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Två debatter i tiden och världen 
som vi väljer att kommentera med två bilder från vår huskonstnär Goja. 
Kanske inte så svårt att gissa vilken debatt som vi vill illustrera på detta sätt, den andra är inte 
svårare. 
Om någon mot förmodan inte sett de dåliga karrikatyrerna av profeten som de danska 
bönderna, läs Jyllandsposten, publicerade i höstas får man ge sig ut på andra webbplatser som 
t. ex.den tyska tidningen Die Welt (www.welt.de). 
 

                                                  
 
 
 
Alla vi kunder 
Samtidigt som det var borgerlig regering satt jag en period som v-representant i 
Länsskattenämnden. På ett möte presenterade länsskattedirektören ett nytt policydokument. 
Där stod bland annat att vi inte längre skulle tala om "deklaranter" utan om "kunder". Jag 
invände (förgäves) att vår myndighets förhållande till medborgarna knappast kunde kallas en 
kundrelation, och jag såg språkbruket som marknadstänkandets intrång på ett område där det 
inte hade något att göra. 
   Jag påminns om detta när jag ser Region Skånes nya folder "Bättre liv i Skåne", en prydligt 
designad men lite taffligt formulerad och kommaterad trycksak. Där står det att "nöjda 
kunder" är regionens första övergripande mål, och att man ska "involvera kunderna" genom 
att "visa kunden respekt och vara lyhörda", "stärka kundens inflytande" och (min 
favoritformulering) "stimulera kunden till ökat egenansvar". 
   80 procents av regionens verksamhet är hälso/sjukvård och det mesta övriga kollektivtrafik. 
Men det heter alltså inte "patienter", "vårdtagare" eller "trafikanter" utan just kunder. 
   Det råder som bekant en rödgrön mp/s/v-majoritet i regionen för tillfället. I foldern står att 
den har tagits fram av en "brett representerad arbetsgrupp". Jag förmodar att detta innebär att 
någon vänsterpartist har suttit med och godkänt texten. Detta demonstrerar än en gång att det 
faktiskt råder en borgerlig ideologisk hegemoni i Sverige. Eller åtminstone i Skåne. 
Gunnar Sandin 
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Hyckleriet har fått ett ansikte  
När Vänsterpartiets Lund årsmöte för nu precis fyra år sedan skulle nominera till Skånes 
södra valkrets var flera talare uppe och talade i mycket positiva ordalag för Karin Svensson-
Smith. Som jag minns det talade ingen emot Karin, däremot föreslogs sluten omröstning. En 
stor majoritet röstade för att Karin skulle stå som förstanamn. 
   I det här läget var det ganska klart att det skulle bli män på de tre andra listorna i Skånes 
valkretsar. Den som tar på fullt allvar att det åtminstone skall finnas minst hälften kvinnor 
bland de förtroendevalda, borde i det här läget jobbat för att Karin skulle bli nominerad som 
etta i hela valkretsen. Anders Neergaard (AN), medlem i Lund, gjorde tvärtom. Han gick 
omedelbart efter årsmötet ut och såg till att det istället blev en man som blev förstanamn. A N 
var i det här läget inte alls intresserad av hur kvinnorepresentationen skulle se ut. Skälet var 
enkelt, han gillade inte den politik som Karin stod för och så länge som A N bestämmer får 
det inte nomineras någon som inte tycker som han. Då väger kvinnorepresentationen lätt. Låt 
mig slå fast att förfarandet är helt enligt stadgarna. Att inte ta hänsyn till en så trivial sak som 
att ett medlemsmöte med stor majoritet uttalat sig på ett visst sätt är helt ok i A N:s värld. 
   Fyra år senare är A N ordförande för valberedningen i Skåne. I en artikel i Sydsvenskan, 
med rubriken "kön är viktigast för V", uttalar han att könsaspekten år det allra viktigaste när 
valsedlarna skall utformas. För fyra år sedan medverkade alltså A N, med stor kraft, till att det 
inte blev en enda kvinna som förstanamn på Skånes listor.  
   Anders Neergaard har gett hyckleriet ett ansikte. 
Sven-Hugo Mattsson 
 
 
 
