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Lördag 29 november kl. JO 

Sten Henriksson (v) 
Gun Hellsvik (m) 
Göran Persson (s) 
"Öppna/öppna inte Säpo s och !B :s 
arldv'" Debatt på Mårtenstorget 
kl. 10. Det är i skrivande stund 
osäkert om Hellsvik och Persson 
kan ställa upp, men arrangörerna 
räknar med att de skickar var sin 
stand-in. 

Lördag 29 november kl. 10 . .30 

Rolf Nilson (v) 
inviger vänsterpartiets nya lokal, 
Svartbrödersgatan 3, i Mårtens
torgets nordvästra hörn. En bleck
ensemble ur Röda Kapellet sekun
derar med okonventionell appell
musik. Efteråt öppet hus på v
lokalen 11-16 med goda möjlig
heter att diskutera vänsterns lokala 
och nationella politik. 

Söndag 30 november kl. 19 

Röda Kapellet 
spelar i Kungshuset, Lundagård. 
Musik från många länder. Mång
fald, inte enfald' 

Söndag 30 november kl. 21 

storbandet 
spelar i stadshallens konsertsal. 
Dansa gärna' 

Måndag l december kl. 19 

Gudrun Schyman (v) 
talar på offentligt möte i Arlöv, 
Vårfruskolans matsal (vid Lunda
vägen) . Tisdag kl. 19 talar hon i 
Svedala på Bio Flamman, Hant
verkargatan 7. 

Torsdag 4 december kl. 19 

Lars Ohly (v) . 
"Vart går vänstern?" Offentligt 
möte med vänsterns partisekrete
rare i Medeltidssalen på Folkets 
hus. Det är f.ö. Lars Ohlys första 
besök i Lund. 

Söndag 7 december kl. 12-18 

Colombiakulturdag 
Utförligt program nästa vecka. 

Fynd från 1986 vid vindsröjning: 

Monokulturelit Lund: en kritik 
När vänsterpartiet flyttade till sin nya lokal och röjde sin 
gamla vind återfanns ett antal restexemplar av årsskrif~en 
"Lund sett från vänster" som utgavs 1979-1988. I 1986 ars 
årgång fanns en artikel av Anders Svensson som vi härmed 
trycker om, i förkortat skick och under ny rubrik. Vi.~ycker 
den är aktuell nu när översiktsplanen diskuteras och vanster
partiet hävdar dels att vi bör bygga tätar~, dels att P~.anen i_~te 
bara bör tala om var de nya husen ska hgga utan aven saga 
något om hur de bör se ut. 

Lunds stadskärna utvecklades och 
fullbyggdes under nära 1000 år. 
Under de senaste 30 åren har sta
dens yta nästan fyrdublats medan 
antalet lundabor inte ökat mer än 
knappt två gånger. 

Det senaste stora "förortstill
skottet" är stadsdelen Gunnesbo, 
fullt utbyggd 1988, nästan lika stor 
som stadskärnan innanför vallarna, 
men med mindre än hälften så 
många invånare. 

Märkligt tyst om periferin 
Den här krönikan ska ägnas en 
kritisk granskning av hur staden 
Lund växer. Om nybyggnaderna i 
centrum förs stundom livliga dis
kussioner, men om de merperifera 
delarna är det förunderligt tyst. 
Ändå är det ju här den verkligt 
omfattande byggnadsverksam
heten pågår. Det är utanför stads
kärnan som det nya Lund skapas: 
Gunnesbo, Ideon, förtätningen av 
Östra Tom, Djingis Khans till
byggnader, de nya kolosserna på 
Teknis , Gastelyekans industri
område, kvarteret Solisten norr om 
Vipeholm m.fl. m.fl. 

Stora markområden reserveras 
för en enda verksamhet; ibland 
boende, ibland arbete, ibland kom
munikationer. Sammanhangen blir 
svåröverskådliga och staden gles
are. Trycket från näringsliv och 
universitet driver fram snabba 
beslut och forcerat byggande. Ty
värr med dåligt resultat. 

Monokulturen, stora som små 
städer, med bara industri, bara 
universiteteller bar bostädermanas 
fram med kommunen som tjänst
villig springpåg. En utveckling, 
alltför vanlig i svenska städer. 

Finns det några tecken i det som 
är byggt i Lund under 1985 på att 
den trenden håller på att brytas? 
Vi ger oss ut på en tur kring Lunds 
ytterområden. En cykeltur från 
stadens centrum, Lundagård (kon
ditoriet alltså) ut till Gunnesbo är 
lärorik om man vill studera Lunds 
"förortshistoria". 

Spoletorp-Gunnesbo 
Den första stora utbyggnaden, utan
för vallen, började på 1880-talet 
med den s.k. Spoletorpsplanen eller 
Påskalyckan, huvudsakligen förfat
tad av stadsingenjören A.C. Jacobs
son. Tar man Karl Xl-gatan från 
Clemenstorget norrut kan man 
snabbt konstatera huvuddragen i 
planen: ett enkelt rutnät som fort
sättning på det n y anlagda Clemens
torget, riktningen delvis bestämd 
av Allhelgonakyrkan som träffas 
"mitt i synen" av Nils Bielkegatans 
förlängning. Vidare butikslokaler i 
källar-eller bottenvåningen, bostä
derovanpå. Representativ fasad mot 
gatan, skräpigt och privat mot går
den. En grön lunga i kvarteret Krå
kelyckan (det med Lindebergska 
skolan, Ribbingska och Qvenner
stedtska villan). 

