. Det har gett Lunds 
vänster en synlighet som oftast 
inte är motsvarigheterna på andra 
håll förunnad. För ett parti som 
öppenhet och debatt som ett av 
sina ideal är detta naturligtvis posi
tivt. 

Någon uppmaning att prenume
rera för 2004 har vi inte formulerat 
eftersom årets utgivningsplan inte 
är klar. Men vi återkommer snart i 
ämnet. Läs oss så länge, och skriv! 
Gärna om kommunalpolitik. 

VB har hela listan! 
De stora medierna har presenterat och diskuterat några av 
namnen i valberedningens förslag till ny v-partistyrelse. 
Ingen har dock redovisat hela förslaget och än mindre 
reservanternas alternativ, så VB ser sinjournalistiska plikt. 
Ordinarie ledamöter Några i valberedningen har reser-
Måns Almqvist, 1974, Stor- verat sig motmajoritetens förslag : 

stockholrn, vice gruppledare 
Stockholms landsting 

Viimer Andersen, 1944, Skåne, 
regionråd region S!cåne 

Murad Artin, 1960, Orebro, 
kommunalråd 

Ingrid Burman, 1952, Uppsala, 
facklig ombudsman/riksdags
ledamot 

Marianne Ericsson, 1959, Jön
köping, ombudsman/folkhög
skolelärare 

Marianne Eriksson, 1952, Stor
stockholm, ED-parlamentariker 

Stig Eriksson, 1949, Norrbotten, 
gruvarbetare 

Stig Henricsson, Västmanland, 
kommunalråd 

Stellan Hermansson, 1957, 
Västerbotten, vice generalsek
reterare GUE/NGL 

Ulla Hoffmann, Storstockholm, 
riksdagsledamot 

Ordinarie ledamöter 
Murad Artin 
Ingrid Burman 
Mats Einarsson 
Marianne Ericsson 
Marianne Eriksson 
Stig Eriksson 
Dan Gahnström 
Stig Henricsson 
Stellan Hermansson 
Ulla Hoffmann 
Anja Karlsson 
Lena Karlsson 
Kalle Larsson 
Elina Linna 
Staffan Norberg 
Lars Ohly 
Camilla Sköld-Jansson 
Karin Svensson Smith 
Anders Wiklund 
Pernilla Zethraeus 
Hanna Zetterberg 

Alice Åström 
Carina Åström 

Ersättare 
Måns Almqvist 
Habib Effati 
Nina Fållbäck Svensson 
EliseNorberg 
Annelie Philipson 
Mats Pilhem 
Jonas Ringkvist 
Krister Rydh 
Amelia Morey Strömberg 
Eva-Britt Svensson 

Utförliga analyser får anstå till 
nästa nummer. Det kan dock 
påpekas att särskilt förslagen till 
ersättare skiljer sej åt på ett in
tressant sätt. Båda ordinarielistor
na ger intryck av vilja att spegla 
olika opinioner - men med olika 
tyngdpunkt! 

Gr 

PS Det är en mänsklig rättighet att få 
sitt namn rätt stavat. Valberednjngen 
har inte gjort det alla gånger. Ar det 
månne Daniel Sestrajcic som skrivit ut 
listan? Vi har korrigerat stavning och 
andra uppgifter så gott det gick. 

Siv Holma, 1952, Norrbotten, 
kamrer/riksdagsledamot 

Anja Karlsson, Göteborg 
Lena Karlsson, 1961, Värmland, 

personalsekreterare 

I John Heartjields anda 
Kalle Larsson, 1969, Storstock

holm, riksdagsledamot 
Elina Linna, 1947, Sörmland, 

vårdlärare/riksdagsledamot 
Johan Lönnroth, 1937, Göte

borg, pensionär 
Lars Ohly, Storstockholm 
Mats Pilhem, 1956, Göteborg, 

reparatör 
C amiila Sköld-J ansson, 1957, 

Jämtland, socionom/riksdags
ledamot 

Eva-Britt Svensson, 1946, 
Kronoberg, kanslisekreterare 

Anders Wiklund, 1949, Dalarna, 
pappersbruksarbetare/riks
dagsledamot 

Pernilla Zethreaus, 1962, Stor
stockholrn, partisekreterare 

Hanna Zetterberg, Göteborg 

Ersättare 
Ulla Andersson 
Eva Björklund 
Fransisco Canteras 
Nina Fållbäck Svensson 
Anders Nergaard 
Jonas Ringkvist 
Per Ström 
Amelia Morey Strömberg 
Paula Mulinari 
Zerrnin Öziirkiit 
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Tjocka böcker medlokal anknytning 
Julhelgen och årsskiftet är en för
träfflig tid att läsa tjocka böcker, 
särskilt sådana där man inte läser 
varje sida med lika stor uppmärk
samhet, säg memoarer och bio
grafier. Jag har ägnat mig åt två 
volymer av lite olika sort, dock 
båda av politisk karaktär. 

