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Tidningarna 
och makten 
Arbetarrörelsens och vänsterns 
förhållande till sina tidningar är en 
sorglig historia. Vänsterpartiet 
Lunds styrelsemajoritet tycks vi l j a 
lägga ytterligare ett kapitel till den 
genom förslaget att lägga ner 
Veckobladet. 

Konflikten i partiet - då och nu 

Vad är då skälet till att det så 
ofta blir kont1ik ter om tidningar? 
Svaret är nä stan alltid att-det 
handlar om makt. Ledningen för 
en organisation vill ha en megafon, 
medan de som kan skri va och ge ut 
tidningar själva vill bestämma vad 
de ska skriva. Det brukar sluta 
med att maktens män ställer ulti 
matum: skriv som vi vill eller lägg 
ner tidningen. Men det är inga 
egentliga alternativ : tidningarsom 
blirhusbondensröst vill ingen läsa 
frivilligt och så läggs de ner ändå. 
Så gick det t.cx. för vänsterpar
tiets dagstidningoch senare vecko
tidning Ny Dag och så har det gått 
med stora delar av den socialdemo
kratiska pressen. Härom året för
sökte Rune Liljckvist och Anders 
Neergaard genomdriva styrelsc
makt över Veckobladet och när 
det inte lyckades kommer nu ned
läggningen. Andra har som bekant 
gått ännu längre: pmtidistriktet i 
Ski\nc hm ju tagit ett beslut. om att 
VB inte får delas ut på dess 
konferenser. 

Det unika med Veckobladet är 
att den i stor utsträckning prenume
reras och läses utanför vänsterpar
tiets medlemskrets och att elen i 
huvudsak har varit ekonomiskt 
själ vbiirandc. Det Il n n s mi\ngasmå 
t rev! iga och i n format i va mecllems
blacl i det politiska Sverige, men 
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Det tog två decennier. Kanske kan 
man i backspegeln inse att vi alla 
överdrev betydelsen av konflikten. 
Men om jag skall vara ärlig. är 
Lars Oh lys erkännande att vi hade 
rätt av stor personlig betydelse för 
mig . En gammal konnikt kan 
läggas till historien. 

För 20 år sedan var Kommu
nistiskUngdom(KU). VPKsdåva
rande ungdomsförbund. en organi
sation präglad av interna konflik
ter. Ledningen förKUvaruttalade 
leninister. Ungdomsförbundet be
kände sig till "marxismen-leni
nismen ... 'kritisk lojalitet med den 
världskommunistiskarörelsen var 
viktig. De statsbärande kommunis
ternas ungdomsförbund deltog på 
kongresserna och möttes oftast av 
stort jubel. l Skåne och på några 
andra ställen kämpade vi för ett 
icke-leninistiskt ungdomsförbund, 
fritt från lojalitet med de östeu
ropeiska diktaturerna. Vår intern
bulletin döptes till Motviljan. för 
att klargöra vår inställning till 
ledningen. 

Ohly i ledningen, då 
I ungdomsförbundets ledning satt 
Lurs Ohly. I senaste numret av 
Vänsterpress tog han starkt avstånd 
från marxismen-leninismen , som 
en dogmatisk och förstelnad 
ideolog i. På samma sätt som 
Vänsterpartiet i Lund hade rätt i 
sin inställning till diktaturerna i 
Östeuropa hade vi inom den 
Ski\nska oppositionen rätt i vår 
kriti k av lenini sm. demokratisk 
centralism och andra absurda 
företeelser i ungdomsförbundet. 
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Lars Oh! y hävdar att han är detgällersynen på partiets historia 
kommunist. När han kimgör att och dess roll i Svensk politik. Detta 
hanärkommunist. visardetsig att handlar inte bma om hur Ohly 
han inteärmycketmerkommunist kommer att uppfattas utanför 
än vad jag är. Däremot betraktm partiet. utan vilken roll han 
han begreppets historiska helast- kommer att spela internt. 
ni ng på ett annat sätt änjag. Lars är På få ställen hm konfrontationen 
inte leninist, han är en tydlig mellanolikainriktningar i Vänster-
förespråkme för parlamentarisk partiet nått sådana nivåer som i 
demokrati (notera hans kritik av Skåne. Konfrontationen har präg-
Kuba) och han är för att partiet lat valet av kongressombud och 
sökersakpolitisk framgånggenom nomineringm till partistyrelsen. 
kornpromisser med andra pmtier. Vid nominering till partistyrelsen 
Han har erkänt att hans tidigme satte valberedningen upp ett 
motstånd mot namnbytet från VPK negarivt ktiterium- de som visat 
till V var felaktigt. Han har i sin sig alltför inriktade på sammbete 
politiska praktik visat att han är en med Socialdemokraterna fick inte 
uttalad pragmatiker. som klarm nomineras. Anmärkningsvärt nog 
att ta ansvar för också svåra uppfyllde OhJy inte detta krite-
politiska beslut. Dessutom är Oh ly rium! Trots detta nominerades han 
en sympatisk person. till ordförande! Detta speglar en 

Ohly i ledningen, nu 
SammantJoet oör detta att han 
skulle kun~a bli en framgångsrik 
parti ledare för Vänsterpartiet. 
Förutsättningen är dock att han 
omges av en partiledning som 
representerar hela partiets poli
tiska bredd. lntriSiören Daniel Ses
trajcic i valbered~ingen hm lyckats 
skapa ett förslag som framhäver 
just partiets merdogmatiska falang 
på bekostnad av framförallt partiets 
vänstersocialister. Ett parti med 
Lars Ohly som ordförande, men 
omgiven av en sådan partistyrelse. 
blir ett vingklippt parti. 