De första husen vid Clemens
torget började byggas på 1880-talet, 
och de sista upp mot brandstationen 
avslutades kring 1930. Det tog alltså 
nästan 50 år att fullbygga planen 
och krävdes insatser av flera olika 
arldtekter och byggare. I denna 
stadsdel finns fortfarande förutom 
en speceriaffar två bagerier, en bil
skola, tobakshandlare, tapetserare, 
antikaffär, två cykelhandlare, ett 
par frisersalonger, en blomsteraffar 
m.m; också sådana specialiteter som 
brädgård, modellsnickerier och 
sjukhem. 

Vi snirklar oss över den tillfälliga 
träbron som förbinder väst med öst 
i väntan på den nya kung Oskars 
bro. (När min morbror var liten 
gick han balansgång på den gamla 
brons spann, det är jag mycket stolt 
över.) 

Här tar stan slut. Men vad kom
mer istället? 

40-talets Kobjer 
Små skyltar visar vägen mot Gun
nesbo över Kaprifolievägen i rikt
ning mot Kobjer. En annan förort 
som planerades på 40-talet. Funk
tionalismens tidiga ieal är klart av
läsbara: enkla trevåningshus vid lätt 

slingrande gator som inte är helt 
långt från rutnätsplanen. Stora 
fönster, gröna stråk och en park, 
rikligt med luft och ljus. Aridtek
toniskt välproportionerade hus, 
ritade av Hammarskjöld-Reiz, 
med butiker i vissa av botten
våningarna, bl. a. Scotts Livs som 
var först i landet med att sälja 
mjölk i pappkartonger från Tetra 
Pak. Fortfarande hade inte bilen 
slagitigenom som avgörande pla
neringsfaktor när Kobjer bygg
des. Husen ligger vid gator, de 
har fram- och baksida. Men det 
som sldljer Kobjer från Påska
lyckan är den dåliga kopplingen 
till staden. 

Vi vrider huvudet till vänster 
där vi står på cykelvägen söder 
om Kobjer: Öresundsvägens in
dustriområde, lika långt som av
ståndet mellan Allhelgonakyrkan 
och Södertull, breder ut sig. Här 
har zoneringsstrukturen renodlats 
till 100 procent. En industrizon 
med breda gator och stora last
intag. Fullständigt ointressant, om 
man inte behöver en sldftnyckel 
eller en låda spik. Här ligger 
Lunds enda "järnhandel" . Hit tar 
man sig med bil. Utan bil inga 
spik! Här utgör planen också ett 
slags rutnät, men kvarteren är 
cirka 15 gånger större än på Påska
lyckan. 

Rutnät och kvarter är däremot 
helt försvunna på Klosters Fälad 
lite längre söderut, där bilfria fält 
med uppradade lamellhus vittnar 
om bilens verkliga intåg i plane
ringen av bostadsområden, 60-
talet. Då alla planerares och eko
nomers dröm om den funktions
uppdelade, zonerade staden på 
allvar började förverkligas. Ar
bete för sig, bostäder för sig, re
kreation för sig och transportema 
däremellan för sig. Vi passerar 
under Norra Ringen och konsta
terar att den drömmen i högsta 
grad har blivit verklighet. 

Knappt en Gunnesbo 
Gunnesbo möter oss med den för
staetappen av ett industriområde. 
Åkervägen. Ett koloniområde på 
höger sida lättar upp intrycket. 
Väl framme på Nöbbelövsvägen 
tar jag fram lundakartan för att få 
en överblick. Tillsammans med 
Rudeboksvägen i västeroch Gun
nesbovägen i norr bildar Näbbe
lövsvägen en slinga runt det nu 

Forts. på sid. 2. 



Walter Nilsson 
skånsk arbetarförfattare 1932-1997 
Somjag går här under några dagar 
och funderar på att skri va om hans 
senaste bok, når mig meddelandet. 
Walter Nilsson, f. 1932 i Yngsjö, 
journalist, författare och sjöfarts
expert, dog i förra veckan. 

Mannen med kikaren 
Walter Nilsson som författare är 
säkert inte känd av så många män
niskor. Men vi är många som på 
skilda håll- mes t i Sjömannen och 
Helsingborgs Dagblad - tagit till 
oss hans nyktra sakprosa om fartyg 
och deras öden. Han satt där vid sin 
kikare högst upp i ett hus på Drott
ninggatan i Helsingborg och såg ut 
över ett av världens mest trafikerade 
vatten. Han såg en gammal ner
lastad skorv under flagg från Costa 
Rica eller Cypern på nordlig kust 
möta nordvästen från Kattegatt. Då 
slog Walter Nilsson i sina volymer 
med Lloyds Register of Shipping 
och sina kort- och bildregister om 
kanske 50 000 fartyg och kunde 
berätta om den kedja av rederi- och 
namnbyten som var det fartygets 
historia. Materialet samlade han 
metodiskt, vid årliga resor till kaj
erna i Pireus eller vid långa sejourer 
vid Kielkanalen. Nostalgi och ro
mantik? Jo, man måste nog bry sig 
om hav och båtar för att riktigt ta 
hans texter till sig, men i lika hög 
grad var det fråga om levande 
ekonomisk historia och miljöjour
nalistik. När en åldrad supertanker 
bryts sönderutanför Kapstaden och 
spyr ut ett par hundratusen ton råolja 
eller när en passa_gerarfäija förliser 
med 900 döda i Os tersjön finns det 
nämligen alltid ekonomiskarealite
ter bakom. Illa underhållna fartyg 
ägda av giriga redare med under-

Monokulturelit Lund 
Forts. från sid. l. 

fårdigbyggda området. Där ska bil
arna röra sig. Ett par korta åter
vändsgator leder in i kvarteren från 
matarslingan. Ett "utifrånmatat 
system" på planerarspråk. Sam
manigaget tio gatunamn på en yta 
nästan lika stor som stadskärnan! 

