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Fredagen den 16 december 

Mp-bråk otn Öresttlld 
Frågan om fast Öresundsför
bindelse, som bl a ledde till att 
miljöpartiet gick till val med 
två riksdagslistor i fyrstads
kretsen, fortsätter att ställa till 
bekymmer för partiet. Det 
framgår tydligt i senaste num
ret av partitidningen Alternati
vet. 

När riksdagen härförleden 
åter behandlade Öresundsfrågan 
fick vi se ett nytt exempel på 
det mångomtalade gröna bloc
ket. C, mp och vpk skrev sej 
samman till en utskotts
reservation som krävde utred
ning om borrad tågtunnel Mal
mö-Köpenhamn, i opposition 
mot den betongartade majoritet 
av övriga partier som inte vill 
utesluta motorvägsbron. Mot 
detta ställningstagande från 
miljöpartiets riksdagsgrupp 
protesteras nu, dels från poli
tiska utskottets nuvarande tra
fikansvarige, dels från mps 
länsavdelning i Malmöhus. Det 
är Kicki Bobacka och Richard 
Persson som hänvisar till gäl
lande programtexter om att det 
möjligen kan byggas en 
järnvägstunnel vid Helsing
borg (riksprogrammet) respek-

tive ingen fast förbindelse alls 
(det regionala programmet). 
Färjorna räcker, säger de, den 
totala trafiken bör minska och 
de många miljarderna bör 
användas till järnvägsbyggen 
på annat håll. 

Argument och konfliktmön
ster känns igen från ett VB 
mera närstående parti. Där lär 
partidistriktet f ö planera en 
uppvaktning av de motsträviga 
helsingborgarna. I vpk har ju 
riksdagsgruppen en tunnelvän
ligare inställning än vad se
naste partikongressen hade. Nu 
är det tydligen likadant i miljö
partiet. Roy Ottosson, ledamot 
av riksdagens trafikutskott, är 
för tunneln liksom Gösta 
Lyngå som representerar M
länet. 

Den falangen tycks få yt
terligare förstärkning i vår. En 
intervju med Birger St-hlaug i 
förra numret av Alternativet 
antydde klart att han gör sej 
beredd att lämna riksdagen, där 
han på fyrstadsbänken vikarie
rar för Kjell Dahlström från 
Lund. Från initierat håll uppges 
att så är fallet. 

= 

»V pk fick 
för 1nyckeb> 
Det finns ett stort missnöje 
bland en del socialdemokra
ter mot uppgörelsen med 
vpk. Vpk har fått alldeles 
för mycket, säger kritikerna, 
trots att vpk inte fått mer 
ä .. vad som motsvarar man
datfördelningen i fullmäk t i
ge. Kritiken riktar sig fram
för allt mot Claes Göran 
Jönsson. Han är den som 
skött förhandlingarna till
sammans med arbetarkom
munenens ordförande Gun
nar Jönsson. 

Enligt vad VB erfar är 
missnöjet så stort att flera 
socialdemokratiska fullmäk
tigeledamöter har övervägt 
att rösta i protest på 
moderaten Gun Hellsvik 
som ordförande i kommun
styrelsen, om det blir någon 
omröstning i fullmäktige. 
Voteringen är hemlig så de 

Bröderna 
Paulsson 
slår till 
Hotell Lundias glasveranda 
på Knut den Stores gata blir 
kvar i tre år till. Det blev 
resultatet av en smart kupp 
av bröderna Paulsson , som 
äger restaurangen. Kuppen 
bestod i att de sökte ett 
förlängt bygglov redan nu , 
trots att det gamla gäller 
ända till i maj nästa år. Vid 
byggnadsnämndens sista 
sammanträde med borgerlig 
m ajoritet fick alltså bröder
na sit förlä ngda bygglov i 
ytterligare tre år. 

Det lär alltså dröja innan 
det blir fritt fram för cyk-
1 ister på K nu t den stores 
gata' 

-:> ppositionella kan dölJa sig. 
När denna tidning ut

kommer är valet redan klart , 
och sannolikt har Claes 
Göran J önsson blivit vald. 

Men det är oroväckande 
att högerkrafterna inom so
cia ldemokratin är så starka. 
Risken är stor att den 
socialdemokratiska ledning
en nu i praktisk handling 
m åste visa att den inte vill 
samarbeta med vpk . Den 
öppenhet och positiva anda 
som har präglat förhand
lingarna kan bytas ut mot 
avståndstagande och ovilja 
till diskussion. Vi har redan 
sett exempel under budget
_;ebatten för två veckor 
sedan , där socialdemokra
terna drev igenom sin linje 
om trafikpolitik utan att 
y ttra sig alls. 

Nyhetsred. 

J tJilov 
Nu gör vi uppehåll. Första numret 
!989 utkommer fredagen den 13 
januari, med manusinlämning två 
dagar tidigare. 

V i tackar läsare och bidrags
givare för det gångna året. Inom 
redaktionen vill vi uppmärksam
ma Lars Nilsson som lämnar det 
regelbundna arbetet och Finn 
Hagberg som trappar ner och blir 
volontär . 

Och i vår? Det vete gudarna. VB 
har vissa problem som redaktio
nen inte ensam förmår att lösa. 
Med stigande spänning avvaktar vi 
reakt ioner från vpks styrelse och 
kommunalpolitiker. 

Klart är em ellertid att det finn s 
mycket skoj igt att rapportera om 
och kommentera det år då Lund 
fyller 999! 

Arets n ö djulklapp, för den som absolut inte kommer på något annat 
och inte har så mycket pengar, heter ST I LLA F L YTER HÖJE A, an
tologin med Luciferkåserie r . Den finns att köpa på t ex Gleerups men 
också på vpks expedition eller via Lars Borgström te! 131975. 



Höj i11te kotlltntiilalskatten, låna! 
Detta inlägg bygger på det in
ledningstal som jag höll i 
kommunfullmäktiges budget
debatt. Jag hoppas att det ock
så kan fungera som en för
klaring av vpks officiella linje 
i skattefrågan, och som ett svar 
till den särlinje som har drivits 
av VB-redaktionen. 

Vpk är principiellt emot den 
nuvarande kommunalskatten. 
Den är en skatt som drabbar i 
första hand de lågavlönade, de 
som inte har någon möjlighet 
att laborera med avdrag ell~<r att 
skatteplaner a. 

I teorin är kommunalskatten 
en proportionell inkomstbe
skattning. Redan detta är en 
allvarlig invändning, eftersom 
en rättvis beskattning i första 
hand borde drabba dem som har 
de största resurserna. 

Exempel (delvis ur 
verkligheten) 
Lät mig ta ett exempel som 
visar hur kommunala skatte
höjningar hårdast drabbar de 
sämst ställda. 

Jag ska jämföra tre ensam
stående utan barn (argumenta
tionen gäller dock även för 
barnfamiljer). Lät oss anta att 
dessa ensamstående har grund
läggande kostnader för bostad, 
mat och andra nödvändigheter 
på 3500 kr i månaden - en 
mycket låg siffra som ligger 
långt under socialstyrelsens 
normer. Mer realistiska anta
ganden skulle emellertid endast 
ytterligare förstärka min po
äng. 

Lät oss först ta en relativt 
högavlönad högskolelärare 
som tjänar 17 000 kr i må
naden. Vi kan kalla honom för 
David. En skattehöjning från 
15 till 16 kronor skulle för 
honom innebära en minskning 
av den disponibla inkomsten 
med 2,9 %. 

Vi kan jämföra David med en 
förskolelärare (Sven-Bertil) 
som tjänar l O 000 kr i månden 
och ett sjukvårdsbiträde (Loui
se) som tjänar 7500. Samma 
skattehöjning som sänkte Da
vids disponibla inkomst med 
2,9 % sänker Sven-Bertils med 
3,4 och Louises med 4,5 %! 

Värre ändå 
I verkligheten är situationen än 
värre, eftersom de stora av
dragsmöjligheter som ligger 
öppna för höginkomsttagarna i 
realiteten gör kommunalskat
ten till en regressiv skatt, som 
inte endast i procent utan 
ibland även i kronor och ören 
kan drabba de med låga löner 
hårdare än de förmögna. 

Vpk kan stödja en höjning 
av kommunalskatten endast om 
det kan bevisas att alla andra 
alternativ för att finansiera 
nödvändig verksamhet är sämre 
för de lågavlönade kommun
invånarna. 