Carlsson ger igen 
Ingvar Carlsson, den kände f.d. 
statsministern, har gett ut en andra 
memoarbok kallad Så tänkte jag 
(Hjalmarsson & Högberg Bokför
lag, 2003). Den första hette Ur 
skuggan av Olof Palme och skild
rade förloppet kring mordet på 
Olof Palme och Carlssons tillträ
de som statsminister. J ag fann den 
spännande och intressant: mordet 
på Palme var en skakande upple
velse för många av oss och Carls
son hade ingen lätt uppgift. 

Den nya boken är på 666 sidor 
och det är helt enkelt för mycket. 
Men vad värre är: den nya boken 
består av en samling självrättfär
diganden och utfall åt olika håll. 
Carlsson själv gör inga fel, affa
rerna som ramlar över honom är 
det ständigt andra som är skyldiga 
till. Anna-Greta Leijon och Kjell
Olof Feldt får sina fiskar varma 
liksom Carl Bild t, alla tre med för
vånansvärt skarpa och bittra for
muleringar. 

Schysst grabb ur västgöta
skolan? 
Ministären Carlsson s sista år upp
levde jag som präglade av förfall ; 
det var en trött och sönderregerad 

För (eventuella) yngre VB
läsare vill vi berätta att det var 
Tage Danielsson, hansfräne 
motståndare i kärnkraftsfrågan, 
som sa om Ingvar Carlsson: 
"Han ser ju ut som en fot i 
ansiktet!" Lite överraskande var 
att SSU i en valrörelse hade 
humor nog att göra ett kavaj
märke med ett fotporträtt lik
nande Gojas ovan -och att 
detta plötsligt gjorde Carlsson 
högst populär blandförsta
gångsväljarna och nog bidrog 
till valsegern. Detta berättades 
en gång (trovärdigt) av Anne
Marie Lindgren i en artikel i 
Tiden. Vänstern kan kanske göra 
något liknande med Lars Oh/y
mannen som gav kommunismen 
ett kerubansikte. 

samling som satt vid statsmakten. 
Socialdemokraterna fick bara 37 
procent vid valet på hösten 1991 
så regeringen föll. Men Carlsson 
själv är ytterst nöjd med vad han 
åstadkom: påbörjat EV-inträde, 
skattereform tillsammans med 
folkpartiet, Öresundsbrobeslutet. 
Och 1994 var Carlsson tillbaka i 
ämbetet för att sedan snabbt läm
na över till Göran Persson. 

Hur ska man då se på Ingvar 
Carlsson? J ag har svårt att be
stämma mig. Å ena sidan: den 
hederlige, rakryggade och fotbolls
spelande arbetargrabben från Bor
ås, en god representant för västgö
taskolan inom svensk socialdemo
krati. Han ledde utredningen om 
Göteborgshändelserna och hade 
modet att gå emot polisen och 
etablissemanget. Å andra sidan är 
han en person som är stolt över 
den serie manipulationer som led
de till besluten om Öresundsbron 
och EG-inträdet. Och visst spela
de han en ganska ful roll vid ut
rensningarna ur SSU/Socialdemo
kratiska studentförbundet på 1960-
talet. Sista ordet kan nog inte sä
gas ännu- Carlsson är ju faktiskt 
vid full vigör. Men hans andra 
memoardel är en tröttande läsning, 
inte värd mödan. 

Kommunism 
och antikommunism 
Den andra digra volymjag vill ta 
upp här är Antikommunism och 
kommunism under det korta 1900-
talet av Werner Schmidt (Nordic 
Academic Press, 2002). Författa
ren är historiker och disputerade 
på en avhandling om kommunis
mens rötter i den speciella situa
tionen under första världskriget 
(han kallar den kommunistiska 
rörelsen "ett krigsbarn"). Dess
utom tycks han vara på väg att 
skriva en biografi över C-H Her
mansson. 