Några gult lysande höga gavlar i 
nordväst lockar till sig vår upp
märksamhet. Efter en kort stunds 
terrängkörning når vi husen. Det är 
kvarteret Fornfyndet strax norr om 
korsningenRudeboksvägen-Gun
nesbovägen, ritat av HSB:s arki
tektkontor i Stockholm. Vi lämnar 
cyklarna och vandrar gångstråket 
fram. 4-5-våningshus med stora 
solterrasser bildar rygg för tvåvå
ningshusen framför. Ytterdörrarna 
är röda och har ett runt fönster. I de 
stora gula tegelfasaderna sitter 
illröda accenter, små fönster, kan
ske för att ge ljus åt badrummen. 
Allt är nytt och tyst. Fast det är 
fredag och klockan närmar sig halv 
sex syns knappt en gunnesbo . 

Havets brus? 
Vi sätter oss på en bänk vid det lilla 
torget mitt i husgruppen som är 

betaldaoch outbildade besättningar 
- det är vad Walter Nilsson be
rättade om i sin journalistik och i 
sina sjöfartsböcker. 

Ett arbetsliv 
Men vad jag vill här är att lyfta 
fram honom som skildrare av det 
nyss förgångna. Han har i en serie 
romaner med början i Fiskarens 
påg ( 1973) och därefter Trädgårds
eleven, Bästemannen och nu i år 
Betongarbetaren (Förlaget Gondo
lin, Eslöv, 1997) skildrat sittarbets
liv. Det är skönlitteratur, men det 
finns en självklar autenticitetkring 
allt vad han berättar. Med denna 
serie av romaner sällar sig Walter 
Nilsson, "en arbetarunge från Skå
nes fattigkust", till raden av fram
stående svenska arbetarförfattare 
som skildrar en mognande männi
skas sökande efter försörjning, kun
skap, trygghet och rentav lycka 
och kärlek. Jag skulle vilja skriva 
om hela den här serien, men tiden 
är knapp och det kan bara bli några 
ord om just den nya, Betong arbe
taren. 

Det är slutet av femtiotalet , för
fattarens alter ego, Spjut, älskar 
lukten av my Ila och frodig växtlig
het i växthusen, men läget är föl
jande: 

Helsingborgs stad har en ringmur 
av handelsträdgårdar, plantskolor 
och fruktodlingar. I Ramlösa, Don
arp, Fil borna, Bårslöv, Välluv och 
Påarp blänkerväldiga växthusblock 
i solen, liknar sjöar. 

Timlönen för en trädgårdsarbe
tare med minst sju års vana är 3:74. 
Icke yrkesutbildad byggnadsarbe
tare tjänar lätt 8 kronor i timmen. 

den första av tre. "Tyst!", säger 
någon, "härifrån hörman bränning
arna i Lomambukten!" - "Det är 
fläktsystemet på taket som brum
mar", klipper en annan av . Vi be
finner oss i ett "boendeoptimerat" 
område: bilarna är borta, parke
ringen passerade vi på väg in. "Det 
är ju så bra för barnen, man kan 
släppa ut dem ensamma." Det 
brukar vara ett argument när någon 
flyttar till den trafikseparerade för
orten. Lund är långt borta liksom 
mångfalden: livet, affärerna, män
niskorna, restaurangerna, parkerna, 
de oplanerade, mystiska platserna. 
Här är allt uttänkt och planerat i 
minsta detalj för att bo. Genom
planerade lekplatser med "armerat 
gräs" (gräs som växer genom be
tongplattor) , asfalt, kullersten och 
vanligt gräs blandat på en liten yta. 

Vi accepterar för en stund att det 
kan finnas platser där man enbart 
bor och ser oss omkring på husen 
kring det lilla "torget" . Det är inte 
dåligt. Här kan de boende säkert 
känna större samhörighet och visst 
äger detta område en klar identitet 
där det ligger och spanar ut över 
slätten. Tittar vi närmare på husen 
ser vi att balkongernas stag och 
franer och fönstren är gjorda av 

Marknadens språk är tydligt nog. 
Han blir betongarbetare. "Vi byg
ger landet" heter det ju i sången 
och Spjutoch hans kamrater bygger 
i byggruschen under rekordåren 
stora delar av det Helsingborg vi 
ser i dag. 

Så här skriver Walter Nilsson, 
det är ett silobygge i Sydhamnen: 

Spjut najarenrunda liggare. Egentligen 
en halvrunda för Sven Jönsson najar 
andra halvan. Valna fingrar greppar 
tång och tråd. Blod rinner från långa 
revor på händemas ovansidor. Järnen 
står tätt, formen är smal, najtrådsändar
na river händerna blodiga. 

