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Kenneth Sand
berg 
i Kävlinge får stanna i väns
terpartiet, om partistyrelsemötet 
den 7-8 februari följer rekommen
dationen frän LennartBeijer, parti
ets andre vice ordförande. Beijer 
har sammanträffat med Sandberg, 
varvid den senare lär ha beklagat 
vissa formuleringar i en insändare 
till denlokala annonstidningen, som 
hyllade Sveriges relativa homoge
nitet i etiskt och religiöst avseende. 

Däremot är det oklart hur det blir 
med sarnarbetet mellan medlem
marna i Kävlinge, bl.a. inom 
kommunalpolitiken. Susanne S tåhl, 
partiets andra representant i full
mäktige, utsågs till minoritets
företrädare med stöd av socialde
mokratiska röster, något som Ken
neth Sandberg offentligt har pro
testerat emot. Enligt uppgift ser 
hon inga möjligheter att arbeta till
sammans med den andra gruppe
ringen. 

Antirasistiskt 
fackeltåg 
blir det i Malmö fredag 31.1, med 
sarnlingpåMöllevängstorgetkll7. 
Ingemar Simonsson talarpåavslut
ningsmötet. Bakom demonstratio
nen står bl. a. en rad politiska ung
dornsförbund och fackliga organi
sationer. 

sydafrikansk pop 
Med anledning av ANC:s 80-års 
jubileum turnerar en pop-trio i 
Sverige och kommer till Malmö 
söndag 26 jan. Trion som heter 
Tananas uppträder tillsammans 
med en artisten Vusi Mahlasela. 
Du kan se och höra dem på Cafe 
Barbro, Ungdomens Hus, Norra 
Skolgatan 20. Kassan öppnar kl 
19. Biljetter ä 80 kr beställs på 
040/304730. Överskott till ANC. 

Andra ronden 
för Vårdcentralen 
Klostergårdens byalag inbjudertill 
informationsmöte onsdag 22 jan 
kl 19.30 i Helgeandsgården på 
Klostergården. 

Lunds sjukvårdsstyrelses ordf. 
Benny Jönsson (m) kommer att ge 
bakgrunden till hur han ser på 
möjligheten för vårdcentralen på 
StLars att överleva. Ocksåövriga 
partier är inbjudna. 

Göte Bergström 

Kulturturism i Lund? 
Lunds Turisttrafikförening har gjort 
en utredning om "Kulturturism i 
Lund" för att locka turister och 
konferensarrangörer. 

Manbörjar med att fråga sig v ad 
vi är bra på och gör sedan en upp
räkning av en rad punkter med ton
vikten lagd på museerna, universi
tetet, större företag och kultureve
nemang. 

För att inte drabbas av storhets
vansinneföljer manockså uppmed 
vad man är dålig på.Det stora kon
staterandet här: allt är stängt på 
sommaren. 

U tgängspunkten i utredningen är 
att ett dynamiskt kulturliv skulle 
förstärkaregionens image. Ett ökat 
antal besökare skulle bidraga till en 
kulturell expansion. Ett väl funge
rande kulturliv skulle göra det att
raktivare för nya företag att lokali
sera sig i Lund. 

Ett av Lunds problem sägs vara 
småskaligheten. Vi saknar lysande 
fixstjärnor som en stor stadsteater, 
operahus mm. Därför måste man, 
som man något dunkelt uttrycker 

det, sträva efter att visa det stora i 
det Wla, hur det till synes o anseliga 
kan vara både viktigt och berömt. 

I motsats till mänga andra städer 
har Lund inte heller någon känd 
profil att knyta sitt namn till. 

Framför allt är det en kommunal 
uppgift att marknadsföra kultur
turismen. Lund skall utveckla yt
terligare kvalificerade besöksmål 
för attkunna lanseras som "Skänes 
hjärta". 

Kulturturismen får inte ta res ur
ser frän befmtligakulturlivet. Hop
pet ställs inte oväntat till näringsli
vet. "Med tiden har företagens kul
turintresse vuxit. Företagen ser 
kultur som en kraft som kan frigöra 
kreativitet. Kulturutövarnas skep
sis till pengar frän industrin har 
minskat då det visat sig att de inte 
lägger sig i det konstnärliga ska
pandet" Ett i hög grad tveksamt 
uttalande: inget företag lär satsa 
pengar på något de anser provoka
tivt eller som inte ger önskad av
kastning. 