Inte bara för nostalgiker 
De fanns en gång på Bokcafét, hamnade på Lunds stadsarkiv men finns nu utställda på 
stadsbibliotekets Lundasamling, femti bilder som Gunnar "Gunte" Hanse tog av vänsterns 
demonstrationer och andra utåtriktade manifestationer 1970-1973. 
Manifestationerna handlar om Vietnam, trafiken i Lund, Guinea-Bissau, rättspsykiatri, IB-
avslöjare, universitetets prasslande med kapitalet och en hel del annat. De visar den dåtida 
vänsterns både bredd, vitalitet och självklara beredskap att ge sej ut på gatorna. Förtitalisterna 
kan gå på utställningen och frossa i nostalgi, men även åtti- och nittitalisterna bör gå dit för 
där finns saker att lära. 
Det är fina bilder, Gunte är ju utbildad fotograf. De har försetts med en kort, personlig (han 
var själv med) och bra text av konstvetaren Staffan "Keddy" Jacobsson. Utställningen hänger 
kvar till och med april. 
Gr 
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Som på farfars tid... 
Nu randas nya tider. Säpochefen Klas Bergenstrand uttalar sig i Sydsvenskan den 24 januari 
2006 om jakten på tonåriga muslimska terrorister i svenska gymnasieskolor: 
   "Vi måste samverka med myndigheter och skolor, med socialtjänst och inne i familjerna. 
Det är en viktig uppgift för våra regionala enheter".  
   "Den unge muslimen genomgår en ideologisk process: först blir han radikal, därefter 
fundamentalist, sedan extremist och slutligen terrorist." 
Att ange folk kan vara farligt, men Säpo skyddar de sina.  
Säpochefen igen: 
   "Förutom det lagstadgade källskyddet kan personer få skyddad adress eller till och med byte 
av identitet." 
 
Magister Svenskson sitter där med sin samhällskunskapsklass och listar muslimer: "Radikal. 
Radikal. Fundamentalist. Terrorist. Extremist. Extremist. Radikal. Radikal. Radikal." 
   Magister Svensksons farfar var enkel konstapel. Han listade judar och kommunister. 
Listorna skickades till Gestapo. Han steg i graderna. Under några få gyllne år. 
   Magister Svensksons pappa var lärare och angivare. Beteckningarna på pappas listor var lite 
annorlunda: "FNL-are. Palestinaaktivist. Fredsvän. Vänstersocialdemokrat. Anarkist. 
Kommunist. FNL-are."  
   Pappas listor sändes till USA. De sändes till Israel. De listade kunde drabbas av 
yrkesförbud. Så är det med magister Svensksons listor också. 
   Men magister Svenskson tycker att hans listor är ett strå vassare än pappas: På pappas listor 
fanns många svenskar, men på magister Svensksons finns bara araber och muslimer, inte en 
enda Svenskson. Lite etnisk rensning. Som på farfars tid  
Magister Svenskson försvarar Sverige mot allvarliga brott, faktiskt massmord, tänker han. 
   Personerna på Svensksons listor kan få sina straff snabbt: näringsförbud, utvisning, 
utlämning. CIA-män kan spänna fast dem på brädor och dränka dem. De kan få flyga i CIA:s 
hemliga plan och lämnas till länder där man skållar fångar. 
   Det händer någonting stort på skolan där Svenskson arbetar. Han ser en uppdelning ske: de 
onda skiljs från de goda. Kotterier bildas. Relationerna inom kotterierna är täta. Mellan 
kotterierna råder iskyla. 
   Men tonårsmuslimerna särskiljs som en Sondergrupp, som de sa i Tyskland på den gamla 
goda tiden. För dem gäller en särlösning.  
   Svenskson är förstås hemlig. Hemliga Svenskson. Han kan till och med låtsas kritisera 
USA:s Irak-politik. Han ser hur hederliga moderater i kollegiet utpekas som tänkbara 
angivare. Skrattar lite. Han har makt.  
   Blir han avslöjad är det identitetsbytet som gäller. Han fortsätter sin verksamhet i en annan 
stad, på en annan skola, till exempel under namnet Jan Björklund 
Gunnar Stensson 
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Två golfbanor för mycket 

 Jag tycker det har dröjt länge i år, men det beror väl på det kalla vädret. Men 
onsdagen den 1 februari hörde jag i alla fall årets första talgoxe där den satt och 
sågade så muntert. Jag hade nästan hunnit bli orolig. Vi här på VB är nämligen inte 

okänsliga för årets gång och naturens återuppvaknande, långt därifrån. Dock, vi ska försöka 
att låta bli att nämna årets första tussilago när den tiden kommer. Men över till ett klassiskt 
ämne för VB-krönikor. 
 