Och så här, det är en tillbyggnad 
vid saltsyrafabriken på Koppar
verket: 

Det kryllar av entreprenörer på Koppar
verket: Elektriker från Hallberg & Co, 
rörmokare från Holmströms och BPA, 
målare från Palmqvists och Antonssons, 
finska vulkare som bygger transport
band och klär syratankar, betongare, 
murare och snickare från Skånskan, 
Troedssons och BPA, stålbyggare från 
Weibull s, Södra Mekaniska och Järn
montering samt grävmaskinister, last
maskinförare och mobilkranförare från 
många små företag. 

Och om livet hemma, med frun och 
barnet: 

Varför är inte ena hälften av mänsklig
heten skapt till prydnad och andra hälf
ten skapt till arbete, tänker han svår
modigt. Varförmåste grovarbetareock
så vara far och äkta man? Det måste väl, 
för fan, räcka med att vara arbetare? 

-Man ser dej aldrig, säger Astrid. 

Han älskar Astrid, men har inget 
försvar när hon klandrar honom. 
Då är det som om de inte talar 
samma språk. Ibland när han kom
mer hem från dödsens kyla, slit så 
han måste spy bakom verktygs
boden och verkarus råa flin åt mot-

aluminium. Det ger ett vasst och 
lite kallt intryck. Hur hänger man 
förresten upp en ampel, en barn
teckning eller ett fällbord på dessa 
balkonger? Man spikar inte i alla 
fall. Uppfinningsförmågan är det 
dock inget fel på: några invånare 
har lyckats med konststycket att 
klämma fasten utetermometer mel
lan fönsterkarmen och bågen. Då 
gäller det att inte öppna fönstret så 
ofta. 

Underhållsfrihetens dogm 
Aluminiumets intåg på bred front i 
det svenska byggandet vittnar om 
en annan dogm: underhållsfriheten! 
Husen och deras detaljer ska helst 
inte vårdas och bättras, nej allt ska 
göras så att det håller hela husets 
Ii vslängd utan underhåll. Eller 
bytas ut mot nytt, nytt. Materialen 
blir svåra att rå på och omöjliga att 
förstå. Ett träfönster kan få alla att 
associera till ett träd i närheten. 
Men ett aluminiumfönster? En 
avlägset belägen tillverkning med 
råvaror långt borta ifrån. och 
målarna behövs inte. De får väl 
omskola sig till aluminiumarbetare 
och flytta. Så skaffar man sig ett 
omskolningsproblem och sämre 
fönster. l en alltmer abstrakt och 

gångarna, tycker han att han och 
Astrid inte ens lever i samma värld. 

Kroppsarbetets glädje 
och förbannelse 
Och så är det 68 och tidningarna 
skriver om Vietnamdemonstranter: 

- Proffsdemonstranter, säger Lennart 
Berg. Ungdomar som aldrig haft ett 
jobb. De kommer aldrig attjobba med 
sånt som vi kallar ett jobb. När de har 
demonstrerat färdigt och hämtat ut sina 
skolbetyg, får de välbetalda byråkrat
jobb. Om tio år eller femton år sitter 
FNL-ama som chefer i statliga verk 
eller som borgare i riksdan ... 

Han spottar föraktfullt över form
kanten. Han är arbetare. Spjut är 
arbetare. Lans är arbetare. Kalle 
Rönn är arbetare . Skulle de springa 
på gatorna och skrika: ÅK HEM 
USA' skulle landet stanna. Männi
skorna, också proffsdemonstran
terna, skulle dö av svält eller frysa 
ihjäl. 

Arbetets förbannelse 
Walter Nilsson är en skildrare av 
kroppsarbetet, dess lockelse och 
glädje, av stoltheten i att faktiskt 
bygga landet. Men kanske ännu 
starkare skildrar han arbetets för
bannelse och förfäande, hur det 
gör människor till oxar eller maski
ner och hur det gör män och kvinnor 
till främlingar för varandra. Hans 
n ya roman är en utomordentlig tids
arbets- och människoskildring som 
en gång kommer att hyllas med 
stora ord. 

Den nyutkomna skånska littera
turhistorien i två gedigna band näm
ner inte Walter Nilsson med ett 
ord. Nej, det är inte riktigträtt kon
junktur för arbetslivsskildringar. 
Mendetkan välkommaandra tider. 

Sten Henriksson 

uppsplittrad värld är det nödvän
digt, som motvikt, att miljön runt 
där man bor är begriplig och kon
kret. 

Bättre än Magistraten 
Men visst är Fornfyndet bättre än 
Magistratsvägens trevåningsldåor 
i raka led. Ansatser till rumsbild
ningar finns liksom ett intresse för 
gestaltning av husen. Men i grunden 
är det samma gamla sextiotals
planering. Och visst, barnen riske
rar inte att blir överkörda av någon 
bil (om de inte rymmer förstås). 
Men de riskerar inte heller att bli 
medvetna om Lund som stad och 
de farliga, oplanerade lekplatser 
som centrum erbjuder.När de blir 
äldre får väl mor eller far skjutsa 
dem till ridhuset vid NorraFäladen 
eller musikundervisningen på Lin
debergska skolan. 