Lunds intressanta perioder sägs 
vara medeltid och nutid. Ett grepp 

är att ge Lund en exotisk prägel 
genom att profilera det "danska" i 
Lund. Andra tänkbara ämnen är 
Slaget vid Lund, Uppfinningarnas 
Lund eller '!re timmar i Lund i 
Piratens fotspår". 

En central samlingsplats för be
sökande i Lund anses behövas. 
Detta skulle vara ett skyltfönster 
som museer, universitet, kommun 
myndigheter och företag kan ut
nyttja. Den lokal man har i tan
karna är stadshallen. 

Utredningen ger ett förslag till 
treårigt utvecklingsprojekt för att 
Lunds profil som kulturstad skall 
vårdas och utvecklas. 

En hake är resonemanget är att 
vi måste ha ettkreativtkulturliv för 
att locka turister som i sin tur gör att 
kulturlivet ytterligare expanderar. 
Men för att ett kulturliv skall vara 
kreativt måste det utgå ifrån de 
mäniskor som bor i Lund. Om hur 
man skall göra detta nämns i stort 
sett ingenting. Utredningen är full 
av vackra ord men saknar de flesta 
verklighetsgrundade förslag. 

LR 

Denskånska 
socialdemokratins kris och dess 
reformatorer 
- Skånsk socialdemokrati är i kris. 
Vår provins var en gäng socialde
mokratins vagga i Sverige. Idag är 
den bliven ett borgerligt fäste. Vi 
ser - om vi blickar kring oss med 
plågsam ärlighet- ett politiskt och 
organisatoriskt elände. 

Detta är inledningsorden till en 
motion som ska behandlas på de 
skånska socialdemokraternas års
konferens. A v de fem upphovsmän
nen kommer tre frän Lund, och 
som huvudförfattare utpekas Mor
gan Johansson och Ola S Svens
son. Stadens arbetarekommun har 
låtit den gå vidare som enskild och 
vi förstår dem - det är ett massivt 
dokument om 23 täta sidor som 
spränger alla konventionella före
ställningar om hur en motion ska se 
ut. 

Men det är ett stort änme som 
motionärerna har gripit sej an. 

Skånska pampar 
"Vilja, hopp och slit" lyder rubri-

ken, och motionen börjar med en 
dysterverklighets beskrivning. Bor
garna har tagitövernästan överallt, 
inklusive i ett gammalt s-fås te som 
Landskrona. I Lund är socialdemo
kraterna näst största parti. Kollek
tivanslutningens avskaffande har 
lett till ett ras i antalet formella 
medlemmar. Men dessutom är ak
tiviteten dålig i flertalet föreningar 
och inriktningen nostalgisk. "Här 
träffas man för att dricka kaffe och 
resoneralite om borgarnasdjävlig
het och om Per Albins förträfflig
het." 

Man konstaterar att partiet har 
samma problem i hela landet men 
menar attdet är särskilt uselt i Skäne. 
Här i landskapet sägs bilden av 
partiet i ovanligt hög grad vara for
mad av självbelåtna pampar. Som 
inte gillar kritik och debatt. 

En viktig orsak till eländet är 
tydligen att det har varit för lite 
"slit". Kollektivanslutningen be
skrivs som ett "opium" förrör el ser: 

man har fått medlemmar utan att 
behöva anstränga sej. 

Tjänar s på delade val? 
Eftersom motionärerna är miss
nöjda med mänga av sina företrä
dare vill de inte oväntat ha person
val i parlamentariska församlingar. 
Detta är förvisso inget som avgörs 
av en distriktskonferens eller ens 
av en partikongress utan en grund
lagsfråga, men motionen är alltså 
vittfamnande. 

Dessutom vill man ha fler folk
omröstningar och skilda valdagar, 
det senare med det välkända argu· 
mentet att kommunalpolitiken 
''kommer bort" mednuvarande sys
tem. Det är knappast sant Den som 
har varit med länge minns att riks
politiken dominerade starkt i kom
munalvalen även före den gemen
samma valdagens tid, och den allt 
större röstsplinringen visar att allt 

forts nästa sida 



VAASTERPART l ET LUND ANSER 

Tid för folkstorm 
Numera brukarfmansministrarpre
sentera försämringar och nedskär
ningar som "den enda möjliga vä
gen". Därmed talar man om för den 
vanliga, helt dödliga människan, 
att det inte är lönt att lägga sig i och 
försöka formulera egna synpunk
ter. Minsta pip från dessa helt van
ligamänniskor och deras organisa
tioner betraktas som egoistiska 
särintressen, som äntligen måste 
ge vika för helheten. 

