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EU och de långa lastbilarna 
Gudrun vs Gunnar 

Svar på Gunnar Sandins öppna brev 
10.11 
Vänsterpartiets uppfattningoch min egen är att 
EU i en rad frågor mycket klåfingrigt vill 
bestämma i detaljer. Det finns en rad exempel 
på det. Det var i det sammanhanget jag vid 
besöket i Lund för över ett år sedan tog upp 
exemplet med lastbils längder. Du känner säkert 
tiii, som trafikpolitisktaktiv inom vänsterpartiet, 
tillika medlem av vänsterpartiets trafik
arbetsgrupp, vårt mångåriga arbete för att fler 
person- och godstransporter skall ske på 
järnväg/i kollektivtrafik och färre på väg. 

Du minns säkert vårt arbete I 993 i samband 
med infrastrukturpropositionen där vi krävde 
större satsningar på utbyggnad av järnvägsnätet 
på bekostnad av motorvägs byggen. I riksdagen 
har vi en lång rad av år lagt motioner där vi 
krävt ökade satsningar på kollektivtrafik och 
järnväg. Vi har gång på gång föreslagit höjda 
dieselskatter för att minska godstrafiken på 
lastbil och fick också i våras igenom en höjd 
skatt på bensin genom en höjd C02-skatt om 4 
öre. 

Ett krav på kortare långtradare i Sverige från 
nuvarande 25 till I 8 meter skulle ju sakligt sett 
leda till fler lastbilar på våra vägar och ökade 
utsläpp, åtminstone på kort sikt. 

Man måste också kunna skilja på långsiktiga 
och kortsiktiga krav. Ingen tror väl att alla 
lastbilstransporter, hur gärna vi än vill det och 
hur mycket vi än kräver det, kan föras över till 
järnväg från en dag till en annan utan den 
vägburna trafiken kommer att finnas kvar under 
en övergångstid. Under den tiden är det inte 
ointressant hur vägtrafiken sker. Min upp
fattning är att det på kort sikt, i avvaktan på att 
våra krav på utbyggnad av järnväg och 
kollektivtrafik uppfylls, är bättre med färre 
långtradare än fler ur miljösynpunkt, men det 
är möjligt att vi borde kräva en utredning av 
miljökonsekvenserna av godstrafiken på väg 
för att få detta belyst. 

Vårt hårdnackade arbete för ökade transporter 
på järnväg coh i kollektivtrafik har vi till och 
med fått beröm för av Svenska Naturskydds
föreningen . Det arbetet tänker vi fortsätta driva. 

Gudrun Schyman 

Svar på svar 
I sin allmänna skepsis mot EU är vänsterpartiet 
och Gudrun Schyman skeptiska mot allsköns 
detaljregleringar. Åtminstone det förra gör 
emellertid undantag på en viktig punkt och 
kräverenhetliga bestämmelser som är till fördel 
för miljön. 

Mitt öppna brev handlade alltså om att 
Sverige hade lyckats utverka dispens från ED
regeln om maximalt 18 meter långa lastbilar 
och stället tillåtits att öka längden från 24 till 25 
meter. Gudrun Schyman tycks fortfarande anse 
att detta är en miljövänlig åtgärd. Där tycker 
hon annorlunda än statsanställdas förbund och 
en rad miljöorganisationer. 

Naturligtvis har hon rätt i att större bilar 
betyder fårre körningar och därmed mindre 
utsläpp - allt annat lika, som nationalekono
merna säger. Men "allt annat" är inte lika! En 
25-metersbil kan frakta sju standardstaplar med 
massaved. En 18-metersbil klarar bara fem 
staplar, dvs 36 % mindre. Självklart att 
konkurrensförmågan hade sjunkit om ED
normen gått igenom. 

Det körs en hel del virke på järnväg. Men rätt 
många timmerterminaler har lagts ner på senare 
år. Lastbilarnas ekonomiska aktionsradie har 
ökat. Nu har vi missat chansen att drastiskt 
minska den. Och givetvis handlar det inte bara 
om virke utan om den allmänna konkurrensen 
mellan godståg och lastbil. 

Visst är det bra och rätt att vänsterpartiet 
ställer krav. Men nog är det skillnad mellan 4 
öre mer på en liter diesel och en reform som 
hade ökat den tunga lastbi lstrafikens kostnader 
med cirka en tredjedel. Och medan miljö
vännernas gräs eventuellt växer så sakteliga 
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Man måste kämpa efter något skönare. 
Det är mesigt att vara nöjd. 
Gräset på andra sidan är säkert grönare. 

Leva livet som en daglönare, 
att inte känna utmaningens fröjd 
för att få det lite skönare, 

att inte sträva, som en drönare, 
det är att ha stannat på sin höjd 
och då blir inte livet grönare. 

Ta för dig! Bli inte en be- och bönare! 
Se till att vägen fram blir röjd! 
På andra sidan livet är det nog skönare 
och ovanför dig växer gräset grönare ... 