Någon sådan bevisföring 
har ännu ej skett. SAPs lätt
vindiga sätt att se på skatte
höjningar (som delas av VB 
redaktionen och i viss mån av 
miljöpartiet) drabbar ofta de 
som man säger sig vilja stödja. 

I ett större perspektiv menar 
vpk att det behövs en ny 
skattepolitik här i landet. En 
politik som leder till en hårdare 
beskattning av kapitalet i 
stället för en beskattning av 
arbetet. En lägre nivå på låg 
och normala arbetsinkomster 
och en ökad beskattning av 
kapitalinkomster och förmö
genheter. I dag har vi den ab
surda situationen att kapital
beskattning ger ett negativt 
utfall för samhället, dvs sum
man av alla förlustavdragen är 
större än de beskattningsbara 
kapitalinkomsterna. Vpk me
nar också att all inkomst
beskattning bör vara progres
siv. 

skattereformen fel 
omfördelning 
Dagens skattepolitik är ett 
fiasko, det är de flesta överens 
om. Vad det är som ska göras är 
däremot en tvistefråga. I dag 
ser det ut som om borgama och 
Feldt kommer att göra upp om 
en skattereform, som i och för 
sig kan innehålla positiv a 
element såsom minskade av
dragsmöjligheter och ökad 
kapitalbeskattning, men som i 
huvudsak kommer att innebära 
en omfördelning av skatte
bördan från högavlönade till 
lågavlönade. 

Lunds kommunfullmäktige 
kan inte besluta om ändringar i 
skattelagstiftningen. Lunds 
socialdemokrater kan emeller
tid göra sina röster hörda i den 
pågående skattedebatten. För 
nog måste även Claes Göran 
Jönsson (s) tycka att det blir 
lite magstarkt att i Lund plädera 
för en höjning av kommunal
skatten medan man samtidigt 
på riksplanet planerar för att 
avskaffa progressiviteten i 
statsskatten och bredda mom
sen. 

SAPs felaktiga bild 
Lät mig återgå till Lunds kom
muns budget. 

I den socialdemokratiska re
servationen från kommun
styrelsen pläderar man för en 
höjning av kommunalskatten. 
Enligt SAP har Lunds kommun 
ekonomiska pro b lem som 
endast kan lösas genom höjd 
kommunalskatt, en höjning 
som bör komma så snart som 
möjligt . 

Den bild av den ekonomiska 
verkligheten som SAP ger är 
felaktig. Lunds kommuns eko
nomi är, liksom hela den of
fentliga sektorns, i grund och 
botten god. 

SAP anger två anledningar 
till varför de tror att Lunds 
kommun har problem. Dels 
menar man att kommunens so
liditet är för låg och dels menar 
man att kommunen inte bör 
lårrefinansiera sina investe
ringar så mycket. 

Vad är soliditet? 
Låt oss börja med soliditeten. 
soliditetsbegreppet används 
inom företagsekonomin som 
ett mått på hur stor andel av ett 
företags tillgångar som har 
finansierats med eget kapital. 
Men vad menar man med en 
kommuns "egna kapital"? Jo, 
naturligtvis definieras detta 
som skillnaden mellan de 
totala tillgängarna och skul
derna. Men i ett privat företag 
motsvar ar detta egna kapital 
den skuld som bolaget har till 
sina ägare. Hur ska man då 
tolka kommunens egna kapi
tal? Som den juridiska perso
nen Lunds kommuns skuld till 
kommuninv ånarna? 

I ett privat företag är det så 
att ju högre avkastning ägarna 
kan fä för ett så litet insatt eget 
kapital som möjligt, desto 
bättre är det för ägarna. Kravet 
på ett, i någon mening, till
räckligt stort eget kapital (eller 
soliditet) kommer inte alls från 
ägama5 sida utan från de po
tentiella kreditgivarna, dvs 
banker, leverantörer mm som 
vill ha säkerhet för sina ut
lånade pengar. 

Den största praktiska an
vändningen av soliditetsbe
greppet är mycket riktigt som 
ett mått på kreditvärdighet. Här 
kan noteras att en kommuns 
kreditvärde baseras på helt 
andra faktorer - en kommun 
kan t ex aldrig gå i konkurs. 

I den kommunala sektorn 
finns det inget formellt krav på 
förräntning av det egna kapi-

För många har real
lönerna minskat. Då 
blir kommunalskatte
bördan tung att bära. 

talet. Det som motsvarar av
kastning till aktieägarna blir i 
stället erhållen kommunal ser
vice till invånarna. Och ju mer 
kommunal service invånarna 
kan få för sina insatta skatte
pengar (dvs eget kapital) desto 
bättre måste det vara för dem. 

"Svåra" skillnader 
Det finns i de kommunala 
handlingarna tyvärr en hel del 
skrivningar som visar att de 
ansvariga har svårt att skilja 
mellan kommunen som juridisk 
person och kommunen i be
tydelsen "kommunens invåna
re" . I årsredovisningen för 
1986 står bl a följode på sidan 
25: "Finansiering av tillgångar 
med eget kapital är billigt. Om 
soliditeten minskar - eget ka
pital byts ut mot skulder - by
ter kommunen en billig finan
sieringsform mot en dyr (ef
tersom kommunen får betala 
räntor på lånen)." 

Billig för vem? För Lunds 
kommun, den juridiska perso
nen, är det naturligtvis billigt 
att låna till noll procents ränta. 
Men för kommunens invånare, 
som tvingas låna ut sina 
pengar, är det knappast billigt. 
J ag menar att soliditet är ett i 
det närmaste irrelevant begrepp 
när det gäller den offentliga 
sektorn. 

Jag vill också påstå att man 
inte ens har lyckats mäta 
soliditeten på ett korrekt sätt. I 
kommunens bokslut har till
gängarna värderats till anskaff
ningsvärdet minus avskriv
ningarna, dvs i byggnadsårets 
penningvärde. Skulderna har 
däremot värderats i dagens pen
ningvärde. Det angivna egna 
kapitalet är därför en grov 
underskattning av den verkliga 
skillnaden mellan tillgängar 
och skulder. 

Nödvändiga 
investeringar kan man 
låna till 
Lät oss nu granska SAPs andra 
invändning - att kommunen 
lårrefinansierar sina investe
ringar. 

Som en allmän ekonomisk 
princip skulle jag vilja hävda 
att det alltid är en rimlig lös
ning att lårrefinansiera nödvän
diga investeringar. Genom att 
låna, investera och sedan amor
tera sprider man den ekono
miska belastningen över an
läggningens livslängd - de 
som betalar för anläggningen 
är de som använder den. Att 
spara först och sedan bygga 
skulle innebära att en gene
ration skulle betala för t ex en 
ny skola medan det skulle vara 
nästa generations barn som 
använde den. Hur många 
husägare är det som först sparar 
ihop till sin bostad? 



------------------------------------ -----

I årets budget ville SAP höja 
skatten för att fmansiera en full 
utbyggnad av Polhemsskolan. 
U t byggnadens merutgifter är 
20 Mkr, vilket motsvarar 30 
öre på skatten. SAPs förslag 
skulle innebära att vår för
skolelärare Sven-Bertil år 1989 
skulle betala 350 kr extra i 
skatt. 

Om kommunen i stället lå
nade pengarna, som vpk ville, 
skulle Sven-Bertil kunna be
hälla sina 350 kr och själv be
stämma om han ville sätta in 
dem på banken, betala gamla 
kontokortsskulder, konsumera 
dem eller vad som. I stället 
skulle han betala 30 kr om året 
i amorteringar (om dessa 
behöver skattefinansieras) un
der tjugo är, plus skillnden 
mellan utgiftsräntan på länen 
och inkomsträntan frän sina 
350 kr. Vid noll inflation är 
denna skillnad vad det kostar 
Sven-Bertil att själv bestämma 
över sina pengar. Vid ökande 
inflation minskar amorteringar 
och räntor det reala värdet, 
varvid lånefinansieringens för
delar blir än mer påtagliga. 

Jag kan inte förstä hur 
socialdemokaterna kan motive
ra sitt nej till Polhemsskolan 
utifrän ett resonemang om 
skattefinansiering kontra 
lånefinansiering. 

Miljöpartiets 
"grundplåt" 
Samma argument som är giltigt 
för Polhemsskolan gäller för 
alla nödvändiga investeringar. 
Om man bestämt sig för att 
bygga något som är till nytta 
för kommunivänarna, och där 
man vet hur man ska bekosta 
personal-, material- och andra 
driftkostnader, då är det alltid 
rimligare att låna till investe
ringen än att i förväg höja 
skatten. 