Så blir enligt Wibble utsvältning 
av kommunerna, liksom karens
dagar och slopad delpension en 
nödvändig solidaritetsakt med de 
arbetslösa. Problemet för Bildt och 
Wibble är att deras åtgärder får rakt 
motsatt effekt - de skapar nya 
arbetslöshetsarmeer. Marschenmot 
ett alltmer segregerat samhälle har 
inletts. Det ser ut att gå undan. 
Regeringspolitiken har varit kon
sekvent i så mening att varenda 
steg som tagits har gynnat över
klassen på vanliga löntagares be
kostnad. De skattesänkningar Bildt 
fabulerade om i valrörelsen visade 
sig gällade4000 i riketsom ärmest 
ekonomiskt välbeställda, däribland 
många av regeringsmedlemmarna 
själva. 

Utförsäljningen och privatise
ringen av statlig och kommunal 
verksamhet är inget annat än orga
niserad stöld av gemensam egen
dom. 

Det står helt klart; högern måste 
stoppas, och det kan inte vänta till 
valet 1994. Tills dess hinner så 
centrala delar av välfärden och 
rättvisesystemen raseras att det blir 
svåra att reparera igen. 

Går det att stoppa högern? 
Varken centern eller KDS, och 
egentligen inte folkpartiet heller, 
gick till v al på att rasera v älfården. 
Det bör gå att, med en tillräckligt 
stark folkstorm, få ett eller flera av 
dessa partier att vackla och dra sig 
ur högerns järngrepp. 

Nu är det alltså tid att organisera 
alla typer av protester, namn
insamlingar, upprop, demonstratio
ner och strejker mot regerings
politiken. Om det blir tillräckligt 
kraftfulla, ochkommerfrån demest 
olika ·grupper, kan de få en avgö
rande betydelseför samhällsutveck
lingen. 

Ett första steg är att sluta upp i 
buggnadsarbetamas demonstration 
i morgon -lördag. 

Vänsterpartiet Lund, styrelsen 

Demonstrera 
tillsammans med by ggnasarbetama 
för rätten till arbete och mot den 
höga (bygg)arbetslösheten nu på 
lördag kl l l. Demonstrationen star
tar från Polhemsskolans gård, och 
arrangörerna försäkrar att där fmns 
gott om parkeringsplatser. 

~RSKRÖNII-\A 1991. 

Några fördomar 
har vi verkligen inte i VB-redaktionen, men vi har i sanningens 
namn velat påpeka att många av de uppmärksammade brotten 
i Lund faktiskt inte begås av lundabor utan av tillresande från 
den krans av sovorter som omger staden. 

I söndags var det tre ynglingar som gjorde inbrott eller 
inbrottsförsök i åtminstone femton bilar. Dessutom bröt de upp 
en myntautomat på Lund C, vilket i och för sej är allvarligare. 

Trion hör hemma i det på ytan så idylliska Dal by. 

Röda Kapellet 
har inlett vårens aktiviteter, eller åtminstone repetitionerna. 
Som vanligt sker de om söndagar kl18.45 på Kapellsalen, och 
som vanligt är nya och gamla blåsare och trummare hjärtligt 
välkomna.Detblirundervårenenheldelnyochmångstämmig 
musik, som en förberedelse för konsertveckan på Milos i juni. 

En nybörjar/inskolningscirkel planeras också. Närmare upp
lysningar kommer förhoppningsvis i nästa nummer. 

Forts "Den skånska ... fr sid l 

fler tar självständig ställning i de olika va
len. Sen är det en annan sak att denna 
röstsplittring allmänt har drabbat den skån
ska (och inte minst den lundensiska) social
demokratin, därför att den tydligen har haft 
en för dåligt profilerad eller inte tillräckligt 
trovärdig kommunalpolitik. 

Ja tiD EG 
Inom det nyväckta EG-motståndet hoppas 
man på anslutning från radikala socialde
mokrater. Motionärerna är emellertid EG
vänner och vill ha ett Europas förenta stater, 
där de överstatliga organen även har hand 
om sådana socialdemokratiskakärnområden 
som trygghetsystem, skattepolitik och 
arbetslöshets bekämpning. Som led i en så
dan offensiv Europapolitik föreslår man att 
de skånska partiföreningarna upprättar kon
taktermed basorganisationer söderoch väs
ter om Östersjön och bl.a. anordnar studie
cirklar i tyska! 