Oh ly väljer att beteckna sig som 
kommunist . Ett begrepp som vi är 
många som av olika orsaker tar 
avstånd ifrån . Som blivande 
partiledare ställs det därför extra 
höga krav på tydlighet både när 

kluven inställning till OhJy, som 
bara han själv kan råda bot på. 

När det kornmer till kritan. 
kanske vi inte överdrev betydelsen 
av konflikten. En politisk k:ultur 
präglad av revolutionsromantik 
och leninistisk organisationsdiei
plin som odlats inom delar av 
Kommunistisk Ungdom och se
nare Ung Vänster har bidragit till 
dagens situation i Vänsterpartiet. 
Den konflikt vi nu ser i Skåne, 
påminner i oerhört hög grad om 
vad jag upplevde i Kommunistisk 
Ungelom för 20 ör sedan . Låt oss 
hoppas attdet inte tartvådecennier 
till att klara av denna konflikt. 
Vad vi behöver är ett öppet. ant i
a uktoritärt parti semi förmår 
rymma alla de olika åsiktsström
ningar som utgör allianspart iet 
Vänsterpartiet. 

Hellrik Smith 

Finns ett liv efter 30? 
Vänsterpartiet är huvudmanför Veckobladet. Della har utrryckts på lite 
olika sätt ge1wm åren. Vi har varit organ för, utgil'lla av och det är vi 
fortfarandefast det står inte pdframsidan liingre. 
Huvudmannen har under en längre tid tisslat om art nu är det nog, 30 år 
räcker och blir över. Nu ii r det dock slut på tisslet. Inför årsmötet nu pä 
lördag är det raka rör. Här publicerar vi delar av motioller och 
reservationer. 
Till årsmötet finns en motion 
från Henrik Smith: 
Veckobladet är Vänsterpartiet i 
Lunds utåtr iktade tidning . V B 
speg lar Vänsterpartiet i Lunds 
verksamhet, även om fler bidrag 
från aktiva kunde glira detta änn~ 
bättre. VB har också stor betydelse 
för den image av öppenhet som v 
i Lund traditionellt står för. VB 
spelar en viktig roll som debatt
forum. VB mtijliggörett menings-

utbyte mellan medlemmar och 
andra som står partiet nära. Kort 
sagt, VB är en viktig del av väns
terpartiets i Lunds offentliga iden
titet. Därför är del viktigt att VB 
ges möjlighet au drivas vidare. 
Jag yrkar därför att 
- VB ges utrymme för redaktio

nellt arbete på partilukalen 
- VB garanteras l 0.000 kr som 

förlu stgaranti under 2004. 
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Veckobladet en tillgång för 
Lun4a.vänstern även i Inorgon! 
Nu har ryktet natt aven rrug - VB är den enda plats där de andra svåra att hantera. Det kan leda till 
g~nerationsskiftet inom L.unda- inte har fotfäste; De har också i att uppdrag missköts. Hur kan en 
vanstern hotar gora slut ~a VB. VB ut~atts för_ ~anga välformule- sådan utveckling motverkas? En 
J:?etta ~nnka organ. ett partiets .an- rader~sopar Iran de gamle sedan väg borde vara att lyssna på och 
s1kte 1 Lund 1 klass med Roda deborJadearbetasigmidenlokala debattera med dem som har mer 
Kapellet. I ä; t inte minst a; v. än- p.olitikcn. Någon ri ~.tig .öppc~het rutin av det slagets politiskt arbete. 
st~rns mots!andare, va~ tas fadods- {~r de andras moll v lo r s m politik, Det kräver en fungerande arena 
stoten .v.Jd arsm?tet pa lordag. Ar nagon analys av den fmstratt on för dialog och debatt. och där har 
~.et. mo.Jllgt? Tank .er att kunna ~landungaradik_alasomkanbJdra VBhittills fungerat hyggligt. 
l olJa och debattera vansteros Lun- t1ll att förklara trondenngen mot Ar det i praktiken för sent att 
clapohukbaratSydsvenskansspa.J- de gamle, tycker jag mig inte ha vända kontlikten om VB till en 
ter- det k~n V.äl in&en gmppering fu nnit i Y~. Däremot en massa positiv lösning? Harredaktionerna 
mo m partJet onska! trampade tar. diskuterat vad de kan göra för all 

Men "hur ska ett för alla inblan - .. Partiets in!ernbulle~in . som inte möta situationen·) Ka~ de öppna 
dade sa tokigt beslut kunna und- ar mnktad pa debatt. fungerar tro- spal terna för mer av den in forma-
vikas? Knappast med den metod l igen bra som informationskanal tio n som nu går i internbulletinen '7 
en av dc närmastsörjande före~.la- förde som arbetar aktivt. Men den Kan de ge utrymme för de andra 
g1t, och som ban tromskt nog SJä.lv är usel som kana.! för kontakt med att, utan att alltid drabbas av de 
kritiser~t nytraditio.n.alisterrla för alla mer passiva sympatisörer osb gamles avancerade skrivarpåbopp, 
att an vanda - mob1hsera rostbo- mtresserade mo m paruet, och nar ge sin syn på lokalpolitiska frågor? 
skapen kallas det visst. inte alls folk utanför. Den betyder Kan de arbeta för en gemen sam 