Dystopi- 2015 
Den mest brännande frågan i kommunen 
diskuteras nu på tjugonde året. 
Ämnet för diskussionen: 
Asfaltering av Hardebergaspåret. 

NOAK 

dör kon. Just nu rivs spåren till bl.a. Ljungby 
och Tidaholm sedan tågtrafiken konkurrerats 
ut. Det kostar många hundra miljoner att bygga 
ny järnväg bara till de städerna. 

Vägtrafikintressenterna motiverar numera 
nästan alla sina förslag med omsorg om miljön 
och säkerheten. Det gäller t. ex. motorvägar och 
förbifarter som sägs ge en lugnare trafikrytm 
och därmed mindre utsläpp. I Lund har m p-, s
och v-politikerna numera genomskådat detta 
och säger nej till all vägutbyggnad (se förra 
VB-numret). De harinsett att förbättrade villkor 
för vägtrafiken ledertill fler bilar. Det är trist att 
Gudrun Schyman inte har insett detsamma. 

Och det är trist att hon tycks vara så aningslös 
inför billobbyns och Norrlandslobbyns 
argument. Det är ju de som hon återger. 

Gunnar Sandin 

"Att såna som jag kan få kulturpris!" - Samtal med Gunnar Sandin 
Den spontana reaktionen på att Gunnar Sandin tillsammans 
med Anders Tornberg fått Lunds kulturpris var glad för
våning. Att han förtjänar priset enbart för sina insatser för 
VB tycker vi på red. är självklart, men han har gjort så 
mycket mer t ex en väl sammansatt, stimulerande och 
anarkistiskt genomförd regional kulturkonferens för hela 
Vänsterpartiet i våras och att Gunnar Sandin är känd men 

Rolf N.- Det är är väl lämpligt att 
börja med Lund, som kulturstad. 
Du har följt utvecklingen i mer än 
30 år nu. 

Gunnar S. - Ja, det är ett 
problem. Man får lokala skygg
lappar, och jag har upptäckt för 
egen del hur svårt det är att ta sig 
från Lund och använda regionens 

kulturutbud. Jag tänket på det som 
händer i Malmö, Landskrona och 
Helsingborg. Det är inte fysiskt 
svårt. Förbindelserna är bra, men 
det är mentalt svårt. 

Rolf N.- Själv var jag sugen på 
atthöra Sjostakovitj stråkvartetter 
i Malmö konsthall. Lokalen är 
vacker , artisterna av världsklass, 

ändå okänd i Lund framgick pinsamt tydligt när Skånska 
Dagbladet, säkert av välvilja, förväxlade den riktige Gunnar 
Sandin med "konstnären" Gunnar Sandin och tillskrev honom 
en utställning på Lunds konsthall för några år sedan. Följande 
samtal mellan Rolf L Nilson och Gunnar Sandin är inte 
heltäckande, men ett försök till presentation av kultur
pristagarens kultursyn. 

kort sagt en unik händelse, men 
bagatellartade hinder gjorde att j ag 
blev hemma och bara läste om det 
i tidningarna i stället. Vad skall 
man göra åt sådant? 

Gunnar.S. - Det behövs attityd
förändringar. Annars har jag inget 
bra svar. Men detta är något som 
kulturutredarna bör tänka på. Det 

är svårt att utveckla ett regionalt 
kulturliv. Föregendel hardet blivit 
besök på det Kongelige i Köpen
hamn en gång, opera i Malmö 
också en gång samt en del annat. 

Rolf N.: - Men det kommer 
busslaster norrifrån just nu till 
Malmö för att se Kri s tina i 
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daL Göran Perssonextra daL 
Det var en klok investering 
vänsterpartiet i Lund gjorde när 
man skaffade en figur i wellpapp 
föreställande Göran Persson. Det 
fina huvudet, skapat av Andrzej 
Ploski, har goda chanser att bli en 
tillgång på appellmötena de 
närmsta åren. Det tycks ju bli Göran 
Persson som blir partiledare, och 
något annat var inte att vänta. I 
samma ögonblick som man kunde 
konstatera att det i dag inte finns 
någon annan socialdemokrat som 
kan klara av Carl Bildt i en debatt 
så var saken klar. 

Rollspel 
Vad ska man då anse om detta? Ja, 
det kommer naturligtvis att yttras 
en massa omdömen om Persson 
som okänslig och tjockhudad. 
Det kommer säkert att påstås 
att han är den socialde
mokratiska partihögerns 
kandidat. Jag menar att det 
är fel , eller i varje fa ll 
missledande, och ska försö
ka förklara varför jag tycker 
det. 

Jag ska då som vanligt 
börja med historien. När Per 
Albin Hansson dog höll 
partiledarskapet i socialde
mokratin på att bli en strid 
mellan Gustav Mäller och 
Ernst Wigforss . Möller, 
socialministern, sågs som . 
den givmilde och inkän
nande politikern, alla folk
pensionärers vän, medan fi
nansministern Ernst Wig
forss, detta århundrades 
främste svenske socialist, var en 
snål och taskig typ som bara tänkte 
på statsfinanserna. 