J ag ryser en smula där på bänken 
i utkanten av Gunnesbo: om Västra 
Ringen byggs blir det smidigare att 
susa till Obs i Burlöv för att handla 
än att strosa ner till Lunds centrum. 
Så infernaliskt: man skaffar sig 
bilen, inrättar samhällsplaneringen 
efter den, fler människor måste 
skaffa bil (fast de kanske inte vill 
eller har råd), fler bilar tas som 



K vinnans huvuduppgift är människans 
Att vara kvinna idag är inte längre 
möjligt. Jag menar då kvinna som 
människa. Som könsvarelse har det 
alltid funnits en "marknad" och 
den är nu större än någonsin. Vill 
man definiera kvinna ur denna 
snäva aspekt så går det alltså bra. 

Vårt oförändrade inre 
Att vara kvinna är att ha ett arbete 
-och vem har det idag?. Jo en del 
har det- men hur länge? Skillnaden 
mellan en man och en kvinna är att 
kvinnan förväntas varakvinna trots 
att hon inte harett arbete. I grunden 
tror ingen på allvar att en man kan 
vara man utan ett arbete. Han är 
ingen utandennanödvändigakopp
ling. Jämställdhetsreformerna har 
bara förändrat det yttre, men män
niskors inre har inte förändrats alls. 
Detta blir tydligt idag när kvinnor 
förväntas nöja sig med att bara 
vara "kvinnor", dvs. könsvarelser 
och gå hemmaoch vaggaoch vårda 
igen i biologismens namn. 

Alla sitter och gapar över ned
monteringen av det svenska väl
färdsbygget Ingen försvarar på 
allvar de reformer som uppnåtts 
mer än ur ett snävt nyttaperspektiv. 
Reformerna i Sverige som bl.a. 
gällde jämställdhet betraktas som 
lyx som vi på lånade pengar kunde 
tillåta oss att utveckla. Dessa re for
mer handlade egentligen om viktiga 
värderingar och om människo
värdighet-i detta fall för kvinnor. 

Fortfarande har vi svenskar kvar 
vårt goda rykte utomlands när det 
gäller jämställdhet, bl. a. indexera
des vi av FN som nr l i världen när 
det gäller gender development och 
gender empowerment. Och vi är ju 
det enda landet i världen med 
hälften manliga och hälften kvinn
liga ministrar i regeringen. Men 
det gäller att vi aktar oss så att inte 
även denna goda renomme för-

intäkt för att samhället än mer måste 
planeras för bilen, vilket gör det än 
mer omöjligt att klara sig utan den, 
å sen . . . Och sedan sitter vi där och 
funderar på hur de människor blir i 
huvudet som växer upp med livet 
uppspaltat i specialformade funk
tioner, bo här, leka där, handla där, 
arbeta där. Öar med obegripliga 
asfaltsystem emellan. J ag bara 
frågar: hur blir man av det? 

Trafikseparering 
in absurdum 
Vi tar oss vidare längs gångstråken 
och försöker var lite positiva. Det 
är ju så lätt att klaga, så svårt att var 
konstruktiv.Plötsligt får vi syn på 
skylten SERVUS . Tyvärr verkar 
den vara den enda de 2000 gunnes
borna har att gå till. Förhoppnings
vis kommer det fler när området är 
fullt utbyggt. Hälften av butiken 
ligger i bottenvåningen på etthögre 
hus, hälften är en påkopplad plåt
låda. 

Uppe vid skolan kämpar barnen 
och deras föräldrar för att få behålla 
en rest av en äldre trädgård. Där 
den planerade cykelvägen ska gå 
fram har de planterat tulpaner och 

svinner. Vad det handlar om är att 
titta bakom reformerna som nu en 
efter en demonteras, ifrågasätts 
eller upplöses. 

Lydiga kvinnor 
Vad låg bakom införandet av 
föräldraförsäkringen, vad låg bak
om förbudet mot att avskeda gra
vida kvinnor, vad låg bakom ut
byggnaden av barnomsorgen? Jo, 
erkännandet av kvinnan som män
niska. A v kvinnans rätt till arbete. 
Det är alltså människovärdet vi 
håller på att ta ifrån kvinnorna när 
vi återigen - för vilken gång i 
ordningen i historien - talar om för 
kvinnorna att de bör kliva åt sidan 
för allas vårt gemensamma bästa. I 
dessa tider av lågkonjunktur kan 
väl ingen ha mage att trycka på 
jämställdhetsfrågorna, nu måste väl 
kvinnorna själva inse att vi inte har 
råd' Och kvinnorna ställer sig lydigt 
vid sidan eller längst bak. Som 
vanligt används "tredje part" som 
gisslan i förhållande till kvinnorna. 
Barn, sjuka och gamla, dvs. gupper 
som kvinnor mest arbetar med, kan 
inte göra sin röst hörd, men istället 
för att försvara dessa begår kvin
norna gemensamt harakiri med 
dessa grupper. Nedläggningar och 
indragningar är tidens tecken och 
vad kan en enskild kvinna göra? 

Bakom reformerna 
Poängen är alltså att minnas vad 
som låg i botten - bakom reformer
na. Att kvinnors arbete inte hand
lade om någon lyx utan om att stå 
upp för en mänsklig rättighet, ett 
grundläggande behov, erkännandet 
av kvinnan som människa, dvs in
blandad i en verksamhet, produktiv 
ellerreproduktiv. Reformerna som 
utarbetades för att kvinnor skulle 
kunna arbeta var inga lyxreforrner, 
de var nödvändiga. 

petunior. Det ser fint ut med de 
spröda vårblommorna i kanten av 
slätten. 