Jag . menar att den nuvarande i prakt iken väldigt litet för att be- och konstruktiv diskussion om par-
m~Jorneten harmtre~seaven kanal var~ partiet stark täven närde icleo- tisplittringen och riskerna fö r en 
utat, ~ven om den a1mu Inte till- logiska motsättnmgarna ökar. fö rsvagning av partiet'~ 
rack.Jigt tn ~stt detta. Att lag~a ner Generationsskiften är ofta pro-
VB ar att tranhanda s1g en l unge- Måste de gamles visdom gå blematiska, harvi lärt frånfamilje-
rande k~na.J, och det kommer m~e fö rlorad? livets dynamik. Där förväntas de 
att bh !att att skapa en ny nar val Det finns eu område där de andra äldre bidra med både visdom och 
majoriteten vill arbeta på att nå ut redan idag borde känna behov av tålamod. Lyckas de inte, löper de 
llll bre.dare ~rupper l samhallet. dia.! og med de gamle, nämligen själva risken att förlora kontakten 
. Yarf.or t11aJonteten - .de cmdra- kommunalpolitiken. Partiet måste med de yngre. Visst förlorar båda 
J da~ VII! loagga ner VB ar darf~r en ju fungera bra i partisamarbetet parter på en splittring, skillnaden 
vtkllg fraga. Det handlar saken om detska vinna fortsatt förtroende är au de yngre är de som går vidare 
inte på något enkel t sätt om åsikts- bland vä ljarna. För de som är oer- i Ii vet. 
intolerans. Det pågående genera- farna i kommunalpolitik kan för- Bertil Egerö 
tionsskiftetärmycket konfliktfyllt. troendeuppdrag visa sig väldigt 

Finns ett liv ... 
forts . ji'ån sid l 
Henrik Smiths motion besvaras 
av styrelsen: 
Styrelsen delar inte motionärens 
syn på VB och föreslår därför års
mötet 
-att avs lå moti onen 
-att VB och dess tillgångar över-
fö rs till från partiet till en separat 
fö rening. Redaktörerna skall fö rst 
tillfråga~ om de vill ta över det 
juridi ska ansvaret fö r VB , nekar 
de till detta läggs tidningen ner. 
Detta innebär att banden bryts mel
lan VB och Vänsterpartiet i Lund. 
VB flyttar då ut från partilokalen 
senast l april 2004. 

Reservation mot styrelsens 
fiirslag angående VB :s framtid 
Det framtida förhållandet mellan 
VB och V änsteqJartiet i Lund kom
mer attt as upp på årsmötet. det har 
bland an nat ink ommit en motion i 
frftgan . Styrelsen har lagtett förslag 
som innebär att banden mellan 
VB och Vänsterpartiet bryts. för
slaget kan ocksft medföra att VB 
läggs ner. Jag har i styrelsen re
serverat mig mot detta beslut. och 
vill gärna motivera mitt ställnings
tagande i form av en bakgrund till 
den nuvarande situationen . . Min 
avsikt är inte att reda ut vem som 
bar eller haft rätt eller feL det f:lr 
göras i nagut annat sammanhang. 

VB har i snart 30 år spelat en 
vik tig roll för V PK/Vänsterpartiet 
i Lund. Det har vari t ett v[tra vik
tigaste ansikten ut at. Den formella 

kopplingen till partiet bar varierat 
genom ären. Uneler vissa petioder 
har VB betraktats som organ för 
parti fö reningen. men under senare 
år har man använt formuleringen 
"utgiven av" Vänsterpartiet i Lt~nd . 
Partiet bar utsett ansvariga utgiva
re . medan redaktionens samman
sättning baserats på visat intresse. 
Detta bar många gånger varit en 
fördel , men har också skapat 
problem. VB: s ekonomi harvmit 
koppl at till parti föreningen. anting
en via direkta anslag elkr genom 
förl usuraranti som an\'änts vid 
behov . ~ 

VB har ofta väckt käns lor inom 
parti föreningen. många har preci s 
som jag ofta varit irriterade över 
olika inlägg och en viss jargong, 
men ändå fo rtsatt prenumerera. och 
bar även medverkat i tidningen. 
Det är dock tydligt att VB har haft 
svårt att hantera att det kon11nit in 
nyakamrater i parti föreningen. och 
au f'ör dessa kamrater har inte 
tidningen sam ma plats i partilivet 
som för oss som varit med längre. 

Detta bar medfört svftri 2:heter 
au lösa de motsättningar och pro
blem som uppstått kring VB . En 
växande grupp medlemmar harhelt 
enkelt tröunat på tidningen. och 
vill bryta bandet mellan VB och 
partiet. De upplever VH som ett 
organ för en minoritet inom parti 
t'öreningen. Detta förstärk tes efter 
årsmötet 2003, då VB i ett llenal 
inlägg gick till angrepp motmajo
riteten på årsmötet. och särskilt 
mot dt:n nyvalde ordföra nden. 
Många kamrater som tidigare 

accepterat VB började då tappa 
tålamodet. 