Liksom många borgerliga debattörer tror 
motionärerna att provinserna kommer att 
stärkasnär "mellaninstansen" nationalstaten 
får sin roll försvagad. Det fmns en avsevärd 
skånsk självkänsla i motionen: "ingen del 
av Sverige har tillnärmelsevis så stark his
torisk, kulturell och ekonomisk regional 
identitet som Skåne". Hur är det med Got
land? Man pekar också på att den skånska s
organisationen sen gammalt inte är splittrad 
på län. Det är partiet ensamt om, påstås det, 
fast det är inte sant 

Men för dagen är det hos kommunerna 
och inte hos regionen som styrkan fmns. 
Liksom partidistriktet är svagt i förhållande 
till de stora socialdemokratiska arbetar
kommunerna. När riksdagslistan ska fast
ställas i fyrstadskretsen följer man enligt 
motionärerna partiets stadgar som säger att 
ombud från de berörda organisationerna 
ska besluta om kandidatema på en gemen
sam konferens. I stället kvoteras de valbara 
nanmen mellan de fyra städerna. Detta 
brännmärker motionärerna som "by
egoism". Med ett samlat grepp på listan 
skulle man inte som nu råka ut för att bara en 
av de sju s-ledamöterna från fyrstads är 
kvirma. 

Formella bromotståndare 
Även på andra sätt vill motionärerna för
svaga den apparat som arbetarkommunen, 
den socialdemokratiska kommunorgani
sationen, i dag utgör. De vill öka stads
delsföreningarnas inflytande (och som en 
parallell kommundelsnänmdemas). 

Motionärerna är kritiska mot socialde
mokraternas rådslag, vars opinioner tydli
gen kan köras över genom att de ska tolkas 
av partistyrelsen. Liksom de anser att 
distriktsstyrelsen inte följer upp årskon
ferensernas beslut Ettexempel är brofrågan 
där den skånska partiorganisationen fortfa
rande formellt är bromotståndare. 

I stället för rådslag vill man ha beslutande 
medlemsomröstning. För debattens vitali
sering krävs en skånsk socialdemokratisk 
tidskrift. (Av någon anledningen överväger 
man inte tanken att debattera i Arbetet.) 

Sakpolitiskt för motionärerna fram en 
rad kända vänster- och SSU-krav på 
miljöområdet bilfria irmerstäder, nej till 
golfbanor, bibehållen 90-gräns på motor
vägarna. 

Seg selv nok? 
Alltså svidande kritik och konstruktiva för
slag. I syfte ochhopp om attkunna brytaden 
massiva borgerliga dominansen i Skåne. 

forts på sista sidan 



Rasist, nationalist? 
På julafton hade Lars Dencik, pro
fessor i socialpsykologi vid univer
sitetet i Roskilde en julbetraktelse 
på Dagens Nyheters kultursida un
der rubriken "Från Maastricht till 
Minsk". Han skriver om riskerna 
för växande rasism och nationa
lism idetnya Europa: "Modernism 
och kosmopolitism är siamesiska 
tvillingar. Traditionalismen käm
par alltid för etnisk och kulturell 
konformitet. Inte endast där, i öst. 
Också här i v ärt självförhärligande 
Västeuropa sticker den småborger
liga småfascismen fram sitt tryne. 

Som territorialism med terrorhot 
och som hemvävd bygdechauvi
nism. Från IRA:s terrorbomber för 
eget territorium på Irland, ET A: s i 
Spanien, Front Nationals deporta
tionsprogram i Frankrike, uppslut
ningen kring. operett- och loden
fascismen i Osterrike och det py
rande etniska inbördeskriget i Bel
gien till brandbomberna mot flyk
tingförläggningar i Sverige, skinn
skallamas våld och antisernitiska 
vrål och slagorden om att Bevara 
Sverige svenskt. (Eller Nej till EG
union.) 

N å gr a dagar senare kommer bud
skapet igen i DN, nu på den lätta 
sidan. Det är tecknaren Paul Ströyer 
som visar plakatbärare med tex
terna "Sverige ska förbli svenskt", 
"Sverige åt svenskarna", och ''Nej 
till EG". 