Ibland kan det emellertid 
finnas ännu bättre sätt att fi
nansiera skolor och andra in
vesteringar än att låna. Om 
kommunen har en för hög lik
viditet, därför att man tidigare 
haft för lite verksamhet eller 
för hög skatt, då kan man 
lämpligen minska likviditeten 
för att finansiera investering
arna. I dag har Lunds kommun 
redan (med viss fördröjning) 
följt vpks förslag och sänkt 
likviditeten till en rimligare 
nivå . 

När miljöpartiet pläderar för 
en ökad kommunal likviditet, 
"kassakistan måste ha en be
tryggande grundplåt" säger de, 
argumenterar de för ett ökat 
tv ängssparande av kommun
invånarnas pengar. Jag har 
svårt att förstä vad som är bra i 
en sådan "grön" ideologi. 

Sälj Grand! 
~tt ann~t sätt att finansiera nya 
mvestenngar är att sälja gamla 
anläggningar som inte längre 
behövs för kommunal verk
samhet. Ett exempel på detta är 

lyxhotellet Grand. Det lir svårt 
att förstä hur en krog- och 
hotellrörelse kan vara en kom
munal angelägenhet, och ärmu 
svärare att se hur man kan 
motivera kommunala subven
tioner till en sådan rörelse. En 
försäljning av Grand skulle 
finansiera såväl Polhems fulla 
utbyggnad som Spykens mu
siksal. 

Jag menar att kommunens 
budget ska finansieras på så
dant sätt att likviditeten är så 
låg som praktiskt möjligt och 
att investeringar i övrigt ska 
finansieras genom län. Kom
munen ska, om man vill ut
t~cka det så,. balansera på plus 
mmus noll-mvän. Detta inne
bär i och för sig att kommu
nens ekonomitjänstemän inte 
kan leka finansvalpar. Det 
innebär också att de som ad
ministrerar kommunens finans
er måste arbeta intensivt för att 
hälla kommunen på rätt nivå. 
Men för kommunens invånare 
innebär det att man man får den 
bästa servicen till den lägsta ' 
skatten. 

I vpks budgetreservation i 
kommunstyrelsen hade vi yr
kanden på en nettoökning av 
investeringarna md 16 Mkr och 
av driftsverksamheten med 21 
Mkr. 

Här är det värt att notera att 
kommunens bokslut för 1987 
visade ett förbättrat resultat 
jämfört med budgeten på precis 
21 Mkr för driften och på 14 
Mkr för finansiella poster. 
Investeringarna v ar 90 miljo
ner lägre än budgeterat och lä
nen 125 Mkr lägre. Resultatet 
för 1986 var liknande. Vpks 
budgetändringar är små i 
relation till dessa underskatt
ningar. 

Systematisk 
överskattning 
Det bör också noteras att bud
getutfallsprognosen för 1987 
grovt och systematiskt över
skattade kostnader och under
skattade intäkter, varför prog
nosen för 1988 måste tas med 
en stor nypa salt. 

Vpk menar att kommunens 
investeringsbudget kan balan
seras om nödvändigt genom en 
ökad upplåning. 

På driftssidan menar vi att 
våra 21 miljoner troligtvis 
ryms inom nuvarande budget
ramar. Om det mot förmodan 
visar sig att man i år inte har 
underskattat intäkter eller över-
skattat kostnader, då menar vi 
att skillnaden kan täckas ur 
likviditeten. Denna kommer 
ändå att ökas genom försälj
ning av Grand hotell. 

David Edgerton 

PS Kommunfullmäktige beslöt 
att öka investeringarna med 
15,7 Mkr och driften med 19,5 
Mkr. N ägo n skattehöjning 
blev det inte. 

Vpk och vpk-are tycks vara 
tveklöst emot profitintres
senas styrning av forskning 
och utbildning. Jörn Svens
son deklarerar i LUM 11/88: 
"Högskolorna får inte bli fi
lialer till näringslivet." På 
ledarplats i förra VB dekla
rerar vpk Lund att "staten 
måste ta det ekonomiska 
ansvaret" etc. 

Det märkliga är att J örn 
när det kommer till kritan 
röstar ja och stöder en av 
näringslivet finansierad pro
fessur i företagsekonomi. 
Vpk som tar upp frågan 
med all sannolikhet pga dis~ 
kussionen kring den omta
lade Växjöprofessuren , gör 
allmänna deklarationer och 
undviker att ta upp den 
konkreta frågan. 

Jörn har en egendomlig 
argumentering i sitt svar på 
minartikel i Ny Dag nr 46. 
Socialdemokratin accepterar 
sponsring. "Högskolan har 
att följa med i dessa av riks
dagen besluta de lin j er" sä
ger han något kryptiskt. 
All t så: · om en bank som i 
Växjöfallet, föreslår ~ch be
viljar medel till en pro
fessur , måste universitets
styrelsen (och vpk) säga ja 
till detta. Hans försvar för 
sit t agerande är rent non
sens. Trots allt kan både re
gering och universit etsstyrel
se säga både ja och nej till 
nyaprofessurer. 

l sista VB har J onas 
Olofsson av någon anledning 
knyck t J örns eget resone
mang och understrukit att 
beslutet bara handlade om 
vart professuren skulle för
lägga s. 

Faktum är att beslutet den 
l september handlade om 
inrättandet av en extra 
tjänst som professor i entre
prenörskap och företagsut
veckling. Normalt inrättas 
professurer av regeringen. 
När det gäller extra tjänster 
(som t ex finansieras externt) 
är det rektorsämbetet som 
beslutar, dvs universitetssty
relsen. Allt tal om att be
slutet bara handlade om 
lokaliseringen är undanflyk
ter. 

Jörns dimrid åer i Ny Dag 
ska ses · mot bakgrund av att 
partiets utbildningsansvariga 
allvarligt kritiserat honom 
för hans ställningstagande. 
Sammanfattningsvis tycker 
jag att det ska finnas sam
band mellan de högtidliga 
parollerna och det praktiska 
handlandet. Och till vpk 
Lunds styrelse: tycker ni att 
det var rätt eller fel att 
acceptera den aktuella köpe
professuren 'i 

Bengt Hall 

Från det 
kommunala 

Från kommunstyrelsen och 
dess sammanträde i tisdags 
finns det följande att rap
portera: 

Kommunen fortsätter att 
slösa bort värdefull industri
mark. Denna gång gällde det 
försäljning av industritomter 
till Transportgruppen i 
Lund AB och Tavells Bygg
nads AB. I dessa fall var det 
inte försäljningen i sig utan 
det alltför stora markområ
det som vpk (tillsammans 
med mp och c) reserverade 
sig mot. 

Helt emot vu gmma tre 
partier att kommunen säljer 
mark till Tomas Torn bo AB, 
ett hörbyföretag. Att flytta 
verksamhet från mellanskå
ne till det överhettade Lund 
är dålig regionalpolitik. 

Grönt block ... 
Centern har i en motion 
krävt stopp för spridning av 
kommunalt rötslam på åk
rarna intill dess man kan vi
sa att slammet inte har nå
gon negativ effekt (kort
och långsiktigt) på marken 
och därpå växande grödor. 
Också här bildade det gröna 
blocket fron mot de öv
riga partierna , som menade 
bl a att riskerna med att lag
ra slammet var för stora . 
Tänk om giftiga ämnen rå
kade läcka ut i grundvatt
net. Bättre alltså att sprida 
u t dessa ämnen på åkrarna! 

... på offensiv 
Att sopförbränning är ett 
allvarligt miljöhot är ett 
känt faktum . 'nock inte hos 
alla. När vpks motion om 
snar avveckling av kommu
nens leveranser till SYSAVs 
sopförbränningsanläggning i 
Malmö behandlades i kom
munstyrelsen var det åter
igen de tre gröna partierna, 
som stod för en offensiv 
hållning, medan s, fp och m 
tyck te att det redan görs 
tillräckligt, att SYSAV min
sann är bäst i landet på sop
förbränning, att man måste 
bränna upp skiten, "var ska 
man annars göra a'v den" . 
Inte ens kravet på att nå
gon mer instans än SYSA V, 
"part i målet", borde få 
möjlighet att kommentera 
motionen gick det att få ge
hör för. 
På å terseende 
Med denna rapport ber jag, 
Sven-Bertil Persson, att få 
tacka för mig ... från kom
munstyrelsen vill säga. Nästa 
år återkommer jag med rap
porter, men då från social
nämnden. 