Men det avgörande är att det 
finns en rollfördelning, det är en 
finansministers förbannade pliktatt 
tänka på stalsfinanserna i första 
hand och det har Persson gjort i ett 
år nu, med gott resultat. Det finns 

ingen anledning att tro att han inte 
skulle kunna fy Ila andra roller med 
samma skicklighet. Det är politik 
på lokalrevynivå att skälla en 
finansminister för att vara ute för 
att ta i folks plånböcker. 

Vänster eller höger 
Är han då en högerkandidat? Det 
finns en tydlig partihöger hos 
socialdemokraterna: man skulle 
kunna peka på folk som Widar 
Andersson, Odd Engström och 
Kjell-Olof Feldt och 
kanske ska man dit l 
också räkna Mo
naSahlin. 
Man 

känner igen dem på 
att de brukar kalla sig förnyare. Det 
är möjligt att Göran Persson hördit 
också, men det finns inga ut
talanden från honom som tyder på 
det, och till vidare får jag kalla 
honom centrist Jag skulle vilja dra 
fram hans fina meriter från striden 

med Saco för några år sedan där 
han skickligt genomdrev kom
munaliseringen av lärarnas an
ställning. Jag fårnaturligtvis Saco
flygeln av vänsterpartiet på mig 
här, men j ag vill påstå att den som 
utsättes för och med högburet 
huvud går igenom en normal 
hatkampanj från Saco kan inte var 
helt fe l ute. J ag tror Perssons styrka 
ligger i en betydande klasskänsla, 
en kvalitet som man trodde tillhörde 
historien på sådana positioner. 
Klasskänsla är naturligtvis en 
oerhörd tillgång för en ledare för 
ett arbetarparti. 

Persson har också i övrigt visat 
viss kyla mot akademiker, 
t.ex. mot akadem iska 
nationalekonomer. Ä ven 
det är ett gott tecken -
nationalekonomer brukar 
demonstrativt följa sina 
egna teorier om den eko
nomiska människan och 
därmed tjäna den som 
betalar bäst. Det brukar 
inte vara arbetarrörelsen 

·. somgör det. Vidareklagas 
det över att han inte åker 

.· till Bryssel tillräckligt ofta. 
.. < Det förstår jag inte, liksom 
· jag inte förstår gamla EU
. ·• kritikers förtjusning över 

. att Winberg är där stup i 
kvarten- det kan aldrig gå 
väl i längden. Risken med 
Perssons hållning är väl att 
han hamnar i antiintellek

. _ tualism, och det får vi väl 
hålla hålla ögonen öppna för 

här i Veckobladet. 

En betongsosse 
Vad vet vi mer om Persson? Jo, 
han är kommunalpolitikeroch visst, 
det präglar sin människa, det är 
allmänt bekant. Det gamla skälls
ordet för en sådan som Persson är 
betongssos se. Menar man med det 
en stark resultatinriktning, varvid 

resultataren ofta är byggnader i 
betong, tja, då sitter det kanske inte 
helt fel. Där finns också vissa 
ryggmärgsreaktioner, som det 
bekanta utfallet mot en kvinna i 
Karlskrona som utpekades som 
kommunist. Det är svårt att hitta 
något förmildrande för Persson i 
den historien annat än ovana vid 
den offentliga rollen med påhopp 
på gatan, och att så kan det bli när 
man växerupp i den påvra politiska 
miljön i Katrineholm. Han är ju 
därifrån och ja, jag skall inte säga 
något, men jag har varit där. Å 
andra sidan har han flyttat till 
Malmö och enligt rykten från stiftet 
visat sig intresserad av skånska 
medeltidskyrkor. Det är inte det 
sämsta och så får då kanske Skåne, 
på ett oväntat sätt, åter en repre
sentant i regeringen! Det håller ju 
också redan på att bli en materiell 
utdelning. På Perssons direkta 
initiativ tycks ju Malmö, tjugo år 
för sent , få en självständig 
högskola. Rektorsämbetet i Lund 
med dess moderata allierade 
försöker visserligen hejda det, men 
kommer säkert att bli överkört. 
Persson kommer inte att bli 
uppskattad av alla i Lund, men vi 
på Veckobladet som ser lite längre 
kanske kan stödja honom. 

Rör det oss? 
Det skulle vara illa för arbetar
rörelsen i Sverige, och di t hör också 
vänsterpartiet, om vi fått en dålig 
socialdemokratisk ledare. Väns
terns viktiga frågor gäller samhälls
utvecklingen och inte ersättnings
ni v å er i socialförsäkringar eller 
Sifo-siffror för vänsterpartiet. Det 
är klart att många människor är 
arga och ledsna över sin ekonomi i 
dag.Och Persson har säkert sina 
sidoroch till dem får vi återkomma. 
Jag tycker att vänstern borde 
undvika gnället och tills vidare gilla 
läget. 