Ströyer har jag inga synpunkter 
på. Hans specialare är satirer över 
folkpartister som anser att Sverige 
ska ha en alkohollagstiftning. Men 
Lasse Dencik känner jag som en 
kunnig och förnuftig människamed 
mångagodainsatser inom vänstern 

i Lund. Kanske är han nu dansk 
medborgare och ska i så fall under 
det här året ta ställning i folkom
röstning till om Danmark ska an
sluta sig till EG-unionen. 

Så kommer förra veckans VB 
och där säger Annika Åhnberg, 
kanske vänsterpartiets nästa parti
ledare: '1 själva verket är den in-

skränkta, trångsynta och bakåtsträ
vande nationalism som föresprå
kasav 'NEJTILLEG'- ettstödtill 
den framväxande rasismen och 
invandrarfientligheten." 

Människor som jag har respekt 
för placerar alltså mig och andra 
som är tveksamma till EG-med
lernsskap i samma bås som rasister 
och nationalister. Jag vet inte hur 
jag ska försvara mig, det känns 
mest konstigt. För tjugo år sen fick 
man veta att man var en betald 
Peking-dräng när man stod och 
samlade pengar till Vietnam och 
när jag gick med i vänsterpartiet 
1978 kom tillmälen om att man var 
Moskvas ombud. Men det var från 

människor som inte begrep bättre. 
Jag får väl säga att svenska flag

gans dag och andra storsvenska 
festligheter kan jag vara utan, lik
som det mellansvenska köket. Fä
dernas Kyrka har jag lämnat med 
lättnad ochjag läser hellre Die Zeit 
än Svenska Dagbladet. Jag är en 
anhängare av FN (om än bedröv ad 
över utnyttjandet av FN i kriget 
mot Irak), jag vill ha frihandel, jag 
är positiv till att Sverige tar emot 
mer flyktingar och (i rimlig skala) 
även andra invandrare; jag är över
tygad om att det här landet mår bra 
av det. Sverige har varitettinvand
rar land sen inlandsisen smälte, var
för skulle vi sluta med det? 
En enkel genomgång av bemärkta 

personer som offentligt uttryckt sin 
tvekan inför svensk anslutning till 
EG-unionen motsäger också ra
sismanklagelsema Sven Lindqvist 
kan knappast kallas en trång natio
nalist, Per Gahrtons starkaste in
satser som opinionsbildare har gällt 
~gypten och Palestina etc. 
Ar det nationalism och antimoder
nism som ligger bakom tvekan in
för EG-unionen (jag talar inte om 
tullunioner utan om den nya stor
makt som är under bildande i Eu
ropa- nu sk~. den visst ha kärnva
pen också). Ar det vi som är den 
småborgerliga småfascismens try
ne? Det är ju sant att vi motsätter 
oss den nya internationella mak
ten, men internationalism måste väl 
relateras till syften och former. I 
början på 40-talet var det många i 
Sverige som tyckte att Världsanden 
gick genom Europa och att histori
ens röst talade för nya och bredare 
konstellationer. Den nyordningen 

Ett försök att svara 
riksdagsman Nilson 
Sedan flera tunga v-företrädare, 
Annika Åhnberg, Ylva Johansson 
och nu senast RolfLNilson i VB l/ 
92 framträtt som mer eller mindre 
uttalade förespråkare för svensk 
EG-anslutning, får väl den gamla 
enigheten inom partietiEG-frågan 
anses vara ett minne blott. 

Ur snävtpartitaktisksynpunkt kan 
man beklaga detta. Det hade varit 
en styrka, om vi hade kunnat ge den 
växande andelen EG-skeptiska 
svenskar ett klart och entydigt al
ternativ att samlas omkring. Det 
hade varit en styrka för nationen 
men också en styrka för oss själva 
som r,arti. Det "nedflyttnings
spöke ' som motstAndarpressen sö
ker mana fram, skulle sannolikt 
slutgiltigt ha förjagats. 

Folkets väl före partiets 
Men folkets väl går inte bara före 
storfmansens utan också framför 
vänsterpartiets. Det måste vara bra 

för svenska folket om beslutet i en 
sådan ödesfråga som EG-anslut
ningen kan ske på basis av en fri 
och öppen debatt som möjligt. Mot 
den bakgrunden är det nog positivt 
att partiemas monolitiska åsikts
paket spricker upp både här och 
där. T.o.m. vänsterpartiets. Det 
papegojliknande tungotalet kan du 
ersättas av ett kunnigare och efter
tänksammare tankeutbyte. 