Golfbanorna igen 
Jag tror att det finns 71 golfbanor i Skåne just nu och det brukar tillkomma så där två nya om 
året. De ligger som tätast på Falsterbohalvön - Falsterbo, Skanör och Höllviken har vardera en 
bana och hade kommunalrådet Holm fått som han ville hade vi haft en till ute på Knösen. 
Båstad kommun sägs annars vara den mest golfbanetäta kommunen. Där har man nyligen haft 
uppe anläggandet av två nya banor: en i Påarp, nära Västra Karup uppe i den mera kuperade 
terrängen och en vid Öllövsstrand, på de flacka åkrarna ner mot Skälderviken från 
Ängelsbäck. 
   Jag vet inte vad det som gör att jag aldrig kan låta bli att engagera mig i bråk om golfbanor. 
Golf är en oförarglig sysselsättning som många tycks må väl av och för min favoritförfattare 
John Updike lär det rent av vara en passion, i styrka kanske rentav jämförbar med hans andra 
mera kända passion.  
   Jag tror att det i mycket handlar om simpelt klasshat. Jag har förstås bytt samhällsklass sen 
jag stod och tittade på när Tändsticksbolagets direktörer gick runt på banan vid Tabergsån i 
Jönköping, men känslan sitter kvar. När jag i samtal antyder något åt det hållet brukar jag 
mötas av repliken: "Numera är golf en riktig folksport" och så drar man fram någon lämplig 
representant för folket. Det är förstås nys: golf är och förblir i huvudsak en sport för direktörer 
och tandläkare och det ändras inte av en och annan rörläggare. Den som tvekar på den 
punkten bör ta en tur på parkeringsplatsen i Falsterbo eller ute på Kungsmarken. 
   Men om man går över till den mera rationella argumentationen så är det förstås 
markanvändning och konkurrens om naturresurser det handlar om. Det är och förblir groteskt 
att Lunds enda allemansrättsligt tillgängliga natur/kulturområde inom cykelavståndet en mil 
är upptaget av en golfbana. Och det är plågsamt med herrarna och damerna som vill ha fritt 
fram för sina bollar när man går ut mot Nabben i Falsterbo för att skåda fågel. Och det är en 
skandal att universitetet, via Fysiografiska sällskapet är värd för en golfbana uppe på Kullen. 
 
En oväntad seger 
Alltnog: i Båstads kommun har sedan ett par år pågått en strid om de föreslagna nya banorna. 
Den avgjordes på kommunfullmäktige i Båstad förra veckan, med siffrorna 22-18 mot 
Öllövsbanan, 23-17 mot Påarpsbanan. Det är sensationella siffror i en kommun där 
moderaterna och de kommersiella krafterna är oerhört starka. Mot golfbanorna röstade s, v, c 
och för var m och det lokala Bjärepartiet. Folkpartisterna och kd-arna var vacklande, men 
mest mot. 
   Det intressanta här är den koalition som har bildats mot 08-or och lokala kapitalintressen. 
Det är nämligen ingen hemlighet att Peab, det stora framgångsrika byggföretaget, och Lindab, 
ventilationsmakarna som är det andra stora företaget i bygden, har varit starkt pådrivande för 
de nya golfbanorna. De som är emot är bönderna och mellanskikten i de många 
småsamhällena som vill se någon sorts balanserad Bjärehalvö och inte ett reservat för 
köpstarka sommargäster. 
   Ta Öllövsfallet där den berörda marken nu bl.a. används för en kvalificerad intensiv 
grönsaksodling med tre salladsskördar per år. Det betyder å andra sidan en mark som är 
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genombesprutad och som gödslas hårt. Det är inte precis den rena naturen det handlar om här 
- t.o.m. en golfbana med dess artificiella växtlighet hade varit nyttigare. Vad gäller jobben så 
utförs de i regel av importerade polacker - det här liknar Kalifornien med dess mexicaner i det 
avseendet. Och den starkaste opinionen mot golfbanan kommer här från sommarhusägare som 
vill ha sin idyll i fred. Ändå var slaget om Öllövsbanan viktigt och värt att vinna därför att det 
ytterst handlade om ifall man ska behålla en produktiv och levande landsbygd. 
 