Infarten till skolan är ett utmärkt 
exempel på det som kallas "trafik
separering", dvs. att cyklister och 
gående inte ska blandas med bilar. 
Här korsas Gunnesbovägen av ett 
par cykelvägar, och här ansluter 
infarten till skolan. En asfaltsträng 
för bilar, ledande 25 meter till en 
vändplats, en för barn ledande tjll 
skolgården och cykelställen. Ar 
motivet "trafiksäkerhet" (vad an
nars?) har man misslyckats, efter
som de som kommer på cykel
vägarna ändå måste passera Gun
nesbovägen. Utanövergångsställen 
och andra finesser! 

Bara kyrkans silhuett 
Vi väljer en av cykel vägarna söder
ut från skolan. När vi passerar kvar
teret Bronsåldern ser vi en affisch 
i Hyresgästernas lokal om att de 
boende kan få uteplatserna ingla
sade eller vindskyddade på annat 
sätt. 

Några röda tegelhus nedanför 
Bronsåldern ser intressanta ut. När 
vi kommerfram till Arkeologvägen 

Det verkar åter vara dags att på
minna om att födandet av barn är 
en biologisk process och att vårda, 
passa och fostra dessa är arbete. 
Vidare är det viktigt att påpeka att 
de kvinnor som är intresserade av 
detta arbete kan utbilda sig och 
arbeta som dagbarnvårdare, barn
skötare eller förskollärare. Andra 
kvinnor kan arbeta med eller utbilda 
sig till andra yrken. Kvinnans 
huvuduppgift i livet är inte att föda 
barn och att vårda dem. K vinnans 
huvuduppgift i livet är precis som 
mannens att vara människa- vilket 
som alla vet kan innebära vad som 
helst. Om kvinnans huvuduppgift 
precis som mannens är att vara 
människa så finns det naturligtvis 
lika många uppgifter som det finns 
människor. Men det är naturligtvis 
det som är problemet nu, att det 
inte finns lika många uppgifter som 
det finns människor och då plockar 
man fram en orättfårdig kvinnosyn 
för att rättfårdig a indragningar och 
nedläggningar. 

Urholkad folksjäl 
Men vad händer när vi "säljer ut" 
vissa grundläggande värderingar 
som finns i det svenska samhället. 
Jo, långsamt urholkas den svenska 
folksjälen inifrån. Ingen ska tro att 
vi kan ersätta de värderingar som 
det svenska samhället utvecklats 
till med ekonomism och biologism. 
Inte heller kan det liberala ny
tänkande som breder ut sig och 
som syftar till en dekonstruktion 
av gamla tankemodeller ersätta en 
värdegrund som ett folk under 
årtionden byggt sin identitet på, då 
har man också missuppfattat "mo
dernitetsprojektet" som i god be
märkelse syftar till nytänkande och 
nyskapande av ett samhälle. 

Men vad kan en enskild kvinna 
göra? Frågan är naturligtvis fel 

och kvarteret Järnåldern som det 
heter blir vi uppiggade igen. Klart 
definierade gårdar med en treer och 
lekplatser, utåt slutet. Husen är utan 
åthävor med fina proportioner. Det 
ser skånskt ut, utan någon form av 
romantisering. Inåt gården vetter 
stora träbalkonger som nås via 
trappor av virke med kraftiga 
dimensioner. Träets naturliga fårg 
har behållits och ger ett varmt in
tryck. Den slutna karaktären utåt 
känns naturlig här på åkern och ger 
ju också gott vindskydd. En be
friande klarhet skapas när husen 
har ut- och insida till skillnad från 
det sammelsurium av uteplatser, 
gångvägar, entreer, lekplatser och 
buskar som skapar en besvärande 
förvirring i t.ex. kvarteret Brons
åldern (ritat av L.E. Magnusson 
Arkitektkontor) vid Servus. I Järn
åldern, ritat av Ark 4 i Bjärred, 
anas fina ambitioner, och hade det 
legat i kanten av området hade det 
säkert fungerat änu bättre. 

Flera av husen på Gunnesbo är 
färgsatta i gult och rött. Möjligen 
ett utslag av försök till lokal an
passning. Vi beger oss mot staden 
och sammanfattar intrycken av 

ställd. Självklart kan vi inte göra 
något "själva" på ett samhällsplan. 
Självklart måste vi återigen gå 
samman kring vissa frågor. Gamla 
goda värderingar i nya kläder är 
vad Sverige måste satsa på. Inte 
slänga ut barnet med badvattnet 
som vi gör nu när vi med kniven på 
strupen sparar oss in i en situation 
när vi inte ens längre minns vad vår 
svenska identitet, vårt svenska 
kulturarv och vår folksjäl består av 
längre. Några av våra viktigaste 
värderingar är länkade till kvinnan 
och kvinnors situation och där har 
vi också fortfarande något kvar att 
lära den övriga delen av världen 
när det gäller människosyn och 
samhällssyn. 

Allt sämre ranking 
Den viktigaste värderingen vi har 
när det gäller kvinnan är "kvinnan 
som människa". Och kvinnan som 
människa innefattar avlönat arbete 
och trygg barnomsorg. Vad som 
kommer att inträffa om vi tummar 
på dessa och andra grundläggande 
värderingar är att vi kommer att stå 
som får i långa rader och betrakta 
hur vi i ett globalt sammanhang 
flyttas längre och längre ner på 
rankinglistorna överprogressioner 
inom olika samhällsområden. 