Den här boken kom till som en 
del av Vetenskapsrådets projekt 
kring den svenska militära under
rättelse- och säkerhetstjänsten och 
ett avsnitt finansierades rentav av 
den säkerhetstjänstkommission 
som lade fram sina betänkanden 
för ett år sedan. Nu verkar det 
dock inte ha gått så som författaren 
hade planerat. För honom liksom 
för ett antal andra forskare har 
säkerhetstjänsterna haft så många 
restriktioner vad gäller arkivtill
gången att deras arbete blev omöj
ligt. I stället har han koncentrerat 
sig till att beskriva vad det hela 
gällde: vad var den konkreta kom
munism som övervakningen gällde 
och vad var den antikommunism 
som drev övervakarna. Och "det 
korta 1900-talet" är förstås ettcitat 
från den brittiske historikern 
Hobsbawn och avser tiden 1914-
1989. 

Jag tycker nog resultatet, dvs . 
den här boken, inte har blivit helt 
lyckat: boken försöker täcka så 
många olika saker att den saknar 
tydlig struktur. Men delarna är 

intressanta och innehåller en hel 
del som är föga känt. Och det är i 
relationen till nazismen som kom
munism och antikommunism 
framträder som tydligast. 

Militärernas samförstånd 
Schmidt lyfter fram de nära rela
tionerna mellan svenska, finska 
och tyska högre militärer under 
1930-talet. Här utarbetades planer 
för hur bortåt hundratusen man 
skulle överföras till Finland i ett 
framtida krig mot Sovjet och här 
lades grunden till ett omfattande 
underrättelsesamarbete med Tysk
land. Detäringetnytt: Maj Wech
selmann har skrivit om det och 
SverkerOredsson har beskrivit det 
i en utomordentlig uppsats i tid
skriften Scandia, men Schmidt 
pekar på hur historikerna i alltför 
hög grad har fokuserat på händel
serna under själva kriget. Och här 
finns en intressant genomgång av 
det svenska kommunistpartiets 
plågor under Molotov-Ribben
troppakten: vad var det som gäll
de, lojaliteten med Sovjet eller 
antifascismen? De tycks ändå ha 
gått att förena, men förlusterna i 
opinionen blev stora. Man kan nog 
säga att det kalla krigets antikom
munism i Sverige just hade sina 
rötter i händelserna på 30- och 40-
talen. Bristande entusiasm för 
korståget i öster kunde ju resultera 
i arbetsläger för både kommunis
ter och vänstersocialdemokrater. 
Schmidt tar också upp i hur hög 
grad Sverige var inblandad i för
beredelserna till Sovjets överfall 
på Sovjet i juni 1941. Det var alls 
inte bara fråga om en engångs
eftergift när man lät transitera den 
tyska divisionen, det var mycket 
annat också. Och vi levererade 
raskt2000 tjugufemmannatält med 
kaminer till östfronten när tyskar
na började frysa vintern 41. 

Men boken rymmer alltså ock
så ideologiska analyser, t.ex. av 
vad författaren kallar fordismen, 
den kombination av massproduk
tion och masskonsumtion som 
präglat det västerländska samhäl
let. Och vad gäller kommunismen, 
vad sägs om rubriken "Leninism
ens socialdemokratiska rötter" -
den kanske kan locka? 

DDR i Teckomatorp 
Det svenska övervakningssamhäl
let tydliggörs av de båda kommu
nistjägarna Erik Lönn och Nils 
Fahlander, verksamma vid säker
hetspolisen i Stockholm som 1937 
började sitt av samarbete med Ge
stapo kring svenska Spanienfri
villiga och tyska flyktingar i Sve
rige. Tio år senare gäller har det 
kallakriget börjatoch sammaLönn 
skuggar nu C-H Hermansson och 
lämnar en rapport över hans resa 
till Linköping. Lönn blir chef för 
en rotel på stockholmspolisen som 
gör utredningar om kommunis
men och 1961 sitter han vid en 
nordisk kommissariekonferens i 
Helsingfors och säger att det nog 

skulle finnas skäl att återuppta 
övervakningen av de gamla Spa
nienfrivilliga. Det saknades alltså 
inte kontinuitet i den svenska anti
kommunismen. 