~ 

Bota11ik ocl1 Fadäse11 ka11 rättas 
- En dag körde jag kllltllrhl•storJ• ~a utmed Sylvia Pankhurst 

• Road och fick impulsen 
I Botaniska trädgärden eller 
Botan finns växter från jordens 
alla hörn. Såväl inne i växt
husen som utomhus finns myc
ket att se och förundras över 
sommar som vinter. Det har 
Jelena Zetterström på sydsven
skans lundaredaktion tagit 
fasta på. Sedan 1985 har hon 
med god hjälp av Botans in
tendent Lennart Engstrand 
gjort en artikelserie som nu 
kommer ut i bokform under 
titeln "Året i Botan". Den kan 
fås på sydsvenskans depesch
kontor för överkomliga 40 
kronor. 

Artiklarna i boken handlar 
var för sig om en eller flera 
arter, som avporträtteras ur 
botanisk och kulturhistorisk 
synvinkel. Även om framställ
ningen ibland blir en smula 
rapsodisk när mycket pockar 
på uppmärksamhet är det triv
sam läsning . Här berättas lätt
samt och entusiastiskt om soc
kerröret och den äkta vaniljen, 
om pepparn och kottepalmen 
och om drakblodsträdet och 

vattcnhyacinten, som blivit ett att ta reda på mer om 
ogräs i Afrikas floder. Samt henne. Nu har jag läst en 
många andra. Inte kände jag till l biografi och även frågat 
hur kakaopulvret kommer till 1

1 

vanligt vid gatan om de 
eller vad syftet med det oms- känner till henne. Det 
krivna skeppet Bountys färd l gör de l allmänhet även 
över Söderhavet egentligen om de beskriver henne 
var. Iden från Bengt Sjögren i l på lite olika sätt. 
avsnittet om misteln att det var Det var en engelsk-kenyansk 
en pil av flygrönn som fällde kvinnlig fo rs kare som har 
Balder i den fornnordiska sagan ! gästat oss och råkade berätta 
är också tankeväckande. 1 detta vid frukosten i morse. 

Ett och armat frågetecken får , Sylvia Pankhurst var s~ffr~-
dock sättas. Den sköna orkiden gett, dvs aktivist för kvmnh_g 
guckusko finns faktiskt både rösträtt, men också fredsakti-
på Öland och Gotland och inte vist. Parallellerna med Elin 
bara norrut från Väster- och Wägncr är uppenbara även om 
Östergötland. Och att magno- den brittiska situationen fram-
lians doft skulle påminna om tvingade en större milit~s .. 
tuggummi är möjligen sant, Så nog är gatunamn VIktiga. 
men inte särskilt smickrande , De socialdemokratiska leda-
för denna ljuva växt. möterna i namnberedningen 

I stort sett har "Året i Bo- (Gertrud Pettersson och Mari-
lan" blivit en intressant bok, anne Brähammar, med Bengt 
som inspirerar till egna besök. Pamp som suppleant) uppskat-
Den pryds dessutom av många tade tydligt påminnelsen och 
vackra och originella bilder av stödet frän vpk. De hade också 
skilda fotografer. en egen och bra tilläggsmoti-

Martin Kornhall vcring för att vid namngiv

Når-blir det självklara 
självklart? 

ningen på nya Väster knyta an 
till arbetarrörelsen, nämligen 
närheten till folkparken. Som 
kvinnonamn föredrogs allmänt 
Hildur Sandberg, trots att hen-
~-~_s_~t_ser _en~~t_:V~_l~kala 

Vem är mest känd, Elin 
Wägner eller Östen Un
den? Vems åsikter och 
arbete står sig bäst j_dag? 
Elin Wägners eller Osten 
Undens? Svaren är själv-

klara. Men Unden smäl
ler högre för han är man. 
Det handlar om förslag till 
gatunamn på det nya bostads
området vid Värpinge . Gunnar 
Sandin, vpk-are i namnbered 
ningen, tyckte det var dags att 
förverkliga socialdemokrater
nas gamli' förslag om att namn
ge gator efter storheter frän 
arbetarrörelsen (med lunda
anknytning förstås). Hans för
slag var Ernst Wigforss, Tage 
Erlander och Östen Unden. OK, 
sa kompolgruppen, men minst 
en gata ska ha ett kvinnonamn. 
Signe Höjer nämndes och även 
Hildur Sandberg. 

Född i Lund 
K vinnanamnet ska självklart 
ha samma dignitet som mans
namnen. Att hitta någon (av-

liden) kvinnlig regeringsleda
mot som dessutom tillbringat 
några är i Lund, t ex som stu
dent, är emcllcrtid omöjligt. 
Det är inte många kvinnor som 
studerat och ännu färre som 
släppts fram för att göra sig 
kända i en soc ialdemokratisk 
regering. 

Men bland kvinnorörelsens 
storheter finns Elin Wägner. 
Hon är född i Lund och till
bringade sina första levnadsär 
här. Hon har gjort stora insat
ser i kvinnokampen och i 
fredsarbetet och var långt före 
sin tid när det gällde miljövård 
och ekologi. Hennes arbeten 
står sig än idag. 

En gata för lite 
Vid namnberedningens sam
manträde framfördes förslaget 
att tre gator skulle uppkallas 
efter Wigforss, Erlander och 
Undcn och att den fjärde gatan 
skulle uppkallas efter Elin 
Wägncr eller Signc Höjer. 
Namnberedningen nappade på 

iden med personnamn, accepte
rade mansnamnen men föredrog 
den mindre kända Hildur Sand
berg. 

Sen beslutades det om en 
gata i taget. När tre gator var 
namngivna med mansnamn vi 
sade det sig att inte fyra gator 
var aktuella utan bara tre. Så det 
blev ingen kvinna! 

Ingen i namnberedningen 
tyckte att kvinnors historia är 
så viktig att man bemödade sig 
om att uppkalla en gata efter en 
kvinna - och framför allt inte 
en känd och betydande kvinna. 

KT 

(vem vet hur det hade gått om 
hon fått leva längre). 

Sen är det riktigt som KT 
refererar att vi överrumplades 
av att det sades inte v ara fyra 
utan bara tre gator som var 
ak tuella för denna namntyp, 
och att vi gjorde halt vid Östen 
Unden. Jag tycker f ö att hans 
nationella betydelse och lun
densiska anknytning väl moti
verar att han får ge namn åt en 
(lät vara kort) lundagata. Hans 
namn har aktualitet: senast i 
dag åberopas han i en av de in
sändardebatter som Karl XII
firandet har gett upphov till. 
Men jag borde ju ändå ha bråkat 
på beredningens möte när 
saken tog sej denna oväntade 
vändning. 

Nu ser det dock ut som om 
fadäsen kan rättas till. Det är 
byggnadsnämnden som fast
ställer gatunamn (namnbered
ningcn är bara rådgivare) . 
Enligt färska samtal med en 
blivande medlem av byggnads
nämndens presidium b0r man, 
bl a med tanke på framtida ut
byggnad, urskilja fyra gatu
namn vid sidan av den nord
sydliga huvudgatan "Kyrko
högsvägen" . Därmed återstår 
en gata att namnge och nam!l
beredningen får ärendet på sitt 
bord en gäng till . 

Jag tror då att den med lätt
het enar sej om en kvinna som 
namngivare. Troligen blir det 
Hildur Sandberg, och det är jag 
(liksom beredningens andre 
vpk-representant, Katin_ka 
Hart) böjd att ansluta meJ LIII, 
bl a på grund av den konkreta 
närheten till folkparken med 
dess traditioner. 

Men Lund växer och det blir 
fler nya gator att namnge . Sä 
Elin Wägner och Signe Höjer 
blir nog aktuella igen. Det 
finns nämligen fortfarande bara 
fjorton kvinnonamn bland dc 
cirka 190 personnamnsupp
kallade gatorna och kvarteren i 
Lunds kommun. 

Gunnar Sandin 



Roligt i Villa Holma 
- De-t är märkligt, sa 
vännen Lucifer. Jag kän
ner rätt mänga, som har 
läst etnologi. Och alla 
säger enstämmigt att det 
var det roligaste de läste 
vid universitetet. 
Själv läste jag folklivsforsk
ning i mitten på 60-talet och 
jag tycker likadant. Det var där
för med spänning jag öppnade 
"Folklivsarkivet i Lund", en 
300-sidig bok tillkommen i 
anledning av arkivets 75-års
jubileum. Skulle jag äntligen 
kunna ringa in varför ämnet var 
så roligt? 