Rolf krav på fri och förutsätt
ningslös debatt utan rop på lag och 
ordning och hot om uteslutning är 
därför lätt att instämrna i. Att även 
riksdagsledamöter ska kunna delta 
i en sådan fri debatt fmner jag själv
klart. Samtidigt fmns här en pro
blematik som Rolf med sin poli
tiska erfarenhet måste vara medve
ten om. En förtroendevald kan av
lägsna sig så långt från sitt partis 
lin je att han inte längre är represen
tativ för partiet. Det beror inte på 
kvardröjande "auktoritära drag i 

vänstertraditionen" utan är en ge
nerell politisk lag som gäller för 
alla partier. Ture Königsons (fp) 
roll i ATP-striden är bara ett av de 
mera kända exemplen. Därmed vill 
jag på intet sätt ha sagt att vi nått en 
sådan situation i EG-frågan. 

Rolf bygger, tycks det, en stor 
del av sin argumentation i EG-frå
gan på den allmänna värderingen, 
att internationalism är något gott, 
nationalism något dåligt. Samma 
resonemang föres av Annika Åhn
berg i samma VB-nummer ("den 
inskränkta, trångsynta och bakåt
strävande nationalism som före
språkas av NEJ TILLEG-en stöd 
till den framväxande rasismen och 
främlingsfientligheten" (sic!) och 
Yl v a Johansson i D N (7 Il) som gör 
sig till taleskvinna för den unga 
tågluffargenerationens kärlek till 
Europa 

mådde vi bäst av att stå utanför 
även om tveksamheten då betrak
tades som både småskurenoch små
borgerlig. 

Jag anser inte att Sverige har nå
gon särskild rätt till välstånd mer 
än andra länder i världen. Menjag 
villattvi skakunna bestämrnaöver 
oss själva så långt det är möjligt. I 
stället: 80 procent av v åra lagar ska 
stiftas i Bryssel, Europa ska få en 
gemensam utrikes- och säkerhets
politik, vid behov uppbackad av ett 
gemensamt försvar. Jag erkärmer 
på denna punkt en nationell egoism: 
jag vill inte attmina barnellerbarn
barn ska skickas att med vapen 
försvara europeiska värden i Af
rika eller Asien. 

Jag tror attendelEG-anhängare 
är ute för att en gång för alla för
ankra Sverige i ett kapitalistiskt 
sarnhällsystem. Jag tror att andra 
anhängare ser fram mot ett liv där 
vinet är godare och gåsleverpas
tejen billigare. Ytterligareandra tror 
att de sociala, ekonomiska och po
litiska problem som vi har i v är l den 
och Sverige ska kunna hanteras 
bättre om vi blir medlemmar och 
talar om EG som ett "vänster
projekt". Jag anser det senare opti
mistiskt intill gränsen för detnaiv a, 
men j ag tänker inte ta heder och ära 
av dem. 

EG-motståndets svaghet är bris
ten på alternativ, sa Johan Lönn
roth, förnuftig ledamot av vänster
partiets partistyrelse, i veckan. Ja
visst. Men anklagelserna om ra
sism och nationalism är förolämp
ningarochjag protesterarmotdem. 

Sten Henriksson 

Brist på analys 
Hela detta synsätt tycks mig lind
rigtuttrycktlida av en påtaglig brist 
på analys. En socialist är naturligt
vis internationalist och motståndare 
till rasism och frärnlingsfientlighet. 
Men han är också medveten om att 
det fmns olika slag av internationa
lism, en kapitalets och en arbetets 
nationalism. Den distinktionen ef
terlyser jag hos våra EG-före
språkare, liksom medvetandet om 
att Europa inte är detsamma som 
världen och att EG mycket väl kan 
utvecklas tillenmotövrigavärlden 
avskärmad, protektionistisk och 
rasistisk "Festung Europa". 

Ur viss synpunkt kan man hålla 
med Sven Grassman, som i sin se
naste bok, ''Det lydiga landet", kal-

Forts på sista sidan 
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F orts "Ett försök ... 

lar EG-debatten för en pseudode
batt, ekonomiskt sett. Sk.illnaden 
mellan ett EES-avtal eller annat 
frihandelsavtal och en full EG-an
slutning tycks med hänsyn till de 
ekonomiska verkningarna vara 
marginella Det handlar inte om att 
vi ska bli tvungna att leva på 
kålrötter eller bo i grottor (lngela 
Thalen), om vi inte kommer med i 
EG! Sådant är bara papegojprat. 