Finns det då faktiska exempel 
på hur VPK, vänsterpartiets före
gångare faktisk fungerade som en 
femtekolonn under Moskvas eller 
eventuellt Östberlins kommando. 
Schmidt granskar östtyska arkiv i 
Greifswald och Berlin och svarar 
nej, med undantag av två fall där 
påtryckningar fanns . I ena fallet 
gäller det partiets uttalande vid 
1969 års partikongress om inva
sionen av Tjeckoslovakien därpå
tryckningar förekom. I den andra 
gäller det DDR-ledningen som i 
sin omsorg om VPK utgick från 
att "hu vudfaran för partiets utveck
ling utgår från de antisovjetiska 
och trotskistiska krafterna" kring 
Jörn Svensson i Skåne. En delega
tion från Socialistiska enhetspar
tiet (SED) deltog därför i Skånes 
distriktskonferens i februari 1974 
och kunde efter div. samråd för
hindra att Lunds partiorganisation 
lade fram ett uttalande om Solzje
nitsyn. 

Här hamnar man verkligen i 
1970-talets historia om vänstern i 
Lund. Med bas i Smålands nation 
verkade en karismatisk ("Charles 
Manson-liknande" muttrar en ti
digare antagonist) boktryckare, Alf 
Brevik, i lundavänstern och han 
etablerade ett tryckeri i Teckoma
torp, den dödsmärkta gamla järn
vägsknuten. Nu skapades med 
DDR-hjälp också i Teckomatorp 
förlaget Spartacus som skulle pu
blicera material för den ideologis
ka kampen inom VPK. Det blev 
väl ingen större framgång, men 
SED var fortsatt djupt inblandad i 
den strid som pågick i VPK och 
som slutligen ledde till partispräng
ningen 1977 då APK gick sin egen 
väg. 

T j a, det finns en del att berätta 
om gamla tider. Själv tycker jag 
nog han låter det gamla kommu
nistpartiet komma lite vällätt un
dan. Där fanns uppenbarligen på 
sina håll en blind lojalitet med 
Sovjet och det tycker jag det var 
legitimt för det svenska samhället 
att gardera sig emot. Men det är 
också sant att det ofta skedde un
der former och i en utsträckning 
som visade att det svenska sam
hället inte tog sina egna slagord 
om demokrati och öppenhet på 
allvar. 

Till slut: att man med gott sam
vete kan ta upp de här böckerna i 
det strikt lokala Veckobladet be
ror förstås på deras lokala anknyt
ning: IngvarCarlsson var ju under 
några år verksam i Lund, t. ex. blev 
jag själven gång i tiden på ettmöte 
i AF:s Lilla Källarsal hälsad väl
kommen in i Socialdemokratiska 
studentklubben av honom. Vad 
gäller den andra boken så ligger ju 
Teckomatorp bara några stenkast 
bort. 

Sten H. 



Med tåg till Bryssel 
-World Wide Travel, det är Linda, svarade rösten i telefonen när jag ringde den resebyrå 
jag som statlig tjänsteman är anvisad: - Hej, jag skulle vilja beställa en tågresa till 
Bryssel? Så började jag av en resa under året som gick. Jag kom.att tänka 
på den när jag läste om att åka tåg till Mallorca i .~ .37. 

I mitt arbete ingår det att jag 
ska granska forskningsansökning
ar. N u hade j ag bli vittillfrågad om 
jag under en dag i Bryssel ville 
bedöma några EV-ansökningar. 
Med tanke på alla miljöcertifie
ringar, miljöledningssystem, mil
jöstrategier etc. och det faktum att 
det rimligen måste vara massor 
med människor som åker fram och 
tillbaka mellan Sverige och Brys
sel, togjag för givet att man skulle 
kunna ta tåget. Om jag tog natt
tåget till Bryssel, gjorde det jag 
skulle göra under dan, och sedan 
tog nattåget tillbaka, skulle det 
vara ett effektivt utnyttjande av 
tiden och jag skulle spara pengar 
åt EV genom att inte behöva stan
na två nätter på ett dyrt hotell. 

Vadå tåg? 
Linda verkade inte alls tycka det 
var lika självklart: Tåg? Vet du 
inte om att vi har massor med 
flygförbindelser till Bryssel? Jag 
försökte förklara: - Jo jag vet, 
men det går inte att komma fram 
så tidigt somjag behöver vara där. 
Flyger jag så måste jag åka dan 
innan och ta in på hotell och sen 
måste jag bo över en natt till efter
som vi får lämna sammanträdes
rummet förrän allt är klart - och 
det kan bli ganska sent på kvällen. 
Tågetmellan Paris och Berlin stan
nar till i Bryssel vid midnatt och då 
är j ag säkert klar. 

-Så du vill verkligen åka tåg? 
frågade Linda med tvivel i rösten. 
Hon är säkert van vid märkliga 
resebeställningar, menden härper
versa läggningen att vilja åka tåg 
tog nog i alla fall priset. Hennes 
tonfall antydde att hon tänkte så. 