Från majstänger till 
horor 
Vad är folklivsforskning eller 
etnologi som det heter nuför
tiden? Ämnet har bytt skepnad 
och inriktning under årens 
lopp. I Lund började det med 
Carl Wilhel:n von Sydow och 
hans intresse för folksagor och 
annan folklore. Då, i seklets 
början, industrialiserades Sve
rige snabbt och många började 
arbeta med att dokumentera 
restema av den utdöende bonde
kulturen. Folklorister och 
landsmålsstudenter cyklade 
runt på landsbygden och lyss
nade på sagor och skrev ner 
dialekter. Andra - Karlin på 
Kulturen t ex - for runt i stu
gorna och köpte upp gamla 
föremål. Åter andra tecknade 
ner resterna av folkmusiken. 
Det insamlade materialet sam
lades på museer och arkiv. I 
Lund tog von Sydow initiativet 
till Folklivsarkivet vars före
ståndare han var. 

von Sydow var sedan 1910 
docent i folkminnesforskning 
och nu följde en lång kamp för 
en professur. Han fick en per
sonlig professur i ämnet vid 62 
års ålder. Först efter hans död 
inrättades en fast tjänst, vars 
första innehavare var Sigfrid 
Svensson. Ämnet döptes då om 
till folklivsforskning - vilket 
markerade en ny inriktning: 
från sagorna till föremålen. 

När nuvarande professorn 
tillträdde 1967 döptes ämnet 
om på nytt - till etnologi. Nå
got som åter markerade en ny 
inriktning mot studier av andra 
miljöer än bondekulturens och 
mot studier av sociala samman
hang . Alltså: från majstänger 
och svanjungfrur till horor och 
klasskamrater . 

En unik forskarmiljö 
Boken om Folklivsarkivet är 
en kärkelsfull skildring av en 
tät och stimulerande forskar
miljö. Livet i Villa Holma på 
Finngatan, där arkiv och insti
tution samsas, skildras givet
vis etnologiskt. Hur man bor, 
relationer, fester, forskarkol
lektiv, kontakter med ytter
v är l den osv. 

Trevligt också att notera att 
radikaliseringen av studenterna 
på 60- och 70-talet beskrivs så 
nyanserat. Kan det bero på att 
flera av de ledande på institu
tionen idag själva är gamla 
sextioåttor? 

Varför är etnologi 
roligt? 
Men varför är det då så roligt 
med etnologi? En viktig orsak 
är säkert fältarbetet, ett arbets
sätt som funnits sen ämnets 
tillkomst. Att bege sig ut bland 
människor, att få dem att be
rätta. Att samla in till den ge
mensamma kunskapsbasen -
arkivet - samtidigt som man 
skapar material för sina egna 
uppsatser. Att möta människor 
med respekt för deras historia 
och erfarenheter. Att läsa sig 
se. 

I boken återges både erfa
renheter från 20- och 30-talets 
cykelturer med studentmössa 
och anteckningsblock i högsta 
hugg och från det tidiga 80-
talets dokumentation av arbe
tarkultur i Lund och Lands
krona. Alla rapporter förmedlar 
samma entusiasm. 

Moderna festseder 
Lagom till 75-årsjubileet har 
Folklivsarkivet också borstat 
upp sin meddelandeserie. Den 
har bytt namn till "Lunda
Linjer" och nummer 101 har 
just kommit. Den inleds med en 
uppsats av nu v ar ande profes
sorn Bringeus om - naturligt
vis - festseder vid Folklivs
arkivet. Det ingår i ämnets 
charm att professom med etno
logens klarögda intresse för 
festseder och traditionsbrott 
kan skildra hur det gick till, när 
han för första gången inte pla
cerades vid honnörsbordet på 
en disputationsfest. 

Orva r Lö fgrens '' legiti
mera d etnol og .. , ;;o m 

pryd e r om slaget till et

nologins k urspresenta- 

tian . 

--------------

Vinklat ,o111 Rå by 
En pojke, som bara var 
12 år, hade redan vaga
bonderat runt l litskil
liga län och landskap. 
För att försörja sig låt
sades han ibland kunna 
bota sjukdomar. Ibland 
spelade han halt och 
~ick på kryckor. Han 
atog sig att sälja varor 
på marknader och för
sökte då gömma undan 
något för egen del. . 
Så övergivna kunde barn leva 1 

Sverige så sent som på 1840-
talet. Pojken tillhörde de första 
som togs in på Räby Rädd
ningsinstitut. Anstalten öpp
nades 1838 och är således 1 år 
150 är gammal, vilket firas 
med en jubileumsskrift "Da 
kom baronen" skriven av Allan 
Green. 

Det börjar nu finnas viss 
dokumentation över de fattiga 
lundabornas förhållanden. Re
dan 1966 skrev J Persson 
"Fattig i Lund" och på senare år 
har vi t ex Inger Rudbergs bok 
om fattigskolan (Maglesko
lan). Till raden av dessa alster 
sluter sig boken om Råby
institutet. 

En sörjande fader 
Boktitelns baron var Gösta 
Gyllenkrok, ägare till Björns
torp och Svenstorp. Till min
ne, sägs det, av en son som 
förskingrade en regements
kassa och därpå gick i lands
flykt, inrättade den sörjande fa
dern denna anstalt för andra -
fattigare - små pojkars upp
fostran. Och det finns många 
vittnesbörd om att Gyllenkrok 
personligen intresserade sig 
för Räbypojkamas väl och ve. 

Intressant att notera är mu
sikens pedagogiska betydelse 
på Råbyskolan . Redan frän 

- början anställdes regements 
musiker som musiklärare för 
pojkarna. Musikutbildning var 
jämte korgmakeri de två van
ligaste utbildningar som er
bjöds barnen. Och det är på
fallande att många Råbypojkar 
blev anställda som regements 
musiker sedan de lämnat an
stalten . 

Identifikation 
Felet med jubileumsskriften -
det inger viss olust - är för
fattarens oreserverade identifi
kation med anstalten, dess 
grundare och styresmän. Ett 
och annat bamaöde berättas det 
om, men annars är detta In
stitutionens historia. 

Green har heller inte brytt 
sig mycket om att sätta hän
delserna i Råby i något för
hållande till samtida händelser 
i Lund och omvärlden. På något 
sätt måste väl den kommunala 
fattigvårdens och det kommu
nala skolväsendets utveckling 
haft inflytande på förhållan
dena vid institutet? 

Räbyinstitutet var från bör
jan en privat stiftelse. Med 
åren förändrades detta. 1926 
fick Räbyinstitutet officiell 
ställning som skyddshem, med 
representanter för landstingen i 
sin styrelse. 

Hundpiska 
1934 reser Else Kleen - gift 
med socialminis tern Gustaf 
Möller - runt och inspekterar 
skyddshemmen; i oktober be
söker hon Råby. Besöket resul
terar i en skrivelse till social
departementet, där hon anmäler 
förhållandena på Råby . Bl a 
bestraffas elever av rektor Eke
lin med s k hundpiska. En ut
redning av polisintendent Zet
terquist och hovrättsfiskal 
Alexandersson bekräftar i stort 
sett Kleens uppgifter. 

En animerad offentlig debatt 
utbryter. Direktionen på Råby 
ställer sig därvid helt på Eke
lins sida liksom stora delar av 
etablissemanget. Man hade 
helt enkelt svårt att föreställa 
sig skyddshem utan stryk. 