Försoningskommission! 
Hur allvarligt man ser på det här bakslaget för kapitalintressena framgår av efterskörden. 
Omröstningen splittrade ju de borgerliga och nu talar man om hur viktigt det är att sprickorna 
tätas. Det moderata kommunalrådet talar rentav om behovet av en försoningskommission och 
säger att "det finns ju en risk att den infekterade och osakliga debatten fortsätter". Mats 
Paulsson, vd i Peab, säger att beslutet berör honom i hjärtat. Lars Henningsson, vd Hotel 
Skansen i Båstad hade budgeterat minst sju miljoner kr i intäkter per år med de båda 
golfbanorna i full drift. Finansmannen Karl-Axel Granlund som har köpt upp 150 ha gårdar i 
Påarpstrakten aviserar investeringsstopp. Lämnar han nu kommunen? "- Det får vi se efter 
valet. Vinner nejsidan valet också så är det ju kört för all tid och evighet." 
   Som utomstående kan man väl bara säga att det förstås skulle vara bra för Båstads kommun 
om sprickorna inte helas utan snarare fördjupas och ytterligare infekteras, liksom debatten. En 
motståndare säger att hon tror inte att gofbaneexploatörerna ger sig i första taget utan att 
kampen med säkerhet går vidare. Man kan bara hoppas på att golfbanorna kommer att spela 
en central roll i årets valrörelse i trakten. För tillfället skulle väl vi motståndare i all stillhet 
kunna fira segern med några flaskor champagne, vilket jag har förstått att man gör när man 
har lyckats med en hole-in-one. 
Lucifer 
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VÄNSTERPARTIET: varje meddelande om försoning och enighet  
är FALSKT 
 
Jag noterade ett yttrande från vänsterpartiets nya partisekreterare, Anki Ahlsten. Hon sa att 
hon ville verka för att de avgörande besluten togs av partistyrelsen och inte på annat håll, det 
vill säga i första hand riksdagsgruppen. Detta är emellertid inte så lätt att förverkliga. 
Riksdagspolitiken har stundom ett högt tempo, och det kan vara svårt för en partistyrelse att 
hänga med i svängarna. Det finns visserligen Internet och telefonkonferenser men det är inte 
samma sak som fysiska möten, det vet alla organisationsexperter. 
   Men partistyrelsen tycks ha hittat en elegant lösning på detta dilemma. Den kan delegera det 
mesta av sina beslut till ett verkställande utskott. Och i det VU som valdes av PS-mötet i 
helgen sitter numera fem riksdagsledamöter och två andra, Ahlsten och ombudsmannen 
Marianne Ericsson. Därmed är det som bäddat för enighet mellan de båda enheterna. 
 
18 av 22, 7 av 7 
VB noterade i förra numret att 18 av partistyrelsens 22 ordinarie ledamöter är proffspolitiker. 
Detta blev resultatet av den "balans mellan fritids- och heltidspolitiker" som valberedningens 
sammankallande, Berit Dahlström, förklarade hade varit ett av målen för beredningens arbete. 
PS följde upp principen vid VU-valet: alla sju är alltså proffs. 
   En "amatör" som sparkades ur VU var Lena Karlsson, distriktsordförande i Värmland. Hon 
ersattes med riksdagsmannen Kalle Larsson. Flamman påpekar ofint nog i senaste numret att 
Kalle Kommunist (som smeknamnet lyder) var den som valdes in i PS med lägst röstetal. 
   Som bekant valdes Alice Åström till första och Camilla Sköld Jansson till andra vice 
partiordförande. I veckan före mötet vädjade Stellan Hermansson och Jonas Sjöstedt, båda f.d. 
PS-ledamöter och EU-politiker (kanslichef resp. ledamot) till PS att bara välja en vice, 
Åström, vilket inåt och utåt skulle markera ett steg mot försoning. Men PS-majoriteten ville 
alltså i presidiet ha med Sköld Jansson som räknas som en av de ledande ideologerna bland 
nytraditionalisterna - och därför har varit en flitig gäst på kurser och konferenser i Skåne. 
 