-Det borde ni väl kunna ordna, 
svarade jag. Linda sa att hon inte 
hade så stor erfarenhet av tågbe
ställningar: -Alla flyger ju, men 
jag vill minnas att det var någon 
som ville åka tåg för några måna
der sedan- jag ska kolla hur det 
gick. 

Nu var det här med tidsvinsten 
egentligen bara ett sätt för mig att 
försöka rationalisera min egen 
miljövänliga önskan. J ag hade re
dan sett fram emot att färdas i ett 
bekvämt sovtåg genom Europa. 
Jag skulle kunna gå upp på båten 
mellan Röd by och Puttgarden och 
köpa en flaskakon jak, varefter jag 
skulle lägga mig och läsa igenom 
EV:s instruktioner innan tågdun
ket vaggade mig till sömns. Kan
ske skulle jag besöka den välsor
terade restaurangvagnen som bru
kar finnas på tyska nattåg. Och 
sedan skulle jag vakna upp utvilad 
och helt arbetsför i Bryssel. 

Sovvagnarna har 
brunnit upp! 
Linda ringde tillbaka några dagar 
senare och meddelade att man 

Redaktionen saknade tyvärr en bild på tåget till Bryssel så det i 
stället bli en på det blandade tåget mellan Lund och Bjärred på 
viadukten i Flädie, någon gång på 1920-talet. 

kunde ta ett nattåg från Hamburg 
till Bryssel, men tyvärr hade sov
vagnarna brunnit upp och det fanns 
nu bara liggvagnar:- Vill du verk
ligen åka i en liggkup€ tillsam
mans med fem andra? J ag svarade 
att det var okej. 

Vid avresedagen stod jag på 
perrongen i Lund, med en liten 
väska i varje hand. Tog ~i g snabbt 
till Köpenhamn med Oresunds
tåget. På Hovedbanegården klev 
jag på Hamburgtåget utan pro
blem. Fortsatte mot Röd by: Köpte 
en flaska konjak på färjan. Sedan 
vidare till Hamburg bekvämt lä
sande di vers e EV -handlingar. Ex
akt på minuten anlände Pariståget 
från Berlin till Hamburg Haupt
bahnhof. J ag klev på och letade 
upp min kupe. Där sov redan fem 
tyska ungdomar på väg till Paris . 
J ag klättrade upp till översta kojen 
och trasslade av mig kläderna, kröp 
ner i påslakanet och drog filten 
över mig. Nu visade det sig att ett 
antal franska ungdomar på skol
resa hade ockuperat korridoren. 
De ville under natten dricka vin 
och röka i stället för att sova. Med 
ljudet- av för mig osammanhäng
ande- franska fraser i öronen och 
cigarettrök i näsa och hals halvsov 
jag mig genom natten. 

Mot EV-kvarteren 
Aningen trött klev jag av på Brys
sels G are du Midi-station som inte 
precis ligger i stans mest fashiona
bla delar. Tog mig snabbt med 
tunnelbanan till EV-kvarteren, le
tade upp ett enkelt cafe och åt 
frukost tillsammans med morgon
tidiga Brysselbor. Styrkt av ba
guetten och det franska kaffet var 
jag sedan redo attchecka in i ett av 
de stora EV-husen tillsammans 
med några hundra andra tillresta 
europeiska granskare. Efterdiver
se förvecklingar skickades jag så 
småningom in i ett sammanträdes
rum tillsamman med en prydlig 
brittisk EV-tjänsteman, en finska, 
en rumänska, en engelska och en 
holländska. Sedan fick vi sitta där 

och läsa, skriva och försöka kom
ma överens om gemensamma be
dömningar under dagen, med 
avbrott för en eskorterad prome
nad till lunchrestaurangen i hu
vudbyggnaden. 

Vid 21-tiden på kvällen släpp
tes vi ut efter att ha undertecknad 
alla nödvändiga papper. Rumäns
kan, finskan ochjag gick till en av 
de överdyra restaurangerna vid 
Grand Place. Mina kolleger ver
kade ha ungefår ha samma inställ
ning som Linda på resebyrån -
alltsåattjag måste vararejältvrick
ad som åkte nattåg fram och tillba
ka när man kunde få bo på ett 
hyfsat hotell på EU:s bekostnad. 
J ag försökte då ta upp en diskus
sion om miljöval och sånt, men de 
tittade bara helt oförstående på 
mig och verkade förstärkta i sin 
uppfattning att jag nog borde ge
nomgå en, åtminstone mindre, sin
nesundersökning. 