Det är direkt obehagligt att 
Allan Green så oreserverat tar 
parti för Råby och Ekelin och 
beskriver Else Kleens anmälan 
som ett illasinnat påhopp på 
en sann idealist. Nog kunde 
han väl ha haft distans nog att 
tillstå, att just sädana "på
hopp" har bidragit till att sa
nera förhållandena i skydds
anstalter och skolor så att den 
legaliserade misshandeln - dvs 
agande av barn - äntligen för-
svann. 

i. 
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Det glada sextiotalet 
~~~ 
~~u 

På förlaget studentlitte
ratur har utkommit "stu
dent i Lund 1960-69, En 
bokfilmskrönika sam
manställd av K Arne 
Blom". Det är en ful och 
fysiskt svårläst bok, där 
bilder och text verkar 
utlagda på måfå. Redak
tionskommitte har varit 
Göran Larsson, Jan Mår
tensson, Nils Palmborg 
och Margareta Weibull. 
Boken, som omfattar 268 
sidor, är den sjunde delen 
i ett gigantiskt bokverk. 

So what, kan man fråga sig, 
en sån här bok angår väl bara de 
närmast sörjande? Är det här 
inte ett verk att jämställa med, 
låt oss säga "Gamla Linkö
pingspojkar 1920-29". Svaret 
är: Jo, i princip. Det här är läs
ning för den som, ehuru med 
viss minnesförlust, kan erinra 
sig hur muntert och stökigt det 
var på "Dirty Shame Saloon" i 
Stora Salen 1960 och att det på 
serveringen på Aten brukade 
finnas en särskild sorts stora 
holländska spritskransar med 
en lustig vaniljsmak. 

Billigt men dyrt 
En krönika över flydda tider i 
Lunds studentmiljö alltså, med 
det vanliga staffaget: spex, 
blommande magnolior och 
personer som "alla" kände då, 
men som nu är lyckligt glömda. 
Det känns som om det var myc
ket länge sedan, när man blädd
rar sig fram mellan gamla re
portage, annonsklipp och bil
der. Snabblunchen på Storkäl
laren kostade 2. 70 år 1960, 
julbordet 15 kronor 1967, men 
det var ju å andra sidan mycket 
pengar på den tiden . På Chrou
gen spelar oföränderligt Lisa 
Linns kvartett och i Stora Salen 
är det kårdans, dvs när inte Tage 
Erlander är där och säger att 
miljöfrågorna kommer att lösas 
när den kraftfulle Valfrid Pauls
son blir chef för ett nytt äm
betsverk. Universitet får 65 sin 
första kvinnliga professor, 
Birgitta Oden, och man förund
rar sig, var det först då? 

Men långsamt, först lite tre
vande och osäkert kommer det 
in en ny sorts notiser. Bak
grunden är ett blomstrande 
kulturliv där ledande politiker, 
författare och konstnärer pa
raderar framför studenterna. Vi 
får lysna till Penti Saarikoski 
och Miguel Angel Asturias, 
Åke Hodell och Lars Forsell, 
här framträder Herbert Tingsten 
och Arthur Koestler, Harry 
Martinsson och Arnold Wes
ker, Dizzy Gillespie och Karl
Erik Welin. Men nu dyker ock
så Jan Myrdal och Sven Lind
qvist upp och snart står Rudi 
Dutschke och Stokely Carmi
chael i Stora Salens talarstol. 

Bildade demonstranter 
Själv minns jag det som en 
kontinuerlig men accelererande 
förändring i stämningarna, med 
början i det tidiga sextiotalet. 
Framåt 1965 slog det ut i full 
blom, och existensen av Aten, 
med dess opmwnsmässiga 
drivhusklimat måste ha varit 
den viktigaste förutsättningen 
för att den radikala studentrö
relsen skulle nå en sådan inten
sitet i Lund. Den 9 december 
1966 tar sig radikaliseringen 
offentliga uttryck. Då talar 
Marcus Wallenberg i Stora Sa
len - utanför delar Zenit, Soci
aldemokratiska studentklubben 
och Clarte ut flygblad och när 
Wallenberg ställer sig i talar
stolen vecklar några demon
stranter på läktaren ut bande
roller där det står "Vi utgår från 
att du inte skärns Rasmus". Det 
var bildade demonstranter mås
te man säga, Rasmus syftade på 
Sven Fagerbergs anti-Wallen
bergroman. Ledande AF-funk
tionärer ser allvarligt på det 
inträffade, står det i Sydsvens
kan, yttrandefriheten är hotad. 
Jag satt i studentaftonutskottet 
då och kan försäkra att AF's 
marskalkar, utvalda för sin för
måga att bära upp studentmös
san och hantera sprit, uttryckte 
sig hårdare än så. En av demon
stranterna, en ung man bördig 
från Skoghall, intervjuas och 
tycker inte att det är fel att de
monstrera mot talare på det här 
sättet - det får kontroversiella 
personer finna sig i. 

Ljusets riddersvakt 
Studenter nästan överallt i Eu
ropa, från Danmark till Italien, 
har sedan ett par hundra år för 
vana att visa vänstcrsymaptier. 
Så ej i Sverige. Den svenske 
normalstudcnten, vid högtidli
ga tillfällen kallad ljusets 
riddersvakt, är opolitisk, dvs 
borgerlig, och den politisering 
som skedde i slutet av 60-talet 
sågs av många som ett öppet 
sabotage mot obekymrade ung
domsår. Bitterheten blev stor 
och lever kvar. Margareta Wei
bull, en av bokens redaktörer, 
visar övertygande att hon 
ingenting lärt eller förstått i en 
intervju från presskonferensen 
för boken: "Studentaftonen med 
Marcus Wallenberg blev en 
vändpunkt. Det var då diskus
sionen försvann... Jag tror att 
studenterna på 60-talet förlo
rade mycket av sitt förtroende
kapital hos Lunds allmänhet. 
Möjligen håller man på att 
återvinna något av det som 
gick förlorat under 60-talet." 
Ja, möjligen gör man _det. 

Från 66 rullar det på, och uni
versitetet firar 300-årsjubileum 
under förödmjukande former 
med 300 poliser som slår upp 
sin ledningscentral på univer
sitetsplatsen och så är det 
v äropliktsdemonstrationer och 
så ebbar decenniet ut i allakti
vister som sitter på ett tak och 
vill ha, man kan säga ett Kul
turmejeri, 15 år i förtid. Det 
händer så mycket att det är inte 
konstigt att många blir förvir
rade, t.ex. Lundaborna i gemen, 
som kanske mest ser det hela 
som en tidsenlig form för stu
dentupptåg . Lundatidningarna 
hjälpte dem i varje fall inte, 
tidningsklippen är ofta öppet 
sarkastiska, för dem är väns
terstudenterna bråkmakare. 

Allvar och ärligt uppsåt 
Desto mer glädjande är det att 
Jan Mårtensson i den uppsats 
som inleder boken går till . 
verket med allvar och ärligt 
uppsc\t. Jag har tidigare talat 
kritiskt om att nu skulle seg
rama skriva historien, och än
nu för några år sedan när höger
vindarna var de helt dominerade 
i universitetsvärlden var det 
brukligt här i Lund att avfärda 
60-talets vänsterstudenter som 
just bråkmakare, överklass
yngel som lekte rommen av sig 
och som mest behövde lära sig 
veta hut innan de intog de 
etablerade positionerna. 

Mårtensson säger klart att 
stud en tv änsterns ': ärderingar 

1 

är/var inte hans, v1lket också 
framgår, men han gör akt
ningsvärda försök att spåra hur • 
denna vänster uppkom. Han 
pekar på hur u-landsintresset 
växer i Lund, hur kåren deltar i 
Sydafrikabojkott, U-gruppen 
bildas och hur sen engage
ma:.tget för Vietnam starkare än 
något annat driver fram radika
liseringen. Han pekar på hur 
studentkåren under detta årtion
de växte från sextusen till näs
tan det tredubbla och hur därmed 
den sociala rekryteringen blir 
en annan. Han ger . sitt vittnes
mål för att avfärda några kli
cheföreställningar som är van-

i 
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liga i det borgerliga Lund: nej 
det var inte överklassens barn 
som gjorde pubertetsuppror och 
det är inte heller så att den ti
dens vänsterstudenter nu har 
bytt sida vad gäller politisk 
grundhållning . Han drar också 
ut linjerna mot 70- och 80-tal. 
VPK's och Miljöpartiets styrka 
här ju har sina rötter i vad som 
hände i slutet av 60-talet. 
Vem hade rätt ? 
Nu har förstås Månenssons 
självkritik sina gränser. Han 
återkommer flera gånger till 
anklagelser om intolerans och 
för alf del, den fanns nog . För