Utöver dessa pol itiska problem 
hardet t i Il kommit ett praktiskt pro
blem: lokalfrågan. Partiets verk
sam het bar väx t. och vi börjar bli 
trångbodda på lokalen. Det är ofta 
svårt att få plats fö r möten. VB 
görs på expeditionen på måndags
kvällar, och det visade sig under 
EMU-kampanjen att expeditionen 
vid flera tillfällen behövde använ
das för part iarbete, något som ska
pade irritat ion hos samtliga beriir
da. Lokalfrågan haregentligen inte 
direkt med de poli tiska problemen 
att göra. men i praktiken finns det 
rörstås ett samband. 

Styrelsen har uttalat att manvill 
ha bort VB från partilokalen . Jag 
har hart kontakt med VB i frågan. 
oc h man vi ll inte !lytta. Man anser 
att detta skulle bryta kontakten 
med partiet. och man vill gärna ha 
dc kontakterna kvar. De t har 
kommit in en mot ion till årsmötet 
från Henrik Smith. som fö reslår 
att nuvarande ordning bibehålls. 

Styrclscn har besvarat motionen 
med ett fö rslag om att VB och dess 
till gångar sk"i1ll ö verföras frå n 
partiet till en separat förening . Re
daktionen skall tillfrågas om man 
är intresserad. som så Tnte är fallet 
l~iggs tidningen ned . 

J ag har reserverat mig till förmån 
fiir ett eget !'örs! ag: 

VB får status som ut skott i 
paniorganisationen, och rappor
terar till styrelsen på samma sätt 
so m övriga utskott. Man llyttar ut 
fr:1n partilokalen senast l /4 2004. 

Tidningarna och makten 
forts. ji-ån sid. l 
inget liknande. VB företräderväns
terpartiets politik, men gördet med 
en öppenbet och en kritisk hållning 
som inte är så vanlig. Det har varit 
vårt sätt att slå vakt om Lunds 
hundra år gamla vänsterradikala 
traditioner. 

Men vad som också är sant är att 
Veckobladet i stor utsträckning är 
gjord av och skriven fö r en äldre 
generation. Den är helt enkelt i 
stort behov av förnyelse. Där kan 
man bara drömma. Sjä.l v har jag 
tagit intryck av den väldiga- poli
tiska kra.J't som finns blancide unga: 
hos tjejerna, hos hela vågen av 
andra generationens invandrare . 
T änk om denna kraft skulle kunna 
komma till uttryck i ettVeckoblad 
och nå utanför de egna kretsarna! 
Det måste väl vara bättre att ta 
över en tidnina ocnom att skri va i 
den än att lägg: ner den? Skulle 
inte den goodwill och det väljar
stöd vänsterpartiet har i Lund vara 
värt något'~ 

Sten Henriksson 

PS. N å g on menar säkert att det är 
förå ldrat med tidninaar som 
Veckobladet och att det ä~ l ntemet 
som gäller. Jagtog del av Vänster
partiet Lunds hemsida (h ttp:// 
van sterpartict.lu n d . se/ -l u n d/ , 
betraktad 23 januari). Man hälsas 
där av utropet "Hoppas ni haft en 
SKÖÖÖÖN SOMMAR'' och får 
veta att det är ett medle msmöte i 
november. Till det kommer en av 
de egendomligaste telefonlistor jag 
har sett och vars enda avsikt måste 
vara att förv irra klassfienden. Vill 
man läsa en text på spanska får 
man klicka på en tex t där det står 
"Castell afio" och det är inte hel ler 
så bra. 

Sidorna är inte väl värre än 
många andra på webben men de 
vittnar om mediets svårigheter. 
Webbsidor kräver ständig upp
datering och underhåll. det räcker 
inte med al d tig så ambitiöst arbete 
in fören valrörelse. Webmaster för 
dessa sidor är Anders Necrgaard 
och det jag säger här handlar inte 
om personer utan är strukturellt. 
Det är nämligen karakteristiskt att 
den dominerande ledaren i en 
organ isation tar på sig en sådan 
här uppgift - den ger makt över 
informationen- men sedan natur
ligtvis inte har tid att sköta den. 

Detta ska ses som ett kompro
missförslag som innebär att sty
relsen får stöd för uppfattningen 
att VB ska flytta ut från lokalen, 
men att redaktionen får stöd för att 
VB fon farande ärende! av partiet. 

Mitt förs laQ är också cll försök 
att tänka långsiktigt. Det f'inns en 
fö rståeli g irtitation mot VB. med 
vi vet inte hur läget är el ler vilka 
behov partiet kan tänkas ha om 
fem e ller tio år. Därför vore det 
l'elakt igt att göra sig av med en 
utåtriktad informationskanal, som 
trots allt många gånger varit en 
til lgång fö r part iet. 