Lucifer 

Får vi be om lite mindre tystnad 
l många år har jag stått på 
Mårtenstorget och hållit upp en 
banderoll med texten "Bryt borga
rväldet". Det tog lång tid - och nu 
har borgarväldet brutits. Men till 
vilken nytta? Vad händer? Ingen
ting. Ingenting politiskt i alla fall. 
Den stora grejen för vänsterpartiet 
är att delta i sossarnas omorganisa
tion av kommunen. 

Tiden rusar 
Det är nu det gäller för vårt parti. 
Vi får inte hur många chanser som 
helst. Förra gången vi fick makten 
lyckades det inte så bra. Den här 
gången måste det gå bättre. Men då 
gäller det att vi kommer igång. Vad 
ska vänsterpartiet i Lund använda 
makten till? Vilka är de politiska 
målen? Partiet måste ha ett program 

för vad som ska göras under 
mandatperioden. Det som finns är 
samverkansprogrammet mellan s, 
v och m p. Det räcker inte. Vi måste 
ha egna frågor, en egen profil. 

Kommundelarna kan bli bra. 
Mendetblirintebra avsigsjälv. Vi 
måste träffas, diskutera och planera 
för den nya situationen. Vad kan vi 
åstadkomma? Vad ska vi s vara våra 
väljare att vi vill arbeta för? Vi 
måste kunna vara mer konkreta än 
att vi är för allt som är bra och mot 
allt som är dåligt. 

Oroande ointresse 
Det är ett märkligt och oroande 
ointresse för den nya situationen 
hos de "gamla" kommunalpoliti
kerna. De kör på i de vanliga 

hjulspåren och fortsätter att 
diskutera gamla frågor på möten 
som utformades för tjugo år sedan, 
och som de flesta för länge sedan 
har slutat att gå på. Nya medlemmar 
och nya politiker lämnas i sticket. 
Det finns en ovilja att inse att den 
nya organisationen ställer nya krav 
både på politiken och på oss 
politiker. Budskapet från centralt 
placerade kommunalpolitiker har t 
o m varit att allt som hör till kom
mundel snämndernas verksam
hetsområde är viktiga områden fö r 
vänsterpartiet. Dvs partiets linje 
skulle vara: det spelar inte så stor 
roll vad ni gör där ute i de lokala 
nämnderna eftersom det blir 
vänsterpolitik i vilket fall som helst. 
När det gäller utbildning av 
politikerna i de lokala nämnderna 

får vi endast en dag av kommunen, 
resten fö rväntas partierna ordna 
själva. I vänsterpartiet planeras 
ingen sådan utbildning. 

Egen politik 
Visst kan vi i kommundelarna 
utforma vår egen politik. Då blir 
det kanske satsning på fritidsfrågor 
i Toms kommundel, på trafikfrågor 
i centrum, på Folkparken på Väster 
och på socialt förebyggande arbete 
på Ostra Torn!Linero. Vi sst är det 
bra med tusen blommor som 
blommar men i längden är det inte 
bra att vänsterpartiets politik 
bygger på intresset hos den person 
som för tillfället har en plats i 
nämnden. 

Kajsa Theander 



"Att såna som jag kan få kulturpris l" forts från s. l 
Du vemåla och för något år sedan 

gick de norrut till Stockholm och 
Fantomen på operan? 

Gunnar S. - Kanske måste det 
vara en tillräckligt fräck grej. Vi 
har ju båda erfarenheter av opera
tåget till Y stad, som fungerar. Men 
det behövs ändå en stabil grund i 
form av fasta goda kulturvanor. 
Jag tror att ett problem är att det 
kulturbärande skiktet inte har behov 
av att visa upp sig på samma sätt 
längre. De sociala ritualerna har 
förändrats. För övrigt hånade vi i 
vänstern borgerlighetens behov att 
synas i kulturella sammanhang. 

Nu tycker jag det är viktigare att 
man bygger en festlig foaje till 
stadsteatern i Lund än att man 
bygger om scenutrymmen. Se på 
Malmö stadsteaters fantastiska 
foaje! 

Staden Lund 
Rolf N. - Om vi skulle tala om 
kulturformer. Vad ligger dig själv 
varmast om hjärtat? 

Gunnar S. - Det är nog tradi
tionen och formen i byggandet och 
stadsplaneringen. Lunds arkitektur 
med Anselms sextiotal, men också 
hans senare saker, som byrålogen 
och humanisthuset De kommer att 
vinna med tiden. Den gamla 
simhallen, som Westman ritade var 
en pärla. Den hade grundläggande 
konstruktionsfel, som gjorde attden 
inte gick att rädda. Det framgår av 
Tage Erlanders memoarer att han 
var stoltöver simhallen liksom över 
välfärdsamhället, som ju också 
hade grundläggande konstruk
tionsfel! 