visso också på andra sidan: Per 
Stjernquist sparkades som rek
tor av en konservativ profes
sorsopinion för att han visade 
elementär förståelse för väns
terargumenten. Mest handlar 
det nog om att vänstern gjorde 
motsättningar synliga och ut
tryckte sig politiskt i ord och 
handling i sammanhang där 
man inte var vana vid sånt. 
Men visst; vänstern var över
tygad om att den hade rätt, om 
Vietnam, om universitetsr::!for
men, om det svenska klassam
hället etc och hade föga tåla
mod med dem som inte ens hade 
lust att tänka efter. Vad man 
kan säga i dag är väl att 60-
talets studentvänster var omo
gen, ibland överspänd, ofta mer 
destruktiv än konstruktiv och 
OK, också intolerant, och det är 
lätt för mig, som i huvudsak 
stod utanför, att säga det. Men 
det viktigaste v ar att den i allt 
väsentligt hade rätt i och frågan 
är om inte misstanken om det 
har nått ända in i redaktionen 
för "Student i Lund 1960-69". 

Sten Henriksson 

Vänsterns 
vårpro1nenad 
Nostalgi får vi aldrig för 
mycket av i VB . Därför ska vi 
citera ur vad Göteborgs-Posten 
skrev i söndags med anledning 
av Zenits 100-nummer: 

Det var här [i Lund] man kunde se 
Göran Therborns vita kalufs på väg 
mellan universitetsbiblio teket och 
sociologiska institutionen på Ge
tingevägen 8. Det var här Gunnar 
Perssons lilla mun smattrade fram 
sina teser om imperial ism och bi
stånd och det var här man kunde läsa 
Otto Mannheimers överlastade texter 
om Lenin och empiriokritic ismen. 
Och det var här som "vänsterns vår
promenad" årligen anordnades, en 
lundensisk variant av "den långa 
marschen", fast på österlensk mark. 
- Over kullar och genom bokskogar 
ringlade tAget, med röda fanor i 
spetsen och någonstans i mitten en 
stor träskrinda med jublande barn. 
Osannolikt utan att vara patetiskt. 
Jag minns att tåget på en liten 
grusväg hejdade en vit Amazon - i 
den satt trubaduren Olle Adolphson 
och jag undrar fortfarande vad han 
tänkte. 

Tack för klippet, Nisse Sjöden! 



Jörn 
Jörn Svensson har utnämnts 
till lantbruksdirektör i Jämt
lands län. 

1973-88 var han som be
kant riksdagsledamot för vpk i 
Fyrstadskretsen. N aminering
arna inför valen utvecklades ef
terhand till en liten ceremoni. 
Någon (från Lund) påminde 
Jörn om hans utfästelse tre år 
tidigare om "en sista period". 
Någon (från Malmö) påpekade 
Jörns obestridliga förtjänster. 
Jörn själv förklarade att han 
beslutat sig för att kandidera 
ännu en gång men att det var 
den oåterkalleligen sista. 

1985 hade det emelelrtid l 
kommit in ett nytt moment i 
argumentationen för Jörn: pen
sionen. För att få full riks_dags: l 
pension behövde han sttta 1 

riksdagen tills han fyllt femti, j 
och det fordrade ett år, eller en j 
period, till. Det fanns huma
nitärt sinnade Jörnkritiker som 
tog intryck av detta. Men fram
för allt gladde man sej åt den 
nytta som en ekonomiskt obe
roende Jörn skulle kunna göra ~ 
för vpk och vänstern efter sitt / 
riksdagsliv. 

För det var ju så att Jörn var '1 

en av den moderna vänsterns 
stora folktalare. Ännu viktiga
re var han som teoretiker. Han 
skrev ingen mer bok med sam
ma genomslag som "Du skall ta 
ledningen och makten", men i 
många artiklar och tal antydde 
han riktningen för en förnyelse 
av den svenska vänstern, ett 
stort ämne som förtjänar grund- .

1

. 

lig behandling. 
Men Jörn var också en god . 

forskare, se t ex David Hanner- l 
bergs kvalificerade beröm av l 
hans avhandling. När fenome
nen Herslow och Olsso~ upp- J 

märksammade hela Svenge på l 
Skånes politiska säregenheter 
tänkte man: det finns en person l 
som förenar en djup kunskap 
om Skånes historiska, både 
materiella och andliga, utveck
ling med en lika djup känsla för 
det skånska småfolk som den 
tvivelaktiga utvecklingen 
handlar om, som kan göra en 
samhällsvetenskaplig analys 
samtidigt som han låter den 
klassiska arbetarrörelsens mo
raliska värderingar spela. 

Jörn har nu valt all lägga sin 
intellektuella energi pA svin
premieringar i Raguncia och 
dylikt. 

Grr 

Tingvallens styrelse på väg att backa 
Ingen grund för att neka fanziljen inträde 
Vid onsdagens sammanträde i bostadsrättsföreningen Ting
vallens styrelse förväntas att man tar tillbaka sitt beslut att 
den zigenska familjen inte var lämplig som medlem i förening
en. Hyresgästföreningen i Södra Skåne har övertygat styrelsen 
om att det tidigare beslutet var felaktigt . 

Veckobladet har följt hela kan på grudn av att " saken 
affärenmed den zigenska fa- blivit offentlig och att flera 
:niljen som vägrades medlems- kringboende engagerat sig 
skap i Lunds största bostads- mot att sökand en skulle er-
rättsförening, Tingvallen på hålla medlemskap i förening-
skarpskyttevägen på Norra en." 
Fäladen . I förra veckan berät- I förlikningsavtalet deklare-
tade vi om förhandlingarna i ras: "Efter förhand lingar med 
hyresnämnden som ajourne- Hyresgästföreningen i Södra · 
rades till denna onsdag. Skåne har sådan information 

Förlikning 
Nu kan vi berätta att för
handlingarna inställsts sedan 
styrelsen förväntas medge att 
beslutet var felak t igt. I en för
likning som förhandlats fra m 
mellan hyresgästföreningens 
Lars Malmgren och Tingval
lens advokat Per Schånberg 
sägs att den zigenska familjen 
återkallar sin medlemsansö-

framkommit, att styrelsen ej 
längre ser någo n objektiv 
grund för att neka familjen 
inträde i en bostadsrättsföre-
ning ." 

" Lars Bengtsson tillbaka" 
De två i styrelsen som käm
pat för att upphäva det fel
aktiga beslutet är idag till
fredsställda. Till VB säger 
Lars Bentsson, den styrelsele-

Fotgängare och cyklister 
har gen1ensam1na intressen 

t ! 
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Alla partier har ju svackor i sin 
politik som de hoppas att mot
ståndarna inte ska upptäcka. 
Vpks majoritet har t ex ansett 
att man ska gynna cyklisterna 
genom att ta pengar från väg
baneunderhåll och lägga det på 
cykelbanorna. Jag har som en 
ensam röst i öknen försökt för
klara vad som borde vara själv
klart för med förnuft utrustade 
varelser, nämligen att vägba
nornas kondition i en tätort är 
av stor vikt för speciellt cyk
lister. Bilarna klarar ju hål i 
asfalten utan besvär. 

Nu har en forskargrupp på 
tekniska högskolan i Lund 
visat att olycksfallsrisken är 
ungefär lika stor när man cyk
lar på vägbanan som på cykel 
stråken. Cykelstråken kan vara 
farligare eftersom de invaggar 
trafikanterna i en falsk säker
het, särskilt när stråken korsar 
gatorna. Man konstaterar ock
så att cykelvägar som tar om
vägar är tämligen värdelösa, 
eftersom människan nästan all
tid söker efter den närmaste 
v ägen. 

/ 
/ 

-På en fråga till Christer 
Ljungberg, en av forskarna, 
vad han anser om cykeltrafiken · 
i Lund, där det bl a har klagats 
på att att cyklister och fot- : 
gängare blandas, svarar han: : 
"Det är ett ganska litet säker- ; 
hetsmäsigt problem" (SkD 
7 .12). l 

Vi som vill att cyklister och l 
fotgängare ska hålla ihop mot 1 

bilisterna får vatten på vår . 
kvarn. Olycksriskerna då cyk- · 
lister och fotgängare blandas är ; 
små och vad man möjligen får 1 

ta itu med är att bearbeta den 
subjektiva sidan av saken. 
Visst finns det gamla som kan 
känna oro osv. 

Nej, cyklisterna skadar 1 

framför allt sig själva. For- 1 

skarna visar att två tredjedelar ! 
av alla olyckor är singel- 1 

olyckor, t ex orsakade av dåli- , 
ga vägbanor. Resten är kol- : 
lisioner med bilar eller krockar l 