Hans Persson 



I Lund på sjuttitalet 
.. Järnväoen klöv staden i två delar 
den väst':a och den östra. På väste; 
bodde de riktiga arbetarna och på 
öster de som sade sig strida för 
arbetarna. dvs. de studenter som 
strävade efter proletariatets dikta
tur.· · 

Matilda har kommit från den 
småländska landsbygden till Lund 
i juni J 970 och orienterar sej i 
stadens sociala och politiska geo
grafi. Hon får den snabbt klar för 
sej eftersom henes första bostad 
blirett sommarledigt rum på Små
lands bostadshus Korpamoen. Ma
tildaär huvudperson en romansvit 
av pseudonymen Matilda V alfrids
son vars andra del Vetenskapen 
och politiken utkom i fjor. 

Litteratur och dokument 
Veckobladet har genom åren re
censerat ett antal utvecklingsro
maner från Lund. Mönstret ä! eta
blerat. sen gammalt. Huvudperso
nen kommer till Lund fö r att stu
dera, träffar på utmaningar och 
svårigheter, lär känna intressanta 
människor och nya miljöer, möter 
inte sällan kärleken (eventuellt i 
pluralis). får sina törnar, utvecklas 
och mognar, lämnar Lund . 

Ibland blir resultatet betydande 
litteratur. som hos Fritiof Nilsson 
Piraten. oftast inte. Men litteratur 
kan ha and ra värden än de litterära, 
fra mför allt dokumentära. Mer 
gestal tning och " ljug .. gerofta bätt
re litteratur medan det obearbetade 
är bättre som dokumentati on . 

Matilda Val fridssons boktill hör 
kate!lOlin .. Milt livs roman" och 
har 'ett betydande dokumentärt 
värde. 

Karriärer 
På Smålands får Matilda inte bo 
kvar när terminen börjar för det är 
kö till studentrum. och så inleds en 
tidstypisk bostadskarriär: inackor
deringsrum i villa. korridorrum på 
Delphi, fyrklöverrum i samma om-

råde, pentryrum på Ulrikeclal för 
att komma närmare stan- fast sen 
blir det åter korridorer igen. Ulri
kedal och Parentesen. s tudiekarri
ären är heller inte rätlinjig. S tudent
betyget räcker inte för antagning 
till läkarutbildning, så hon läser 
kemi för att meritera sej men det 
räcker fortfarande inte så Mariida 
väljer Tandläkarhögskolan i Mal
mö. Tilltagande reumatiskabesvär 
gör att hon finnerett stående yrkes
liv olämpligt och efter en peri od 
som laboratorieamanuens sadlar 
hon om till Socialhögskol an. 

Som hon inte gillar. Flum, jäm
fört med elen naturvetenskap och 
medicin som hon prövat på. För 
flummet står den antiauktorl ära 
vänstersom hon själv ändå tillhör. 
A v kursens cirka 30 elever röstar 
25 på vpk och några av de övriga 
på yttervänstergrupper. Till det 
ant iauktoritära hör stormötena på 
AF: stora sak. "En del diskussioner 
drog ut på sena nätterna. men 
Matilda gick inte hem fastän det 
var sent, det gällde att vara där när 
det röstades, precis som i Rik sda
gen.'' 

Det röda Smålands 
Matilda kommer alltså från Små
land och hamnar på Smålanels na
tion. Hon tycks inte gå med i något 
politiskt parti eller någon små
grupp utan nationen tycks vara 
hennes politi ska bas. och hon be
skriver utförli gt hur arbetet där är 
organiserat. Hon är också med i 
det kortl ivade studentpartiet PSF 
och i u-gruppen, som hade miinga 
aktivajust på Smålands. Hon slutar 
brodera vilket anses som borgerligt 
men sen blirdet på modetatt st.ich:a 
bland nyvaknade fem inister. Hon 
demonstrerar förstås för Vietnam 
och Chile. Hos läser Dackekuriren 
och fascineras av liberalen Lars 
Westerberg som av elen rödaredak
tionen länge ti Il å t s fortsätta med 
sina självutlämnande krönikor. 

(''När Lars Westerberg lyfterbl ick
en överollonet skådar han sin egen 
navel". skrev en elaking.) Men 
hon fascineras också av Gunnar 
Wetterbe rg som okuvligt håller 
appellmöten på MårtenstorgeL 

Det handlar nog om vpk-möten 
för Wetterberg var mycket aktiv 
där. Annars redovisarMat i Ida inte 
någon direktkontakt med partiet 
men deltar på åtminstone ett av 
dess arrangemang: .. En vår anord
nade Vänstern i Lund si n 'vårpro
menad' medelst tåg, norrut. Fika
korg medtogs och det blev picknick 
i det fria i flera timmar. Matilda 
följde med en kompis dit. Hon var 
med i KFML(s).'' Detta .. hon .. syf
tar säkert på kompisen. för organi
sationens medlemmar skydde det 
vedernamn som de hade fått av 
utbrytargruppen KFml(r). Vilken 
senare ju överlever som KPMLr 
medan s-arna så småningom dog 
efter namnbyte fö rst till Sveriges 
Kommunist iska Parti och sedan 
Solidaritetspartiet. Vad vårprome
naden med chartertåg beträffar 
torde det har varitden som gick till 
Stehag eller möjligen den till 
Rövarekulan. 