Rånad på väskan 
Hade dock inte tid att diskutera det 
här vidare med dem eftersom mitt 
tåg skulle gå klockan 23.54. Hop
pade in i en taxi och sa "Gare du 
Midi" på min bästa men väldigt 
bristfälliga skolfranska (efter fjär
de försöket fattade chauffören vad 
jag menade). Jag släpptes av vid 
något som liknande en bygg
arbetsplats och föraren pekade att 
jag skulle gå genom en gränd till 
stationens ingång. Längs gränden 
låg en hel del uteliggare och några 
människor vinglade omkring på
verkade av något. Tog mig snabbt 
in på stationen åtta minuter innan 
tåget skulle gå. 

Jag höll då ganska hårt i mina 
två väskoreftersomjag instinktivt 
kände att de som rörde sig i den 
nästan tomma stationshallen inte 
varvanliga resenärer, utan snarare 
några figurer som till synes skulle 
ha platsatDickens Fagingäng. När 
jag skulle kolla tågets avgångs
spår på en av monitorerna ställde 
jag dock tillfålligt ner väskorna 

för att ta upp biljetterna. Exakt då 
hörde jag ett skramlande ljud från 
höger. Jag vände mig ditåt. Ogon
blicket efter var väskan till vänster 
om mig försvunnen. Jag såg delar 
av Fagingänget springande för
svinna in i en sidogång. Sprang 
instinktivt efter dem något tiotal 
meter innan jag insåg att hallen 
var helt tom och att tåget skulle gå 
om några minuter. 

Jag klev ombord på tåget och 
välkomnades av samma vänliga 
tågvärd som på nerresan. Nu de
lade jag kupe med en Berlinfamilj 
som hade varit på semester i Paris. 
De flesta av dem sov så jag klätt
rade så tyst som möjligt upp till 
min koj och somnade efter några 
minuter. Jag hann dessförinnan 
tänka på innehållet i den stulna 
väskan: en tjock pärm med diver
se EV-papper, ett par glasögon 
avpassade för min individuella typ 
av astigmatism, nycklarna hem, 
tandborste, tvål, rakgrejor och en 
pocketbok på svenska .. När jag 
varpå väg att somna funderade jag 
på om det var mest synd om mig 
eller om Fagingänget. Kom då på 
att den nyinköpta konjaksflaskan 
också låg i väskan. 

Väl framme i Hamburg köpte 
jag mig en ny tandborste och på 
färjan en ny flaska konjak och 
kom så småningom hem, något 
trött men i god psykisk balans. 

Flyget prioriteras 
Man kan undra över vad alla mil·· 
jödeklarationer egentligen är vär
da när så gott som ingen, vad jag 
förstår av tjänstemän, politiker, 
lobbyister och andra som regel
bundet reser till Bryssel verkar ta 
tåget. Från södra Sverige gör man 
ofta ingen -eller en mycket mar
ginell- tidsvinst, . För att det över
huvudtaget ska gå några tåg be
hövs efterfrågan. Att makthavare 
väljer flyget handlar mest om att 
de vill tillbringa sin resa med sin 
privilegierade grupp eller klass. 
Och därmed undvika tyska famil
jer, franska ungdomar på skolresa, 
uteliggare och belgiska väsktju
var. Och då förstår man också var
för de styrande i alla lägen vill 
värna flygtrafiken trots alla dess 
miljöeffekter och varför det för 
dem inte är så angeläget att upp
rätthålla och vidareutveckla den 
internationella tågtrafiken i Euro
pa. 

mb 

Röda Kapellet 30 år! 
Den lokalt välkända blåsorke
stern jubilerar och det kommer 
på något sätt att uppmärksam
mas under året. Först ska dock 
orkestern medverka i R!ilde 
Horns program "VSA' s for
bannede krig" som ska uppföras 
i Köpenhamn i mars. Längre 
fram blir det ett Vysotskijpro
gram. N ya och nygamla blåsare 
och trummare är som vanligt 
mycket välkomna till Röda 
Kapellet, som efter vanligheten 
repeterar på söndagkvällar kl. 
18.45. Dirigent är fortfarande 
Joakim Casagrande. 
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Priset för oförändrad 
skatt 
I sista VB för 2003 svarar Per-Åke 
Albertsson på mittinlägg om höjda 
taxor och avgifter. Såjag tar möj
ligheten att svara här i första num
ret för 2004. 