Förlorarna 
Ingen vill påstå sej tillhöra någon falang och så inte heller Alice Åström, men hon torde kunna 
beskrivas som en pragmatisk (och i många stycken sympatisk) mittenpolitiker. "Borgerliga" 
tidningar har beskrivit henne som förnyare. Det är hon i så fall ensam om att vara i 
vänsterpartiets maktcentrum, det vill säga VU. Om man nu inte ska räkna Lars Ohly dit. Ohly 
hamnade faktiskt på samma sida som Åström i det senaste PS-mötets viktigaste politiska 
ställningstagande, det om samarbete i Uddevallas kommunalval. På den förlorande sidan. 
   Ni minns nog. V-Uddevalla var starka lokalt (16 procent) och har fört en framgångsrik 
resultatpolitik under den senaste perioden. Några av de ledande företrädarna har hoppat av 
partiet men stannat inom en bred vänster, och den absoluta majoriteten av de kvarvarande v-
medlemmarna vill samarbeta med dem och andra progressiva krafter (inklusive miljöpartiet) i 
höstens kommunalval. Lars Ohly gav ett slags klarsignal för detta vid ett besök i Uddevalla nu 
i höstas.  
   Den hållningen hade också den ovannämnda Lena Karlsson. I en insändare till 
medlemstidningen Vänsterpress vädjade hon till PS att godkänna valalliansen. "Menar vi 
något med Lasses avslutningstal från kongressen om att vi behöver mångfalden i partiet, så 
säger vi ja till Uddevalla." 
   Lasse menade tydligen fortfarande detta, men inte majoriteten i PS. 
Ohly har ett mycket brett stöd i partiet, förkunnar Vänsterpress. Mådä. Men det finns många 
former av stöd. "Vi ska stödja liberalerna som repet stöder den hängde", sa en gång V.I.Lenin. 
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Sjöstedt stoppad 
Jonas Sjöstedt har återkommit i Flamman, i veckans nummer. Nu gäller det en annan sak, en 
debatt mellan Björn Grip och tre andra f.d. ledamöter i partistyrelsens valkommitté, angående 
valet av t.f. ordförande efter Gudrun Schyman. Förnyaren Grip tog valets förspel som 
exempel på orent spel i den förra partitoppen, men motsades av kommitténs majoritet. Nu 
säger Sjöstedt att Grip i huvudsak hade rätt och majoriteten i huvudsak fel. Den påstod att 
Sjöstedt inte ville kandidera till partiledningen, men det förnekar Sjöstedt själv. Nej, säger 
han, det var kommittémedlemmarna Siv Holma och (ovannämnda VU-ledamoten) Marianne 
Ericsson som i ett telefonmöte motsatte sig att han skulle ingå i partiledningen. 
   Ord mot ord? Ja, men Jonas Sjöstedt har hög trovärdighet genom sin grundmurade lojalitet 
mot vänsterpartiet som bekräftades senast i samband med partikongressen. 
   Nån mer som tror att partiet hade legat bättre till hos opinionen med Jonas Sjöstedt i 
ledningen? 
 
Skånska dimensioner 
Frågan har en skånsk dimension däri att kommittémajoritetens tredje medlem var Vilmer 
Andersen från Malmö. Sjöstedt säger visserligen att Andersen ville ge plats för honom i 
partipresidiet, men kvar står att Andersen skrivit under Ericssons/Holmas svar till Björn Grip 
och därmed anklagas av Sjöstedt för att inte tala sanning. 
   Det inledningsvis nämnda arrangemanget med riksdagsgrupp/VU har för övrigt en skånsk 
parallell. När nytraditionalisterna tog över Skånedistriktet genomdrev de ordningen att 
distriktsstyrelsen skulle fatta de viktigaste besluten som gällde Region Skåne. Det betyder till 
exempel, att om regionombudsmannen Mikael Persson är missnöjd med ett beslut som de 
valda v-politikerna i regiongruppen fattat kan han hänskjuta frågan i distriktsstyrelsen och i 
praktiken dess verkställande utskott. I detta sitter distriktets formella ordförande Britta Berg, 
Persson och Perssons sambo Ruzika Stanojevic. 
   Som för övrigt håller på att matchas fram till riksdagen. VB återkommer. 
Gunnar Sandin 
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Från den lilla staden med det stora universitetet 
 