Hur går det i 
Lagomköpinge? 
Velenskapen och politiken är alltså 
andra delen i en serie och författa
renharutlovat tvådelartill. Kanske 
kommer hon att ta upp andra erfa
renheter där. Kärleken som brukar 
spela en betydande roll i utveck
lirw.sromaner behandlas här med 
lätt hand. l förb igående nämner 
Mariidaatt hon llyttat ihop med en 
kille och bara något utförligare 
beskrivs hur han bryter upp . 

Bryte r upp. från Lund. gör också 
IVIatilda så småningom , när hon 
blivit färdig socionom och hamnat 
i .. Lagomköpingc'·. Det är ett namn 
så fym.ligt att åtminstone jag väntar 
på att få läsa nästa de l. 

Gunlit/ r Sandin 

skånskatankebanor
järnvägar i dröm och verklighet 
Skåne är och har varit ett av Sve
rigesjärnvägstätaste landskap. Det 
finns också ett antal ! i vaktigajärn
vägsföreningar. en av dem är Mu
sciförcningen Skånska Järnvägar 
med säte i Brösarp. De har för
tjänstfullt gett ut en intressant bok 
omjärnvägsprojcktcringari Skånc 
J 950- J 9 J 3. Skånska "tankebanor" 
av Karl-Gösta Alv fors . 

Boken tar upp en sida av järn
vägshi storicn som ofta g J öms bort: 
alla ideer och önskc~ål om nya 
järnvägar. varrör några blev verk
lighet , men de tlesta stannade vid 
drömmareller halvfärdiga projekt. 
Den behandlar en tid då vårt sam
hälle förändrades i grunden, och 
där järnvägens tillkomst var en 
vikt ig del av denna fö rändring . 

Alvfors har gjort ett gediget 
arbete. Han presenterar den när
mast osannolika su mman av 242 
olika projekt avgränsade till den 
del av Skånc som liggersydost om 
en linje Malmö-Hässleholm-Bro
mölla. De behandlas naturligtv is 
inte isolerade var för sig, utan sätts 
in i e tt sammanhang. Jä~nvägspro
jeh:ten relateras t i l l den ekonomiska 
och samhälleliga utvecklingen . 
Boken tar upp jordbrukets ut veck
ling. handel, industrialiseringen 
och liknande faktorers påverkan 
på projekteringen av järnvägar. 
Bitvis känns det snarare mer som 
om man läser en ekonomisk
historisk avhandling än en järn
vägsbok . 

Författaren harockså analyserat 
argument ationen för och emot 

olika projekt. Han har då utgått 
framrörallt från tidningslä!l2:, men 
också från annat ark i v material. Nå
got som fick mig att höja på ögon
brynen var bristen på samordning 
av järnvägbyggandeL Om man 
bortsett från de få statliga stamba
norna får man en bild a 'V en hugg
sexa mellan olika intressen, dä r 
olika städers s trä van efter att bygga 
ut sitt omland spelade en stor roll. 
Lunds stad spelade nog inte den 
mest framträdande rollen. Ekono
misk sty rka och sarnarbete mellan 
kommuner och lokalt närings liv 
kunde vara utslagsgivande r den 
kampen. och resultaten kanske inte 
alltid blev dc mest optimala pf1 
längre sik t. 

Jagm ås te erkännaatt boken inte 
alltid är lättillgänglig. Fakt;Jma-

Från Regionen 
kan berättas att IT upphandlingen 
blir ytterligare fördröjd eftersom 
det tar längre tid än beräknat att 
värdera de olika anbuden. Detta 
torde innebära bättre möjligheter 
för det egna förslage t eftersom det 
ju är förankrat i verksamheterna 
och den komplicerade verklighe
ten. Sen får man kanske ··outsour
ea" avgränsade delar. Bara att hop
pas. Helt tokigt höll det ju på att gå 
dåden politiskanivån hållits utan
för medan tjänstemännen styrde 
och ställde. Svårt att tro att inte 
högs ta ledningen av socialdemo
krater varit in formerade . 

När det gäller regionens löne
pol icy är det faktiskt så att någon 
politiskt diskuterad och utfo rmad 
ännu inte framkommit utan att 
riktlinjer givits från tjänstemännen 
via regiondirektörenWclff. Det 
som framfö r allt framrörs är att 
lönesättning ä rett chefsbeslut även 
om lönen fas tställs genom förhand
lingar med de fackliga organisa
tionerna. Sedan är det vikti!lt att 
·'lö nespännviclden" ökar. Jäm
ställdheten skall också beaktas. 
(Regionen har fått k1itik av Jämo 
eftersom man tidigare ej inkommit 
med s.k . jämställdhetsbokslut och 
efter anmälan). Nu skall handlings
planer för jämställda löner upp
rättas 2004 både på förvaltnings
och regionnivå. 

På den vårdcentral därjag arbe
tar visade det sigattlöner för samt
liga ans tällda nu finns i en enda 
påse för chefen att fö rdela mell an 
och inomol ika yrkesgrupper. Lo
kala potter och fack! iga lokala för
handlingar är bona. Särskilt viktigt 
är det att se till lönespridning. 
Vårdförbundet ~' iii ha sådan gärna 
upp till 50%. Overenskommelse 
har träffats med dem om att alla 
förvaltningar år 2004 skall ha "di
rektlönesättning" d. v.s. efter löne
samtal fastställer chefen den nya 
lönen meddetsamma. Denna ord
ning vill man införaäven förövriga 
medarbetare. 