När det gäller stadsplaneringen 
är det trist att Lund inte har några 
lyckade nya områden. Lund har 
inte legat framme på det området. 
Ta Norra Fäladen som exempel. 
Stan har saknat visionära stads
arkitekter och byggpolitiker. Och 
arkitekterna har inte deltagit i 
debatten. Det som har diskuterats 
har i stället varit bevarande. Jag 
gillar den nya urbanismen. Man 
kan ta Södra stationsområdet i 
Stockholm. Vi hade kunnat göra 
något liknande i Lund. Det är ju 
trevligt att bo centralt, men när 
man vill förnya och förtäta protes
terar ofta de som redan bor där. 

Rolf N.: Visst är det trevligt att 
bo centralt, men jag undrar över 
det här med stadsplanering. Vad 
exakt fascinerar dig? 

Gunnar S.: Det är svårt att säga 
vad det är. Det är känslan av att 
man trivs och att det fungerar och 
är vackert. I Lund är vi i vänsten 
medansvariga till en slätstruken 
planering . Vi har just drivit 
bevarandefrågorna, med några 
viktiga undantag. Det har funnits 
ideer om Svenshögsvägen, Stora 
Södergatan och Trollebergsvägen, 
som stadsgator med affärer, krogar 
och liv. Det var Mårten Duner och 
Tarscicio Bommarco som hade de 
tankarna. 

Rolf N.: Du ägnar mycket tid åt 
musik. Vad betyder musiken för 
dig? 

Gunnar S.: Ja, mycket tid för att 
vara musikhatare l Menjag skulle 
vilja säga några ord om en byggnad 
som jag gillar. Det är Folkparken 
ritad av Bengt Edman. Stilen 
brukar kallas "nybrutalism". Det 
är ett fint hus, vackert och det kan 
fungera bra. Det är en kulturell 
skandal i Lund att det legat för 
fäfot så länge och jag är glad för 
nystarten med Ystadoperan och 
Skåne Baletten. 

Rolf N. -Men det har väl ändå 
gått på kryckor. 

Gunnar S. -Ja, Folkparken kom 
till i en svacka mellan traditionell 
folkparkskultur och discokultur, 
som den inte var lämpad för. Men 
man skulle mycket väl kunnathålla 
igång verksamhet. Konserter och 
arrangemang, som hamnade på 
Spartakunde varitdärJämför med 
den berömda kyrkan i Klippan, 
Lewerentz mästerverk. Det är inte 
mycket folk som besöker den. Men 
den finns och lever. 

Leverentz är intressant, för
resten. Jag fick upp ögonen för 
honom på mitt första sommarjobb 
på pappersbruket i Skoghall. Han 
ritade sodahuset där, som jag 
beundrade mycket. 

Rolf N. - Men försöken med 
Y stadoperan och Skåne Baletten 
har väl ändå inte varit helt lyckade. 
Folk har haft svårt att hitta dit. 

Gunnar S. - Parken har fallit i 
glömska, så den måste åter
upptäckas, men kunde de lära sig 
att hitta till Sparta, som också 
ligger avsides, så kan de lära sig 
att hitta till Parken. 

Rolf N.- Om vi går tillbaka till 
musiken .. . 

Gunnar S.-Jag är främst intres
serad av musik, som agitations
medel för att understryka ett 
verbalt budskap. Man kan säga att 
det är i linje med arbetarrörelse-, 
frälsnings-, nykterhets- och kvin
norörelsetraditionen. 

Rolf N. - Du ger alltså inte 
mycket för musiken som sådan? 

Gunnar S.- Det är trevligt med 
musik men det är för mycket musik 
nu. Den breder ut sig. Som du 
kanske minns varnade Ulf Tele
man för att bilden breder ut sig på 
bekostnad av ordet. Det är det
samma med musiken. Problemet 
är att det tar utrymme och 
tid. Därmed tränger den undan 
annat. Det skapar t ex. problem för 
politiken och det är inte bra för 
musiken. Det behövs koncent
ration och överraskning. 

Rolf N.- Själv har jag slagits 
av tanken att om det inte är musiken 
i sig som konstart som är konser
vativ, så verkar åtminstone pub
liken vara det. Nittonhund
ratalsmusik upplevs som modern 
och svår trots att den är nästan ett 
hundraårgammal. Vi ärmedandra 
ord långt ifrån Arnold Schönbergs 
tanke att springpojkar och ung
domar på gatorna skulle vissla 

tolvtonsmusik i stället för schlagers. 
Gunnar S.- Det är nog bara det 

att avantgardet hade fel som vanligt. 
Se på politiken. Det fanns över
spända drag. Det blev inget Tatlins 
torn; ingen poesi a la Marinetti och 
ingen musik enligt Schönberg. 