mellan cyklister. De gående i 
kan andas ut, det går säkert bra ·l 
att öppna Knut den stores torg / 
för cyklisterna. j 

Finn Hagberg 

darnot som avgick i protest 
mot det avvisande beslutet , 
att det är glädjande att styrel
sen nu tar sitt förnuft till 
fånga. Elisabeth lregren, sty
relseledamoten som slagits för 
familjen, säger att det vore 
inte mer än rätt att styrelsen 
nu ber Lars Bengtsson kom
ma tillbaka . Hon säger också 
att detta måste få konse
kvenser för hur styrelsen 
handlägger sådana här frågor i 
framtiden. Om familjens be
slut att inte söka medlem
skap i föreningen säger Eli
sabeth att de t är beklagligt 
men att hon först år dom. 
"Det är samma sak som när 
flyktingar inte vill flytta till 
Sjöbo efter de flyktingfientli
ga kampanjerna." 

Lars Malmgren , ombudsman 
på hyresgästföreningen , har 
varit ombud för familj en . Han 
har egagerat sig för familjen 
t rots att hyresgästföreningen 
just nu befinner sig mitt uppe 
i bråda förhandlingar. " Sty-
relsen kan vara nöjd med för
likninge n," säger han till VB . 
"En prövning av bostadsrätts
lagens § Il skulle ha gett 
vid handen att Tingvallens be
slut var fe laktigt. Det är inte 
ens styrkt att det har funnits 
anledning till klagomål tidiga
re mot familjen." 

Smålands
radikalismens fäste 
På sjuttitalet blev, genom de 
personliga tillfälligheternas 
spel, Smålands nation en sam
lingsplats för de radikala stu
denterna. Innehållet i denna ra
dikalism har förvisso ändrats 
med tiden men knappast inten
siteten, om man får döma efter 
senaste numret av Dacke
kuriren . 

Och i plattformens första 
mening står fortfarande att 
Smålands "skall verka i socia
listisk anda" . Det retar som
liga. I numrets ledare berättar 
Mats schagerström hur Sverker 
Oredsson, som bland allting 
annat även har varit kurator för 
Smålands, tillsammans med 
universitetsrektor Westling 
kallade till sej de båda nations
ombuden för en tid sen för att 
diskutera en önskvärd omfor
mulering av plattformen. 

Det är -viktigt att Smålands 
står pall för påtryckningarna, 
menar schagerström, särskilt i 
en tid när även kårpartiet 
Kulturradikalerna kallar sej stu
dentfackliga. 
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Musikinstrun1ent 
till Ledn! 
Har du en gitarr eller ett drag
spel eller något annat instru
ment därhemma som du inte 
längre spelar på? Skulle du kun
na tänka dig att skänka det till 
kulturcentret i Le6n? Då kom- 1 

mer det till nytta i ett land där Il 

man älskar musik och där man 
behöver musik mer än någon-
sin. l 

V ärrortsföreningen Lund- 1 

Le6n samlar in instrument och . 
pengar till instrument som ska 
skickas till Lunds vänort i Ni
caragua. stödkonserten för en 
tid sedan inbragte mer än 
10 000 kronor. Men instru
ment är dyra och vänorsför
eningen undrar nu om du skulle 
vilja ge bort den där trumpeten 
som du ändå aldrig spelar på. 

Ring i så fall till någon av 
v ärrortsföreningens represen
tanter: Håkan Runesson 
(116355), Björn Tell (135793) 
eller Ulf Teleman (145714). 

Ganunalt vin 
i nya läglar 
Årstiden är kall och det blir 
många uppesittarkvällar. Vi är 
nog många som vill förgylla 
dem med en och annan slurk ur 
vinkällaren. Osökt går då tan
ken till 8810, det gamla slag
numret, som påpassligt nog har 
fått en ny etikett inför julen. 
Den gamla invanda har ersatts 
med en fräsch teckning i Art 
Nouveau-stil. Men innehållet är 
detsamma, lika fruktigt och 
friskt, med den eleganta bryt
ningen mellan syra och sötma, 
antingen man nu serverar det 
iskallt med en citronskiva eller 
ljummet med några stänk 
angostura. Priset är 26.- för 
den lilla behändiga halvflaskan 
och 49.- för den större. Det är 
lika prisvärt som alltid. 

Alkoholredaktionen 

Ekelundloppet - n1otion med klös! 

Det verkar som om vi lever 
i ett katternas decennium. l 
U SA säljs det mer mat till 
katter än till bebisar. Män
niskorna har lättare att iden
tifiera sig med katternas 
natur än med t ex hundens. 
Katten är olydig och narcis
sistisk. Den tål inte bestraff
ningar, bara smek och be-

röm. Katten är en enstö
ring som gillar att lata sig, 
men också att hålla sig i 
trim och då och då visa upp 
klorna. 

Här ovan ser vi skalden 
Vilhelm Ekelund med en av 
sina kattor. Han var en bis
ter herre men också ömsint 
poet och lärd ordbehandla· 
re. Han föddes i Stchag och 
flyttade sa sman ingom till 
Eslöv och Lund. Mellan des
sa orter lär han ibland ha 
vandrat. 

Därav kommer det sig att 
Vilhelm har fått ett mo
tionslopp uppkallat efter sig 
på julaftonsmorgon. Strax 
efter soluppgången startar 
det från Eslövs järnvägssta
tion. Man kan gå , springa 
eller cykla. Målet är vid cafc 
Lundagård. Och eftersits 
m ed saffransbullar blir det i 
samma hus i kollektivet 
" Glädjen ... Ingen placerings
lista görs upp, inga priser 
delas ut och intet betalas i 
anmälningsavgift. 

Vill du, som kattor ibland 
plägar göra, visa klorna på 
julaftonsmorgon kan du kol
Ja tiderna under "Möten'' i 
detta VB. Kontakta gärna 
Finn Hagberg te! 12 90 98. 

Mjau 

Karin Blom 
Uardavägen D:85 
223 7l Lund 

6latinamerikanska poeter 
medverkar i den nyutkomna 
antologin "I exilen dröm
mer tiden". Guiilem da Silva 
har redigerat och texterna 
kan läsas parallellt på svens
ka och spanska. Fyra av de 
medverkande poeterna bor i 
Lund. En fin julklappsbok, 
som förmånligast köpes på 
vpks expedition för l 00 kr. 
(I Boklådan och på Glee
rups kostar den 140 kr). 

Vem behöver EG? 
Seminarium söndag 15 januari i 
Spykens matsal 

Föredragshållare: 
Birgit Bj0rnvig, Radikale 
V enstre 
Viola Claesson, Vpk 
B j öm Eriksson, 
Miljöförbundet 
E Nilsson, Malmö LO-sektion 
Greta Lundblad, SAP 
Arrangör: Lunds Miljögrupp 

Vill du hjälpa till att affi
schera? Kontakta Vpk-expedi
tionen, te! 138213. 

Glädjande 
kursändring 
Från riksdagen meddelas att 
vpk nu tycks vara beredd att 
höja bensinskatten och att 
motarbeta förslag som inne
bär att vägarnas bärighet 
förbättras. 

Denna kursändring från 
vpk:s sida skedde i torsdags 
i en gemensam reservation 
med mp till jordbruksut
skottets betänkande om 
särskilda åtgärder med an
ledning av algblomning och 
säl död . 

POSTTIDNING 

GÖR ETT KLIPP 
av denna annons 

Katti och jag är i trängande be
hov. Av bostad i Lund - Malmö· 
området . Ev insats. 

Birgitta Fernstedt, tel 129628 
(kväll ) 

Marxistiskt 
Folkuniversitet 
5-8 januari, ABF-huset, Stock
holm 
Revolution, arbetarrörelse, 
samtid, framtid. Fyra huvud
områden: kultur, arbetarrörelse, 
miljö och kvinnokamp. 
Lundamedverkan: Anna 
Christensen och Birgit Krantz. 
För program ring 08-51 7004. 

VPK 1 F. Nästa fotbollsträning l ö 
14.1.89. Löpsektionen påminner 
om Ekelundloppet Eslöv-Lund 
på ju l afton den 24.12. Pågatåg 
från Lund kl 8.29. Nyårsafton 
31.12 Bugge·W icksel loppet ca 1 
mil, start kl 9 från domkyrkan. 
BLAS & DAMORKESTERN. 
Festliknande samling fre 16.12 kl 
19 .30 hos Gunnar Sandin m fl på 
östervångsvägen 32 (tel 135899) . 
Ta med nåt att dricka om du 
l ~ommer oanmäld. V årens fOrsta 
rep med blåsorkestern sö 15.1 kl 
1 8.45 på Kapellsalen. 

liJ~I 
Samling för nya i nämnder och 
styre lser. Kontakta David Edger
ton om du inte kal lats på annat 
sätt . 

Detta nummer gjordes, med viss 
extern hjä lp, av Finn Hagberg, 
Gunnar Sandin och Lasse Svens
son. 

Kontaktredaktör för nästa num
mer (som utkommer 13.1.89) 
Gunnd Sand in, te l 135899. 
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