Dessutom kommer vi att ha 
tappat bort oss själva och den röda 
tråd som i vårt samhälle byggt på 
en hög värdering av arbete och till 
detta knutetett människovärde och 
en människosyn där de mänskliga 
verksamheterna ställs i centrum. 
Ett samhälle som räddat männi
skornafrån att utelämnas till biologi 
och öde. 

Marie-Louise Annerblom 
Artikel från april 1997 

bostadsområdet Gunnesbo: Kon
takten med övriga staden är obe
fintlig. Endast Allhelgonakyrkans 
silhuett påminner oss om att vi är i 
Lund. Ett område nästan lika stort 
som stadskärnan med bara en funk
tion, boende, ger en ensidig hus
hållssammansättning, en enahanda 
bild av livet och långa avstånd till 
service och kultur. Bilen har fått 
bestämma planens huvuddrag. Det 
ger få gator med många nummer, 
utan förankring i det byggda och 
svårigheter att orientera sig. Några 
kvarter, t.ex. HSB:sFornfyndetoch 
Ark 4:s Järnåldern höjer sig arki
tektoniskt över mängden och säger 
att det finns hopp om goda miljöer 
även i framtiden. 

Anders Svensson 

I fortsättningen av denna artikel 
från 1986 gör författaren en grund
lig analys av Östra Torn och av
slutar med några mindre objekt: 
lasarettsblockets entre och den nya 
postterminalen på Fabriksgatan. 
Det fmns några årsböcker och andra 
intressanta skrifter om Lund kvar 
på vänsterpartiets expedition. Väl
komna in vid tillfåll e! 
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Fem månader till 
första maj 
Signaturen Gr skrev i VB nr 19om 
utvärderingen av förstamajfirandet 
på vänsterpartiets medlemsmöte. 
Bilden man får avdennadiskussion 
är snarlik den debatt som försiggår 
i det parti som jag företräder. Det 
råder tydligen delade meningar i 
båda partierna om nyttan av ett 
eventuellt utökat samarbete. 

J ag hade glädjen att vara "första
majgeneral" för mittparti och hade 
s.k. teknisk samverkan med vän
sterpartiet. Enligt mitt sätt att se 
flöt samarbetet utan några pro
blem. 

Vem som skrev inbjudan och 
vem som stötte på om samverkan 
behöverman inte tolka symboliskt. 
I mitt fall var det självklart att vi 
skulle ha en teknisk samverkan, 
ochjag ser många fördelar med att 
utveckla detta samarbete. Innan 
jag går vidare borde jag kanske 
upplysa ärade läsare om att denna 
artikel inte på något sätt är ett 
officiellt ställningstagande från 
mitt parti, utan skall tolkas os m en 
högst personlig betraktelse från 
en gräsrot. 

J ag serpositivt på ett gemensamt 
förstamajtåg anno 1998 och mina 
motiv är följande: 

I den kommundel där jag är 
aktiv fungerar samarbetet utmärkt, 
och jag får tydliga signaler från 
andra kommundelar om att mönst
ret går igen. Detta borde på något 
sätt manifesteras. Vi är sprungna 
ur samma källa där nyckelordet är 
arbetarrörelsen. 1998 är ett valår, 
och vi går in i en valrörelse där det 
finns en tydlig vattendelare i synen 
på offentlig verksamhet mellan 
våra båda partier och det borgerliga 
alternativet. 

sydsvenskan driveren kampanj 
för att misskreditera KON-politi
ker i allmänhet och KDN -reformen 
i synnerhet. Man försöker få det 
att framstå som att våra beslut 
handlar om var buskarna skall stå 
etc. Man påtalar också att avhop
pen är många i kommundels
nämnderna, och i denna statistik 
drar man sig inte för att ta med 
politiker som har varit så oan
svariga att de avlidit mitt under en 
pågående mandatperiod. KDN
reformen kommer att bli en val
fråga, och här har vi ett gemensamt 
intresse att bevara denna utmärkta 
reform. 

Ett tungt vägande skäl till ett 
gemensamt tåg är motiven till var
för vi firar denna högtidsdag. Visst 
råder det motsättningar i politiken, 
men det är ju inte det som första 
maj handlar om. Det gäller att 
definiera fienden, och enligt mitt 
sätt att se är detta i första hand 
högern. 

Den grupp som arbetar med det 
kommande förstamajfirandet inom 
socialdemokraterna har gått ut och 
frågat våra medlemmar, och i de 
punkter som framkom var faktiskt 
ett utökat samarbete med vänster
partiet med på listan, så loppet är 
tydligen inte kört. Sålåtosskämpa 
för att vi på valåret 98 tågar till
sammans och gör, med gemen
samma krafter, firandet i Folkets 
park tillden folkfest som det borde 
vara' 

Nu hör det till saken att jag 
tillhör den del av socialdemokratin 
som skulle välkomna ett samarbete 
på riksplanet men det är i och för 
sig en annan fråga. 

Jan Wallgren (s) 

Miljöbalken - hot eller 
möjlighet? 
I nr 31 av Veckobladet för Karin 
Svensson Smith fram stark kritik 
mot den kommande miljöbalken. 
Man får också intrycket att Karin 
är negativ till vänsterpartiets am
bition att bidra till att förbättra det 
förslag som ligger. Jag hoppas att 
det inte är så utan att också Karin 
anser att det är mödan värt att 
arbeta vidare med den lagråds
remiss som regeringen lagt fram. 