Det kokar i läkarkåren och särskilt i medicinska fakulteten; en bryggd med en blandning av 
det sämsta och bästa i människonaturen; allt från bitterhet och simpel avundsjuka till 
beundran och hänförelse. Är det en strid om en professorstillsättning? Nej. Är det bråk om 
anslag? Nej. Det gäller en konstutställning med porträtt av ett 70 tal läkare och professorer 
utförda av Johan Falkman. Utställningen äger rum på Kulturen. Aldrig har det kommit så 
många till en invigning. Porträtten är genomgående av mycket hög klass, fulla av 
expressionism. Falkman har en imponerande förmåga att tränga bakom ansiktens yta in i det 
som döljer sig därbakom. 
   Falkman är uppvuxen i Trelleborg. Efter studier i Malmö studerade han konst i Österrike, 
tog starka intryck av de tyska expressionisterna, Lovis Corinth,Oscar Kokoscha, Erich 
Heckel, Käthe Kollwitz m.fl., och tillbringade sedan 7 år New York vid bl. a. Konsthögskolan 
Pratt Institute. I utbildningen ingick en termins kurs i anatomi som gjorde ett starkt intryck på 
honom. Han fängslades av mötet med patologer, lik, sjukdom och död. Hemma i Sverige tog 
han initiativ till projektet "Porträtt av läkare i Lund", en imponerande prestation att under ett 
år fullborda ca sjuttio porträtt. Arbetet har utförts på Antikmuseet och klassiska skulpturer 
bildar en värdig bakgrund. 
   Utsällningen har fått en blandad reception, allt från hånfulla komentarer - "löjligt, här 
kommer en utböling, känd av få, dessutom från Trelleborg och skall försöka måla porträtt av 
våra läkare, ha,ha,.."- till uppskattning och beundran, "en kulturgärning". 
   En bekant, som tycker det är roligt att lyssna till besökare på utställningen rapporterar 
intressanta kommentarer:  
"Vem har valt ut dom som skall avbildas?" (införstått "Varför är inte jag med?") "Va ! Är han 
med, han har för f-n inte gjort ett sk-t!" 
" Det här kan inte ha gått demokratiskt till, har man haft en uttagningskommitté? 
   Två eleganta damer i päls: " Oh, titta där är han, va stilig han är" utropar den ena och 
därefter viskande "Hur var det ,hade du ett förhållande med honom?" - "Tyyssst". 
   En hustru till en av de avmålade tycker att konstnären gjort Sokrates huvud alltför stort 
jämfört med makens. 
På stan kan man höra: " Nej, Jag går aldrig dit, Köpa boken? Aldrig i livet" Det finns en bok 
med alla porträtten, väl reproducerade, och med många intressanta texter. Särskilt Falkmans 
"Läkaren skildrad genom ett konstnärligt temperament" är mycket läsvärd, delvis 
självbiografisk och med utdrag från brevväxling med Georg Klein. 
   Själv tycker jag mycket om hans stil och färgskala. Det finns en resignation, uppgivenhet, ja 
t.o.m. sorg inför livets alla tillkortakommanden, misslyckanden, alla drömmar som inte 
uppfyllts, men också skönhet och stolthet i ansiktena; konstnären har lyckats fånga inte bara 
utseendet utan också inseendet. De flesta avbildade är äldre läkare som lämnat sin aktiva 
gärning bakom sig. 
   Men reaktionen då, varför blir några så upprörda och andra så glada. Jag tror det beror på 
överraskningen, det oväntade, en konstnär som tar ett initiativ, följer en inre röst, och lyckas 
förverkliga den. Så får det ju inte gå till, först skall det vara en utredning, sedan remiss, sedan 
bordläggning, sen "nä men det går inte, det blir för dyrt". 
Men , Kultur Lund, Kulturen och Antikmuseet har stött projektet. Det hedrar dem. 
Per-Åke Albertsson 
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Obefintlig rörelse, överflödigt parti 
 