På vårcentralen Södervärn i Ma
lmö vill vi i hela läkargruppen i 
stället ha samrna lön och vi kom
mer att verka för detta framöver. 

Saima Jiinsson-Fahoum 

terialet är omfattande, samma sak 
gäller för mängden fotnoter. Ma
terialet lättas dock upp av en stor 
mängd kartor och diagram. Läs
nin gen underl ättas om man har 
kumkaper i fö rväg om Skånes 
järnvägar och dess historia. De 
·politiska aspekterna haren tendens 
att komma i skymundan . Den 
framväxande a rbetarrörelsens 
påverkan på järnvägens ut veckling 
beriirs endast på ett par stä! len . 

Dessa påpekanden får inte 
skymma det faktum att Alvfors 
gjort ett imponerande arbete. Bo
ken kan rekommenderas till den 
som är int resserade av järnvägs
historia , och kan även J i !lila till 
grund för rellcktioner kri;g' nuti
dens stora och små järnvägs
projekt. 

Hans Persson 
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Vem kan man lita på? 
Närmanläser Sestrajcics felsk ick
ade e-brev formulerar sig automa
tiskt två kommentarer l) Det är 
utomordentligt all varligt och illa
varslande om en person som vid 
utövandet av eu viktigt förtroende
uppdrag ägnar sig åt att konspire
rande och i smyg diskutera sina 
medförtroendevaldas renlärighet 
2) Det är dessutom ett utslag av ett 
ovanligt dåligt omdöme att skrift
ligen uttryck~ sina misstankar i ett 
e-brev. En god regel när man skri
ver e-brev tir att aldrig skri va nå
got som man inte kan stå för of
fentligt. Det är något som en person 
som vill vara ombudsman i or
ganisationen borde känna till. Se
strajcic är naturligtvis välkommen, 
precis som alla andra. att uttrycka 
sina åsikter. och kanskeocksåsina 
tvi ve l om partivännernas dygd, of
fentligt (t ill exempel här i Vecko
bl:.ldet) så au dc kan bemötas. Att 
i samband med utövningen av sitt 
förtroendeuppdrag. spekulera 
k1ingvilkaandrakamrateri samma 
valberedning man egentligen kan 
lita på är knappast kamratligt -
åtmi nstone inte i den civila och 
allmänna betydelsen av ordet 
"kamratlighet". Men Scstrajcic 
kanske verkar i en tradition där 
"kamrat" också kan betyda något 
annat') 
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Sten i glashus 
Kulturpersonligheten (mitt citat!) 
Gunnar Sandin sa för två veckor 
sedan attdet är"en mänskligrättig
het att få si tt namn rätt stavat." 
Detta i samband med att han ham
rade på si n favorit Daniel Sestrajcic 
ännu en gång. 

Kasta sten i glashus, Gunnar? 
Om man nu ska ta till s li ka överord 
så vill jag överta uttrycket och 
hävda att man som läsare har rätt 
a tt [å korrekta texter sig till sända 
av detälskade Veckoblad som man 
ändå betalar en slant för. 

Projicering? Istället för (eller 
so m komplement till) att jaga 
hatobjektet DS kunde Gun nar 
granska sitt eget fögderi lite nog
grannare . Jag haråtskilligagånger 
påpekat att deL är alldeles för 
många korrekturfel i VB . Till och 
med~av en sådan språkkonstnär 
som Gunnar själ v. 

Uardavägen D:85 
224 71 Lund 

Felstavningar, uteblivna ord. 
bindestreck mitt i ord utan orsak; 
felen äro legio. Sedan jag själv 
övervarit en session -ja. kanske 
en rit - och noterat det arkaiska 
sätt på vilket VB produceras, så 
har min först åelse för hur felen 
blir till ökat. Men absolut inte min 
acceptans av eländet! 

Läs senaste VB! Gunnars första
sidainnehåller hela sex korrektur
fel. Det är alldeles för mycket! 
Och ändå inget rekord på något 
vis . Det här är int e bara en petimä
ters klagovisa. Fel i en text minskar 
intresset fö r texten, ja är felen 
många finner man sig till slut leta 
fel. istället för att ta till sig texten . 
Mänskligt ,ja. Menföga konstruk
tivt. 

Därför är det redaktörernas plikt 
att furnera oss med en så felfri text 
som möjligt. Arbetet därför inne
fattar inte bara att avstå från att 
förvanska sina egna texter (vilket 
sker). utan också att tvätta andras 
texter tills de blir så läsbara som 
möjligt- utan fel. 

Inte bara för att ta udden av 
denna text. men även därför, vill 
jag med emfas hävda att hotet från 
Gr och Lucifer att upphöra med 
sinajulsamtal övertvå sidor, måste 
ses som någon infam propaganda 
från motståndarsidan. "Varje rykte 
om att motståndet ska avbryts är 
falskt!' ' eller hur det nu stod i 
telefonkatalogen. Anakronistiska 
hardealltid varitochjustdctärcn 
av finesse rna med detta lärda, 
märkliga samtal - som ju enbart 
det motiverar abonnemanget. 