J ag kan hålla med om att det 
förslaget har stora brister, men 
förutsättningen för att kunna göra 
nåt åt bristerna är ju att delta kon
struktivt i att avhjälpa dem. Om vi 
lyckas vet vi inte ännu och om vi 
inte kan åstadkomma rejäla för
bättringar, så ställer vi självklart 
inte upp. Sen är det naturligtvis i 
slutänden en bedömningsfråga vad 
som är rejäla förbättringar. Det 
verkar mer och mer uppenbart att 
regeringen kommer att lägga fram 
ett förslag till miljöbalk oavsett 
om vi ställer upp eller inte. Den 
politiska värderingen blir då på 
vilket sätt och i vilka former vi 
skall dra den i vår riktning . 

Jag delar mycket av den kritik 
som Karin tar upp men den handlar 
främst om tillämpning av dagens 
miljölagar, om problemmed tillsyn 
och brist på resurser i kommuner 
och på länsstyrelser. Ett av de stora 
problem som bland annat Högni 
Hansson tar upp är att många mil j ö
brott som anmäls, avskrivs för att 
"brott inte kan styrkas". Såser det 
ut idag och det har inte direkt 
något med själva lagen att göra. 

POSTTIDNING 
Karin Blom 
Cardavägen D: 85 
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Överkonsumtion? 
Inte minst tack vare statssuventio
nerade skolmjölksprogram i olika 
länder har ju Tetra Pak blivit ett 
världsföretag och ägarfamiljen 
Rausing, förr baserad i Lund, 
ohyggligt rik. 

Nyss såg vi i tidningen att en 
gren av familjen hade köpt vad 
som betecknades som "Londons 
dyraste lägenhet", till ett pris av 
245 miljoner kronor. Notisen be
rättade att lägenheten bl.a. inne
håller 21 sovrum, åtta kök och nio 
vardagsrum. 

Många sovrum är säkert bra att 
ha ifall man har många gäster, 
t.ex. en sammandragning av hela 
familjeklanen . Och tänk så prak
tiskt med åtta kök! Så här kan vi 
tänka oss att det låter en kväll: 

Herr Rausing: Jag är så trött så 
jag vill störta i säng. Men först 
måste jag ju fixa den stora disken. 

Fru Rausing: Låt den stå, älsk
ling! Vi använder ett nytt kök i 
morgon. 

Däremot undrar vi över de nio 
vardagsrummen. Ett för måndag, 
ett för tisdag osv. fram till lördag 
får vi till sex . Då bli det hela tre 
över. 

Vi kan inte förstå annat än att 
Rausings ägnar sej åt en betänklig 
överkonsumtion! 

Grr 

Med en samordnad och skärpt 
miljölagstiftning finns det bättre 
förutsättningar att tydliggöra an
svar och sanktioner. 

Förslaget till miljöbalk innehål
ler också några nyheter som inte 
finn s i dagens miljölagstiftning, 
t. ex. allmänna hänsynsregler som 
skall gälla all verksamhet, regio
nala miljödomstolar, miljösank
tionsavgifter, obligatorisk miljö
prövning av stora trafikprojekt och 
talerätt för miljöorganisationer. 

En miljöbalk är ett instrument 
för att lyfta miljöfrågorna men det 
är fåfangt att tro att man med en 
balk ska lösa nästan alla miljöpro
blem i ett slag. En lag med 31 
kapitel och drygt 450 paragrafer 
kommer att behöva justeras kon
tinuerligt. Miljötillståndet och 
samhällsutvecklingen förändras 
ständigt och det måste också lag
stiftningen göra. 

Maggi Mikaelsson 
riksdagsledamot 

B 

Vandringsplaner 
Inget är bestämt ännu men Vand
ringssektionen har vissa planer. 

l. Decembervandring. Något 
för finsmakaren. Planeras till fre
dag-lördag 12-13 eller lördag
söndag 13-14 december. En kort 
tur i Lunds närhet. som som lämpar 
sej för oförvägna nybörjare och 
ger utrymme för även andra ak
tiviteter under helgen. Övernatt
ning i vindskydd. 

2. Påskvandring 98. Den verk
ligaklassikern. Några av de senare 
årens påskvandringar har varit 
korta i tid och längd,så det vore 
roligt att pröva på något mer ut
manande. Norra Skåne erbjuder 
ä.nnu många oprövade möjligheter. 
Overnattning i vindskydd. 

3. Sommarvandring 98 . Ett 
annorlunda sätt att lära känna Eu
ropa. Trolig tidpunkt de första 
veckorna i juli.Overnattning hu
vudsakligen i tält. Nya ideer har 
kommit upp om sträckningen: 
baskiska kusten, dvs. nordvästra 
Spanien, där värmen sällan blir 
besvärande stark tack vare brisen 
från Biskayabukten, eller utmed 
floden Dra u i södra Os terrike (den 
som kallas Drava i Kroatien), en 
tio dagars nedförsbacke med större 
sannolikhet för heltorrt väder. 

Hör av er med synpunkter och 
önskemål! Vi är öppna. Vi brukar 
också kunna låna ut ryggsäckar, 
sovsäckar och annat till den som 
saknar och ge råd om lämplig 
utrustning. Kontakta Gunnar San
din, te!. 135899. 

Isolera dej inte på något lant
ställe! Välj en kollektiv fritids
saktivitet! 

~ 
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