Rolf N. - Men det du säger 
motsägs av Röda Kapellets ut
veckling. Man kan ta namnbytet 
från Lunds Kommunistiska Blås
orkester, ett namn med agitatorisk 
klang och tydlighet. Röda Kapellet 
för tankarna till undergrävande 
verksamhet i det fördolda inte till 
spel med öppna kort. Men jag tänkte 
främst på utvecklingen av er 
repetoar. 30 november hörde jag 
kapellet i saluhallen spela en svit 
av Paul Hindemith. Den var inte 
fårdigrepad, men det var spännande 
och ovant. 

Gunnar S. - Den utvecklingen 
du talar om kommer inifrån, från 
orkesterns medlemmar. Der är inte 
många förutom jag, som står ut 
med att tuta agitationsmusik om 
och om igen. Det är utövarnas inre 
behov som styr, men det kan skapa 
en klyfta till publiken. Att spela 
konstig musik på Mårtenstorget är 
som att ställa upp en konstig 
skulptur. 

Rolf N. - Du menar att det är 
något man skall göra men att det är 
ett äventyr? 

Gunnar S. -Just därför! 

Bygg en spexteater 
Gunnar S.- Jag tycker att det är 
tråkigt med den klyfta som finns 
mellan studentkulturen i Lund och 
den övriga kulturen. Ta student
spexen som exempel. De har 
vitaliserats och är en levande form. 
Tidigare var det en angelägenhet 
för en liten grupp men nu är det 
många som skriveroch agerar. Jag 
tycker att spexen borde spelas på 
stadsteatern i stället för de usla 
Lagerstålarna. Jag trorattdet skulle 
stimulera och att formerna snabbt 
skulle överskridas i riktning mot 
musikal. Här kunde kommunen 
göra en insats. 

Min andra ide är egentligen Per 
Garthons gamla tanke att bredda 
karnevalerna så att de blir en 
angelägenhet för hela Lunds 
befolkning. Lundaborna kunde ha 
egna vagnar i karnevalståget. 

Lund har två av landets bästa 
studentorkestrar, Bleckhornen och 
Alte Kamereren. Varför ser man 
dem inte på kulturnatten i kom
munens arrangemang.? 

När jag ändå är på gång vill jag 
påminna om vad Rabert Berg skrev 
i VB för några år sedan. Att man 
skulle se Kulturen, som ett mönster 
för kulturen. Där används med
lemmarnas engagemang på ett bra 
sätt. Som gratis arbetskraft. Det · 
av ekonomisk betydelse. M 
också som en fast krets av besökare 
och ambassadörer. 

Teaterföreningen har fått en bra 
start och är något i den riktning, 
som Rabert efterlyste . Jag är för 

egen del med i stadsbibliotekets 
vänner. 

Rolf N. -Konsthallen har också 
en vänförening. Men du väcker 
mitt dåliga samvete. Jag har varit 
med i Aura och är på gång in igen. 
Annars har det vari t lättare att gå 
med i Louisianaklubben än i något 
på hemmaplan. Kanske beror det 
på att jag sedan gymnasietiden i 
Helsingborg har ett personligt 
förhållande till Louisiana, miljön 
och dess samlingar. 

Gunnar S. - Lund behöver 
kulturella arkitektoniska monu
ment. Det behövs en klassisk 
stadsteater för teater och spex. I 
kvarteret Galten skulle inte vara 
illa! 

Bildkonsten 
Rolf N.- Vi har bara berört bilder 
en passant. Du sa något om att det 
är för mycketbilderoch attbilderna 
är ett hot. 

Gunnar S. - Jag vet att vi har 
olika syn på detta. Bildkonsten är 
inget problem. Det är bilder i media 
och teve, som dominerar. Där är 
jag auktoritär. Jag vill att man skall 
ta bort bilder! J ag är för etablerings
kontroll och censur. Att legitimera 
teve med en lokalkanal som TV
Lund är skadligt, för att inte tala 
om sändni ngar från kommun
fullmäkt ige. 

Rolf N.- Har du följt TV -Lunds 
utveckling. Jag tycker attden blivit 
riktigt bra, snabb och lokal. 

Gunnar S. - Nej, givetvis inte. 
Jag vägrar titta av princip. Man 
skall vara på fullmäktige och 
lys sna. Det är för övrigt det 
klassiska med demokratin. Man 
deltar genom att vara där. Annars 
blir det bara en bild- och ljudtapet. 
De drar sina sladdar och fick t ex 
regi s sera hela Agenda 21- press
konferensen. Det blir då vad Göran 
Therborn och andra kallar imaginär 
politik, i ordets båda betydelser. 
Förlängningen är Berlusconi. Kan 
man inte hindra den utvecklingen 
får man ta till underhuggarnas 
klassiska grepp: Att förlöjliga och 
ge folk dåligt samvete. 

Rolf N.- Har vi missat något? 
Gunnar S. - Eftersom allt är 

kultur har vi säkert mi ssat mycket. 
Rolf N. - Menar du att du ser 

kulturen på samma sätt som Göran 
Palm? Att kultur är odling? Potatis, 
morötter och sådant? 

Gunnar S. - Nej, jag är mot
ståndare till ett utslätat kultur
begrepp och att sådana som jag blir 
kulturpristagare. 