Problemet är inte, det är jag 
övertygad om att Per-Åke förstår, 
mitt matkonto i sig. Utan det re
spektlösa sätt som man behandlar 
torghandlarna på (kommunen upp
träder som en garnmaldags patron), 
och den generella frågan om vad 
en utebliven skattehöjning leder 
till. Såsom propagandan i allmän
het låter, är det bra och billigt att 
bo i en lågskattekommun. Per -Åke 
tycks hålla med om det. Jag skulle 
önska att någon ville göra en sam
manställning av vad den uteblivna 
skattehöjningen kostar dem i 
Lunds kornmun som på ett eller 
annat sätt är beroende av det som 
vi äger eller organiserar gemen
samt. 

Höjda hyror på torget, höjd 
hemtjänsttaxa, 300 kronor i må
naden för den sjuka person som är 
beroende av attdistriktssköterskan 
en gång i veckan kornmer och 
lägger om ett ben, höjd busstaxa, 
högre avgifter i kommunala kul
turskolan ... Jag tror inte det finns 
någon som har helhetsbilden, men 
det vi kan vara säkra på är att alla 
drabbas, de fattigaste hårdast. Det 
är inte vad j ag ville få ut a v vår 
valseger i september 2002. 

Per-Åkes resonemang om hur 
skatten i stället skulle kunna kon
strueras låter mycket intressant. 
Tänk om något parti hade kapacite
ten att våga tänka helt nytt, möj
ligtvis i din riktning eller i andra. 
Vi sitter alla fast i systemet, Sys
temet, och alla inser nog att det 
fungera j-ligt dåligt. Men ingen 
görnågot, det är för stora frågeställ
ningar. Detjag önskar oss alla nu 
när det ska bli nytt fräscht år, är att 
vi vågar se utmaningarna i ögonen 
och ta nya tag. Fredrik Reinfeldt 
som moderatledare kanske kan 
erbjuda en och annan ny frågeställ
ning, och förhoppningsvis kan Lars 
Ohly som ny vänsterledare våga 
tänka själv (tillsammans med alla 
oss andra). Men tills vidare tror 
j ag att vi i Lund får se till att 
äntligen fixa den där skattehöj
ningen. 

Nilla Bolding 

Uardavägen D:85 
224 71 Lund 

Dagbok i december 
Söndagen den 14. Höststormen 
sliter i träden och dånar runt det 
tegelberg som är mitt hus. J ag hör
de just i ekot att Saddam Hussein 
är gripen, funnen i ett "spiderho
le". Sen slog jag på tv-n. Han 
läkarundersöktes inför tv-kame
ran och visades upp rakad, identi
fierad. Bilderna påminde starkt om 
de som visades när turkarna grep 
PPK-ledaren för något år sedan. I 
går verkade gripandet osannolikt, 
idag är det en självklar sak. När 
jag skriver detta, söndagen den 
14, är världen en annan än den var 
i går. 

Många kommer att beskriva 
förändringen för att främja egna 
syften. Mängder av frågor kom
mer att ställas och besvaras. Hur 
påverkas läget i Irak? I Afghani
stan? I USA? Vad betyder gripan
det för Sharon och Arafat? För 
Bush och Blair? För Usarna bin 
Ladin? Hur påverkas FN? EU? 
Storbritannien? Hur kommer 
Schröder och Chirac att agera? 
Vad sägermotståndarna till USA:s 
ockupation? Ökar hoppet förfång
arna i Guantanamo? 

Styrda massmedia kornmer att 
göra sitt yttersta för att utnyttja sitt 
tolkningsföreträde och sätta sin 
prägel på bilden av gripande t. Re
digerade berättelser om Saddams 
liv kommer åter att publiceras. I 
USA:s propaganda var bilden fär
dig redan före gripandeL Eterme
dia för ut den. På alla redaktioner 
arbetar man för högtryck. 

Måndagen den 15. Mediastormen 
svallar över oss. I går förbisågjag 
kurdernas självklara glädje över 
att folkmördaren från Halabja gri
pits. 

Nya förutsättningar 
Tre händelser tvingade mig till 
eftertanke vecka 46: att Lars O hl y 
ställde upp i partiledarvalet, att 
ED-toppmötet havererade och att 
Saddam Husseinblev gripen. Tre 
julklappar. Frågan är vad som 
döljer sig under julklappspapperet. 
Jag ställde frågan: hur påverkas 
kampen mot unilateralism och 
imperialism? 