Håkan Olsson 

Ohly och Svensson 
Smith på samma lista 
Riskorganisationen Bil front har 
genomfört en ny omröstning på 
sin hemsida om vilka som är bilis
mens värsta fiender. Karin Svens
son Smith kom tvåa - liksomförra 
året På tredje plats hamnade en 
nynorninerad Lars Oh ly , med 
motiveringen: ''Ohly leder bland 
annat en kampanj för att slösa bort 
ännu mer pengar på SJ" Bilji·onts 
kommentar: Nästan likabilfientlig 
som Svensson Smith . Varför inte 
satsa på en bilvänligare linje och 
vi nna nya väljare'l 

Motiveringen till Karins nomi
nering lyde~·: Karin Svensson 
Smith, riksdagsledamot (v). stän
digt på barrikaderna mot bilismen. 
Karin Svensson Smith missar inga 
tillfällen att angripa bilismen. Det 
värsta är dock att hon i många 
samman hang är den enda politiker 
som talar om trafik och det finns 
ingenannan politikersom bemöter 
henne. Svensson Smith har sutti t 
med i flera statli ga utredningar 

och drivit igenom försämringar 
för svenska bilister. Bilji"onts kom
mentar: När får vi se någon bil
vän.li g pol i tik er ställa Karin Svens
son Smith till svars'l 

Det är naturligt vis något man 
som vänsterpartist kan vara stolt 
över att två av partiets ledande 
personer u ppmärk.sam mas i det här 
sammanhanget. A ven om männi
skorna bakom "riksorganisationen 
Bil front" inte tillhör landets mest 
klartänkta i miljö- och trafikfrågor, 
verkar de i samma riktning som 
globalt mäktiga krafter. 

Som etta hittar vi, precis som 
föna året, Bosse Ringholm -efter
som det är skatt på bensin. 
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Cuba och Internet 
I en intervju med Karin Svensson 
Smith i VB nr 2 kommer Cuba på 
tal och det sägs några ord om att 
man där begränsar medborgamas 
möjlighet att kommunicera med 
omvärlden via Internet. 

Det är sant att medborgarnas 
rättigheter på Cuba inte är full
ständiga och det kan man beklaga. 
Det kan fö rklaras (men inte ursäk
tas) med det fem tioåriga näst intill 
krigsliknande förhå ll andet till 
närmsta grannen i norr som inte 
har skytt några medel att destabi
lisera landet. För tillfället är det 
visserligen intelönnmord och mili
täraaktioner som gällerutan peng
ar och propagandaresurser. unge
fär liknande dem USA satte in när 
Rest-Jugoslavien skulle knäckas . 
Vad gällertillgång till information 
har man i alla år på Cuba kunnat 
lyssna till amerikansk radio och 
åtminstone i de högre husen i Ha
vanna se på amerikansk TV -det 
är bara 12 mil till Key West. Där
emot är det förstås så att man kan 
inte starta en egen tidning eller ett 
eget politiskt pani. 

Betalt i dollar 
Bakgrunden den här gången är 
pressuppgifterfrån den internatio
nella biblioteksorganisationen 
IFLA som är engagerad i frågor 
om yttranderätt. Cuba har i januari 
i n fört regeln att uppkoppling t i Il 
Internet ska göras i dollar och att 
man ska ha titTstånd för att använda 
sig av telefonnätet för lntemet
trafik. Det är inte särskilt sympa
tiska regler, menjag tycker dc ska 
ses i ett större sammanhang. 

Det avgörande är nog det klena 
och {Jld rande telefonnätet. med ba
ra sex telefoner per l 00 in vänare. 
Bakgrunden till det är faktiskt den 
amerikanska blockaden: Cuba har 
väsentligen ett gam malt ameri
kanskt telefonnät. men sedan 1962 
harman intekunnat få amerikanska 
reservdelar p.g.a. blockaden. Vad 

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

gäller Intemet har man på Cub a nu 
l l 00 domän adresser, man480,000 
e-postkonton och uppskattar an
talet PC-ar till270. 000- allt detta 
siffror som fram l a des för världs
konferensen om informationssam
hället i Geneve i december i fjor . 

Utrustning från Kina 
Jag tyckerdet är viktigt att ha kvar 
perspektivet på Cub a som ett fattigt 
land. Men det är ett land som på ett 
häpnadsväckande sätt försöker 
lyfta sig själva i håret ur fattigdo
men. Nästan al l utmstning som 
har med Internet att göra är ameri
kansk och den får Cuba inte köpa, 
annat än möjligen på dyra omvä
gar. Man köper dock routrar och 
liknande från Kina. Naturligtvis 
har man också svårigheteratt kopp
la in sig: Cuba har sedan länge 
försökt få till stånd en optisk 
fiberkabel till Florida, men USA 
har sagt nej. 

Man skanogjämföra förhål lan
dena på Cuba med t.ex. Central
amerika: i Guatemala har 0 ,6 pro
cent till gång till Internet, i Nicara
gua 0.04 procent. Sanningen är att 
Cubasatsar hårt på Internet. men i 
första hand för det allmänna: i 
skolor (a lla skolor anges nu ha en 
PC) , i hälsovården, på univers itet 
och forskningsinrättningar. Jag 
tyckerdet är en rimlig prioritering. 

Sten Hen riksson 
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