Jag skulle mycket hellre blivit 
"politikpristagare" ! 
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ETT TASKIGT PAHOPP 
För cirka femton månader sedan 
röstade lundaborna fram en ny, 
röd-grön, majoritet i fullmäktige. 
Att det blev så beror nog till stor 
del på trenden i riksdagsvalet, men 
det berodde säkert också på att 
lundaborna ville ha konkreta 
förändringar till stånd även på 
lokalplanet. 

Vad har då hänt under den tid 
som de röd-gröna regerat i Lund? 
Mitt eget svar på den frågan är 
tyvärr helt enkelt: inte särskilt 
mycket. Frågan är då besvarad 
utifrån min begränsade 
horisont. J ag är inte 
aktiv i kommunalpoliti
ken, går inte på med
lems- eller informa
tionsmöten och läser 
inte heller dokument från 
mäktige och nämnder. Jag miss
tänker att alla kommunalpolitiskt 
aktiva anser att inte särskilt mycket 
är djupt orättvist och föroläm
pande, med tanke på all den energi 
och möda som de lägger ner i det 
politiska arbetet. 

Vad har hänt? 
Inte desto mindre tror jag att inte 
särskilt mycket är just så som (den 
icke-politiskt aktive) lundabon i 
gemen betraktar saken. Har vi fått 
bättre eller billigare kommunal 
service? Har vi fått mera pengar i 
plånboken? Har bilismen begrän
sats? Kollektivtrafiken byggts ut? 
Villkoren för gång- och cykeltrafik 
förändrats? Har vi fått mer att säja 
till om i vår vardag? Svaret på 
dessa frågor är i bästa fall "n jaa" 
eller i sämsta ett blankt nej. 

Tiden är knapp 
Men lundaborna kommer- snart! 
- att få mera att säja till om, in
vänder säkert mången kommunal
politiker, vi inför ju kommundels
nämnder, och dessutom hade det 
ju varit ännu sämre ställt med 
service om borgarna hade fått 
makten. Det sistnämnda är förvisso 
sant, menjag tror inte att "kvinnan 
på gatan" i allmänhet fu nderar så 
mycket kring vad som kunde ha 
inträffat om, utan mera ser till vad 
som faktiskt hänt och inte hänt. 
Vad gäller kommundelsnämn
derna tror jag att de flesta utanför 
denaktiva politiska kretsen är, som 
bäst, ljumma anhängare, som jag. 
Jag tror att KON är bra för den 
politiska apparatens sätt att arbeta 
(bortsett från andra för- och nack
delar) men att de bara på mar
ginalen kommer att öka Svenssons 
och Jönssons inflytande. 

Risken är stor att det blir en röd
grön minoritet vid nästa val om 
dagens majoritet inte snabbt ser 
till att saker händer. Tiden är knapp. 

Vad skall då beslutsfattama göra 
för att få resultat att visa upp? 
Plånboksfrågorna är givetvis det 
som folk märker mest och kanske 
också blir gladast över om resul
tatet blir ett plus. Men kommunen 
saknar pengar för att plånboksre
former av någon större omfattning 
ska kunna genomföras . Okat 
inflytande för kommuninvånarna 
kommerunder allaomständigheter 
att ta lång tid att uppnå (även om 
man i motsats till mej , tror att 
KON kommer att innebära en 

smärre revolution på 
detta område) , och 
några häftiga byggna
tioner lär knappas t 
vara aktuella. 

"-.-- Det finns dock ett 
område som ligger bra till. Det 
behöver inte ta lång tid att få 
förändringar till stånd, alla som 
rör sej ute på stan kommer 
omedelbart att märka att något nytt 
är på gång, och det kostar heller 
inte mycket pengar. G i vetvis syftar 
jag på trafikmiljön. A v någon 
anledning som jag inte begriper 
tycks dock de röd-gröna vila på 
hanen i denna fråga. Ska vi tro en 
stor malmötidning så ska besluten 
om trafiken dras i långbänk fram 
till 1997, inklusive spårburen 
trafik. Visst måste trafiken få 
långsiktigt hållbara lösningar, men 
det hindrar inte att man också kan 
göra förändringar på kort sikt. 