De betydelsefulla skillnaderna 
ligger av allt att döma på det poli
tiska, inte minst utrikespolitiska 
planet. Vad det gäller är, som Sten 
Johansson i SCB framhöll i DN (5 
jan) om vi ska kunna behålla vår 
statliga suveränitet och en demo
krati som är något mer än en namn
stämpel, eller om vi ska gå upp i en 
nysuperstatsomocksåmåste b lien 
supermakt. 

Alla tidigare supermakter har 
med jämna mellanrum invecklat 
sig i krig, de flesta av dem smut
siga Därmed har också följt en 
social militarisering, en mentalitet 
som beundrar och belönar våld. 

De nordiska samhällena har hit
tills varit unika genom att vara så 
civila Det var väl denna egenskap 
som irriterade Hitler till den grad, 
att han lär hakalla t svenskarna "e in 
Volk in Pension". 

I motsats till honom anser jag, att 
denna egenskap är ett så stort bi
drag till civilisationen, att den bör 
bevaras tillkommande släkten. Om 
jag förstår saken rätt, är detta den 
djupaste anledningen till att jag 
fortfarande säger nej till EG. 

Lars-Arne Norborg 

Galjevången fick inte godkänt 
Lantmäteriverket har avslagit 
Lunds kommuns begäran att än
dra stavningen på namnet Galge
vången till Galjevången. Efter en 
snart tioårig stavningsstrid får nu 
kommunen till slut dras med två 
olikastavningar av samma namn! 

Det började i modem tid med 
fastighetregisterreformen, som 
skulle träda ikraft fOr Lunds del 
den l mars 1983. Istället för stads
ägorna infördes "traktnamn" fOr 
fastighetersom inte utgjorde kvar
ter. En trakt skulle heta Galje
vången öster om staden mellan 
Tunavägen och Dalbyvägen. Gal
jevångsvägen och Galjevångs
backen fanns ju redan. 

Men lantmäteriverket sa nej 
redan då, namnet skulle stavas 
Galgevången enligt ortnamnsar
kivet i Uppsala, som väl knappast 
kunde veta utan att fråga Lund. 
Det gjorde man, och Lund av
styrkte. Tyvärr avled dåvarande 
stadsingenjören Tengborg som 
annars drev frågan för ett j. 

Det intressanta i turerna är vem 
som i olika skepnader har yttrat 
sig i denna pikanta fråga. Det är 
nämligen den icke okände ort
namnsexperten Bengt Pamp i 
Lund. Det var han som en gång 
fickortnamnsarkivet i Uppsalaatt 
avstyrka kommunens begäran att 
få stava med j, det är han som i 
egenskap av (s )-ledamot fick den 
numera avsomnade namnbered-

Hyresrätter blir 

ningen att som en av sina sista 
åtgärder begära hos kommunen 
attävengatanskulle stavas medg, 
och det är han som nu i egenskap 
av underinstans tilllantmäteriets 
remiss hos ortnamnsarkivet i 
Uppsala envisas med att rekom
mendera LMV att avslå kommu
nens be j äran (förlåt begäran)! 

Byggnadsnämnden, som ju 
gjorde tvärtemot vad namnbered
ningen önskade, får nu igen fOr 
gammal ost. Visserligen får man 
överklaga till kammarrätten, men 
kommer det gitter man knappast. 
Och någon namnberedning finns 
inte längre att återremittera till. 
Lund kommer att få finna sig i att 
habådeGaljevångsvägenochGal
gevången på kartan - till evig 
åminnelse av den istadige Bengt 
Pamp. 

Nå, har han rätt då? Därom 
tvistar han med andra lärde. Rag
nar Blomqvisthävdade attnamnet 
komsig av "Gall jord" ,dvs ofrukt
bar jord, och därför borde stavas 
med j. Espman ansåg 1784 att 
"Gallie Wången" på Bergmans 
kartafrån 1704 bordeheta "Galle
vången" efter en Tyfve Galle, som 
hade ägt marken därstädes. Nå
gon galge har där i alla fall inte 
funnits. Ett sätt att slippa både j 
och g vore kanske att begära hos 
statens lantmäteriverk att få ge 
den dess ursprungliga namn, Gal
levAngen? 