Först ska beklagas att VB sent i höstas valde att ej ta in några bistra ord från stans ende yngre 
förnyare. Känns det ibland som! Hur många är vi i riket sammanlagt, förresten? Det gäller två 
inlägg varav det ena riktade sig till en styrelseledamot som håller sig med en potent ton trots 
att han numera föga åstadkommer, där lite mitt mellan falangerna. Tillhör väl inaktiva delen 
av styrelsen, kan tänka. Ja, dags med komplettering från annat än foträta och linjestalinister? 
Som föreslogs medan den i sig beklagligt innehållstorftiga ungradikala vågen i partiet 
fortfarande var vid high life, så att säga.  
   VB kunde ju gjort som presskollegan IB-debatt och lagt ut en e-mailadress att hämta från. 
Eller hänvisat till privata hemsidan. Alternativt citerat och kommenterat, om där befanns nåt 
av värde, alltså. 
Men stora problemet är att VB inte förmått attrahera yngre redaktörsförmågor på många år. 
Eller ens sökt såna? Gunnar är fullt upptagen med sitt (brödföde?)arbete och den 
järnvägshistoria som uppenbart står hans hjärta närmast. Ett val få kan ha några invändningar 
mot, förresten! Om vi bara varit några fler i nån slags mellangrupp med kulturella vyer, viss 
nödig intellektuell kapacitet samt skrivlust hade vi bergis haft ett eget organ, i plurala mitten. 
Att främja både parti och sydsvensk vänster samt regionala highbrow-kulturella scenen i 
allmänhet, inte minst.  
   I ett antal ej publicerade utkast har jag tagit upp kultur- samt akademiska vänsterns gradvisa 
avtynande, inkl. den förr direkt eller övrigt organisatoriskt partianknutna, därtill 
kultursidornas alltmera marginalisering. Samt humanioras innelåsning på universiteten. 70-
talets samhälleligt explosiva mix med särskilt tre ingredienserna känns oändligt avlägsen, 
tidens kulturradikalt och socialt bildningsmässigt hibernerande tillstånd 
konstateras/kommenteras inte ens, måhända glimtvis i den liberalt eller allmänt progressivt 
orienterade kulturoffentlighet som numera mest är en privat anglägenhet, för närmast 
sörjande. DN har haft en serie, på nyfikenhetsväckade tema men annars är det 
kulturkonservativa Axess som ger dagens intellektuellt lödiga svenska vänster konstgjord 
andning - i väntan på att vi börjar andas själva! En respirator av format för dagens lata röda. 
   Nå, för att fullfölja har jag tidvis varit generöst publicerad i VB, har även pantats skalpar för 
min skull och VB har väl en läsekrets som redaktörerna måste visa hänsyn. Och det som söker 
en egen väg med (ofrånkomliga) missar på flera sätt, speciellt med xa egna i en av 
omständigheter nödtvungen rätt ensam roll, se ovan - kan ju verka störande för dem gjort sitt 
historiska dagsverke. Gunnar tar sen upp VSF i sin krönika i årets första ppr-VB, intressant 
nog. Ett mått på stagnationen inom svenskvänstern är det femte hjul nämnda organisation 
reducerat sig själv till, i sold hos en frambrytande, starkt tanke- och politiskt kreativt 
underförsörjd traddegren, i partiet. Varför har inget annat europeiskt land en motsvarighet till 
detta helmärkliga retrofenomen, traddarna, så nära ett skämt en blodigt allvarlig politisk 
verklighet kan komma. En svensk Sonderweg? 
   Säg VSF och jag tänker på den ledande företrädare inom Lunda-dito som likt en av 
skuggorna i TV 4:s Andemaktsprogram brukar glida in på års- och understundom 
medlemsmöten, så där i halvtid. Unga v-vänsterns intellektuella och politiska avantgarde har 
synbart gått till en parallell värld, blott mätbar på esoteriska instrument... Kan en magisk 
konsult månne mana fram den?  
   Sist i första delen av min egen tidspulstagande krönika vill jag dels önska Jyllandsposten 
lycka till i sin kampanj reta upp muslimska och speciellt iranoarabvärlden så till den grad att 
sistnämnda skruvar åt oljekranarna! Så vi i väst tvingas återgå till spårvagns- och 
hästsamhället, alltså. Ännu senare ska bara konstateras att när pres. Bush och hans 
ämbetsepigon Persson söker komma åt bilsamhället smidiga och taktiskt 
vältänkta/nödvändiga omvägen via oljeberoende och fossila utsläpp, har vårt parti hamnat i 
överflödiga politiska marginalen. Vem tog inte ut kursen i tid, i v-riksledningen - och vad 
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säga om de miljöstrategiska kommunikationsreformisterna i Lund, som tassar så nätt för att 
hösta hem ännu en period där man kan administrera borgerlig villasamhällespolitik, i numera 
bondläppskommunen med samma namn? Tja, vi var en gång ett parti med framtid ... 
Jörgen L. 