Femton månader 
Jag tror att t.ex. följande föränd
ringar kan göras inom loppet av de 
närmaste I 5 månaderna: 
I Stäng av stadskärnan från 
biltrafik. Släpp fram biltrafik till 
P-husen Dammgården, Färgaren, 
parkeringen vid Fokus och Domus, 
men inte längre. (Handikapp
fordon ska givetvis tillåtas). 
2 Bygg om Lilla Fiskaregatan så 
att cykel- och gångtrafik (C&G
trafik) separeras. Det kan ske 
genom nivåskillnad förde två olika 
trafikantgrupperna, eller genom 
andra fysiska avgränsningar. 
3 Separera gång- och cykeltrafik. 
Faktum är att den största otjänst 
som kommunen gjort cykel- och 
gångtrafiken i stan är att dra ett vitt 
streck i mitten av gångbanor och 
trottoarer och kalla ena halvan för 
cykelbana. Den röd-gröna majori
teten måste skapa acceptabla 
förhållanden för både G- och C
trafik. En nödvändig förutsättning 
för detta är att de båda trafikant
kategorierna ges separata vägba
nor. Ta av bilkörbanan om utrym
met inte räcker till! 
4 Riv södra gång- och cykelbanan 
vid Dalbyviadukten. "Lösningen" 

här för G&C-trafiken är det kanske 
främsta monumentet över plane
ringens inkrökthet och oförmåga 
att förstå den miljövänliga trafi
kens behov. Symbolvärdet av att 
destruera denna makabra kon
struktion kan inte underskattas. 
5 Byt ut alla befintliga cykelställ 
mot nya som ges en vettig bredd, 
så parkering kan ske utan stort 
omak. Jfr. bilparkeringarnas 
marginaler till bredvidstående 
fordon. 
6 Ta bort alla "indragning " av 
övergångsställen och cykelöver
farter. Systemet med att G&C
trafiken i gatukorsen ska dras in 5-
I O m från själva gatukorset är ett 
befängt påfund, som enligt min 
mening felaktigt motiveras med 
trafiksäkerhetsskäL Självklart går 
den kortaste vägen mellan två 
punkter även för G&C trafiken i 
en rät linje. (Skulle motsvarande 
tankesätt råda för bilar skulle t. ex . 
Trollebergsvägen motorfordons
bana dras ner en sväng runt 
Hårlemans plats). 
7 Infö r generell hastighetsbe
gränsning till max 30 km/t im inom 
yttre ringen. Detta skulle minska 
riskerna för den oskyddade trafi
ken samt minska utsläppen. För 
några år sedan, vill jag minnas, 
försökte vänsterpartiet få en sådan 
begränsning till stånd, men 
länsstyrelsen sa nej . Det ärnu dags 
att fö rsöka igen. Skapa opinion 
kring frågan så att byråkratin inte 
vågar lägga hinder i vägen! 
8 Förmå polisen att bry sej om 
överträdelse av förbud mot bilkör
ning. (Hur många har fått böta för 
överträdelse av förbudet på t.ex . 
Lilla Fiskaregatan?) Jag vet inte 
riktigt hur det ska gå till, men 
kanske polisstyrelsen finns kvar? 
Om inte finns det förmodligen 
andra kontakter mellan kommu
nens förtroendevalda och polisen. 
Utnyttja de möjligheter som står 
till buds, skapa opinion! 

Ovanstående är förslag på en 
del åtgärder som snabbt kan 
genomföras. Säkert finns flera och 
bättre inom trafikområdet, och 
även inom andra områden. Huvud
saken är att varje lundabo ska se, 
märka och känna att här händer 
något nytt. Det är hög tid att sätta 
fart med en för alla människor 
märkbar positiv förändri ng av 
Lund. Händer ingenting påtagligt 
så blir den röd-gröna majoriteten 
en ny parentes i stadens politiska 
historia. 

UlfNymark 
PS. För övrigt anser j ag att 
genomfarts trafiken för motor
fordon ska förbjudas på Fritjafs 
Väg. DS. 

Rättelse 
För undvikande av sorgesam 
felmedicinering vill vi meddela 
att den antidepressiva medicinen 
Lo sac som nämndes i förra numret 
inte är antidepressiv och dessutom 
inte heter Losac. Magontred. 

Bytes 
Det har ibland sina problem att 
heta. Speciellt vissa saker. Hade 
länge svårt för ärtsoppa i skolan 
men sen var det lugnt några år. Då 
och då någon gliring om dåliga 
rådgivare, lite kvistigt i säljsi
tuationer men annars rätt o key. 
Sen blev det värre, så fort man 
presenterade sig för någon lärare 
så fick han eller hon något fjärr
skådande i · blicken och 
var men~,,:•'"'? . ·~ · talt blocke
rad en -~ ::: ·~ stund. Sen 
blev det.·. ~ . < •· ,~· lugnt igen, 
men ba- · · · 1 ra något års 
vila, sen . ·· · · · • var det dags 
i g e n . · Det finns väl 
ingen prutmån, ha ha. Allt kan 
man lära sig leva med tänkte jag, 
men varför tar han aldrig slut. Ska 
han bli statsminister också, vad 
blir standardskämtet då tro. Visst 
skulle man kunna byta namn men 
man får nog betala en hel del 
emellan som tiderna är just nu. 
Fick just en bättre ide, han kan väl 
byta. Gunnar Emanuel skulle väl 
passa, kanske med tillägget Il. 

Osignerat 

Annons 
Kollektivet Glädjen på Kyrko
gatan I 7 söker boende. Två fina 
rum lediga. Ring Finn, I 2 90 98 
eller 35 58 82 (arb.) 
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