Thomas Schlyter 

bostadsrätter på Klostergården? 
Under denna veckan håller Götabanken tillsammans med sin 

advokatbyrå informationsmöte där de erbjuder hyresgästerna på 
Sunnanväg 2 och Gråvädersvägen 4 att bilda bostadsrätter. Dessa 
bostadsrätter skulle om de förverkligas betyda att pensionärer med 
låg pension och låginkomsttagare ej är välkomna, enligt 
Götabanken, därför att insatsen är så stor. Med andra ord fördubb
las i stort sett nuvarande månadsutgifter om fem år, då det stora 
lånet på 80 miljoner ska amorteras ochdet inte längre bara är räntan 
på 16,25% som under de första åren. 

Det skulle betyda ettutpräglatkategoriboende. Bostadsrättsinne
havarna skulle bestå av unga friska människor med obegränsade 
inkmomster 

Forts "Den skånska socialdemokratin ... 

Det kan nog gå, men inte lär 
socialdemokraterna förmå det av 
enbart egen kraft. Mönstret under 
förra valperioden, i både m
landstinget och de största kommu
nerna, var ju att det var vänster
koalitioner som satt vid makten, 
dvs. att mp och v var med. Detta är 
fortfarande den realistiska vägen, 
även om det finns ett par aktuella 
skånska exempel på att borgama 
inte kan hålla sams, vilket har gett 
gett rödmajoritet i åtminstone fyra 

och inte bara två av kommunerna, 
som det står i motionen. 

Därför hade man väntat sej en 
analys av möjligheterna att bilda 
hållfastare allianser med förmåga 
att föra en vinnande politik. J ag tror 
t.ex. att en medveten regerings
satsning, kanske pådriven och upp
backad av socialdemokraternas 
skånska partidistrikt, på de radi
kala ideer som formulerades av 
Miljödelegationen västra Skåne 
skulle ha gett partiet en helt annan 

image här i provinsen och stärkt de 
rödgröna koalitionerna. Det hade 
varit ett konstruktivt ''kommunalt 
samband", för att använda Erlan
ders gamla term. Men vare sej re
gering eller distrikt tycks ha vädrat 
möjligheten. 

Det är skada att inte heller 
motionens radikalasocialdemokra
ter tycks göra det. 

Gunnar Sandin 

POSTTIDNING 

Marx för 90-talet? 
Seminarieserieommarxismenoch 
samhällsvetenskaperna Personli
gaerfarenheter av gårdagens poli
tiska kultur och Marx' läsning; 
marxismens betydelsefården egna 
forskningen; Marx i morgon -
begränsningar och möjligheter? 
-Gunnar Olofsson, Sociologiska 
institutionen inleder om: "Marx
ismen och analysen av socialde
mokratin". Tid: tisdag 21 jan. kl 
14-16 i lärosal l, l :a vån. 
Alla hjärtligt välkomna. 

Kortkurser på 
Kvarnby 
SJÄL VSTYREI ARBETETFre
Lö 24,25 jan. Alternativtarbetsor
ganisation i det moderna samhäl
let. Makten på arbetsplatsen. 
Möjligheter till förändring. Med 
Bengt Karlsson, forskare i arbets
sociologi. Kursavgift 300 kr inkl 
mat.Anmälan9.mg. Startfrekl 14. 
V AD VILL V ANSTERN? Lör 8 
febr. Kraven på förnyelse inom 
vänstern är stora. Vänsterpartiet 
ska anta ett nytt program. Med 
hjälp av representanter för pro
gramkommisionen och ett pro
gramförslag som ska ut på remiss 
diskuterar vi vänsterns väg och 
mål. Kursavgift inkl mat 75 kr. 
Anmälan senast 2 febr. · 
Anmälan till Kvamby Folkhög
skola, K vambygatan 543, 212 91 
Malmö Tel. 040/49 43 13 

KOMPOL Möte må 20.1 kl19.15 Plane
ring av den kommunala mötesverllsam
heten . 

HANNAS FLÄKT Rep på Palaestra SO 
kl Sö 19.1 kl17. Möte Ti 21 .1 kl19 hos 
Essie. 

RÖDA KAPELLET Sö 19.1 kl18.45 rep 
på Palaestra. Repertoar: Gaferepertoa
ren, bl.a. 164, 247. 
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