Lars Ohly 
Lars Oh! y är förvisso antiimperia
list Jag är troligen enig med ho
nom i de flesta internationella frå
gor. Detfinns förstås ettundan tag: 
EU. Lars Ohly är ED-motstånda
re. Han är emot tanken på en stark 
europeisk union. Han förtiger att 
det var EU-länder som stoppade 
USA i säkerhetsrådet och som nu 
vägrar att acceptera den illegala 

ockupationen. I Irakfrågan är Lars 
O hl y ett politiskt stöd för USA. 

Många har synpunkter på att 
han kallar sig kommunist. Det kan 
man förvisso ha. Men handlar det 
inte egentligen om lite illusions
makeri a la Goodbye Lenin? I vårt 
parti finns så många trofasta tra
ditionalister som längtar tillbaka 
till den gamla goda tiden. Vill man 
ta makten i partiet gäller det att 
trösta dem och vinna deras röster. 
De blir så glada över den julklap
pen. 

Lasse regisserar sina framträ
danden. Han sätter sig framför 
porträttet av Marx, inte framför 
det av Lenin. Tack vare etiketten 
kommunist är han fri att ingå vilka 
kompromisser som helst. Natur
ligtvis ska Karin Svensson Smith 
ingå i presidiet. Och när dagens 
taktiska spel är över kommer han 
kanske fram till en rationell stånd
punkt i ED-frågan också. 

E U-fiaskot 
ED-toppmötets fiasko är givetvis 
på kort sikt en framgång för USA. 
Det finns analytiker som anar 
USA:s osynligahand bakom sam
manbrottet. Men vi kanske ska 
vara tacksamma (miljöpartiet tack
ade ju för den julklappen). 

För visst kan det i det långa 
loppet vara en fördel att debatten 
om författningen förlängs och att 
det på det sättet blir möjligt att 
skapa en solidare grund för den 
europeiska unionens fortsatta ut
veckling. 

Och låt oss inte vara eurocen
tristiska. Det finns fler regioner än 
Europa som eftersträvar en lag
bunden multilateralism och be
kämpar den amerikanska unilate
ralismen. 

En black om foten 
Gripandet av Saddam Hussein var 
förstås en gigantisk propaganda
framgång, en riktig önskejulklapp 
till Bush, Cheney, Wolfowitz, 
RumsfeJd och de andra nazguler
na. Alla applåderar. Ingen harnån
sin älskat Saddam utom möjligen 
Ronald Reagan på 1980-talet. Nu 
kanske de gamla lögnerna om 
massförstörelsevapen också kan 
sopas under mattan. Fördel USA, 
alltså. Och miljardkontrakten kan 
utan besvär fördelas mellan inva
sionskumpanerna. 

Eller? I själva verket var ju Sact
dam en black om foten för alla 
dem som kritiserade de dödsbring
ande sanktionerna mot !raks folk 
liksom för dem som motsatte sig 
USA: s folkrättsvidriga anfallskrig 
och som nu bekämpar den illegala 

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

ockupationen, politiskt eller med 
vapen. När Saddam är borta kan 
kampen föras utan den ständiga 
belastning som han har utgjort. 

Gunnar Stensson 

PS. Göran Persson och Laila Frei
valds konstaterar att kriget och 
ockupationen strider mot folk
rätten. Oavsett gripandeL 

KOMPOLfår 
arbetsordning 
Det ser ut som en trend i vänster
partiet: riksdagsgruppenharunder
ordnats partistyrelsen när det gäller 
riksdagsbeslut, distriktsstyrelsen 
har ökat sin makt överregionpoli
tikerna i Skåne och nu har styrelsen 
i v-Lund tagit initiativ till en upp
stramning av de lokalakommunal
politikernas arbets- och beslutsfor
mer. Dess första förslag väckte 
dock betydande opposition bland 
de berörda, och den "arbetsord
ning" (styrelsen ville att det skulle 
heta "stadgar") som kompolgrup
pen accepterade i måndags innebar 
en betydande modifikation. Det 
antyddes emellertid att hårdare 
förslag ska återkomma i motion 
till årsmötet den 31 januari. 

Samtidigt godtogs ett förslag 
till partiavgift som innebär att en 
del av sammanträdesarvoden och 
andra ersättningar ska tillfalla 
partikassan. Här ville minoriteten 
(styrelsen) ha uttrycket "parti
skatt". Detges möjlighet till diver
se avdrag för för olika kostnader 
och det handlar i sista hand bara 
om en rekommendation. 

Socialdemokraterna har något 
liknande, som därtill kallas "kost
nad för inkomstens förvärvande" 
och därmed är avdragsgillt. 
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