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På lunchföreläsning 
Jag gick på en offentlig universi
tetsföreläsning i måndags vid 
lunchdags - man ska väl ha lite 
glädje av att leva i en univer
sitetsstad. Det var Svante Nordin, 
en gång vänsterman, sedan länge 
produktiv skribent och som de
battör allt tydligare förankrad i 
den högerliberala sfären, som 
talade underrubriken "Tredje riket 
och andra världskriget i svensk 
opinion". 

Det blev ett lättsamt och inte 
alltfördjupborrande föredrag . Nor
din sade sig vara kontroversiell 
när han inledde med att tillbaka
visade ett antal påståenden som 
han betecknade som myter om 
svensk opinion under kriget: 

- Det fanns aldrig någon stark 
svenskopinionförnazismen. Ock
så när nazisterna var som mest 
populära fick de bara en röstandel 
som räknades i promille. 

-Den svenska regeringen hade 
aldrig någon sympati för Hitler 
och Tyskland utan satte alltid sven
ska intressen i första rummet. 

-Det fanns aldrig någon utbredd 
antisemitism i Sverige - vad som 
funnits av antisemitism i Sverige 
var snarare starkare 1900 än 1940. 

-Den svenska opinionen visade 
ingen opportunism: oviljan mot 
Hitler var förmodligen som störst 
när hans framgångar var som störst. 
Regeringens politik hade förstås 
opportunistiska inslag, men det är 
bl.a. det man har regeringar och 
politik till. 

- Det är fel att se andra världs
kriget som en kraftmätning mellan 
demokrati och diktatur. Huvud
delen av kriget fördes mellan Sta
lins Sovjet och Hitlers Tyskland, 
två fruktansvärda diktaturer. 

-Det är fel att se på andra världs
krigets opinioner i ljuset av vår 
kännedom om Förintelsen - den 
blev inte allmänt känd i opinionen 
förrän våren 1945 när de allierade 
nådde fram till dödslägerna. 

Överklassnazismen 
Det är lätt att hålla med Nordin i 
det mesta av detta: visst var andra 
världskriget i stor utsträckning ett 
stormaktskrig där t.ex. England 
och Frankrike länge lät Hitler 
hållas i förhoppning om att han 
skulle ge sig på Sovjet och därmed 
krossa kommunismen. Och det är 
väl bekant attrisken för att Sverige 
skulle dras in i kriget aldrig varit 
större än då England och Frankrike 
på nyåret 1940 under sken av att 
transitera trupper tillFinlandshjälp 

tänkte ockupera malmfålten på 
sin väg från Narvik till Torneå. 

Däremot tycker jag nog Nordin 
undervärderar det tyska inflytan
det. Det fanns starka sympatier 
för Tyskland och kraftkarlen Hit
ler i de högre samhällsklasserna. 
Det gällde framför allt officers
kåren, men den fanns också i de 
klassiska ämbetsmannakretsarna, 
bland jurister, läkare och lärare. 
Dethärärintegruppersomröstade 
på vulgära nazistiska partier och 
det är svårt att exakt mäta denna 
opinions styrka men ibland skym
tarden fram: som i studentmötenas 
omröstningar i Uppsalaoch Lund. 
Dethärvarfolk som såg sig själva 
som svenska fosterlandsvänner 
och antikommunister och därmed 
sympatiserade med de tyska strä
vandena. Det saknas Sifo-siffror 
på detta, det är sant, men det saknas 
inte vittnesbörd. 

Nordins huvudbudskap var an
nars att vi borde nyansera bilden 
av opinionen och t. ex. se hur sam
mansatt den antinazistiska opini
onen var. Visst, det är svårt att in
vända mot att man bör se nyan
serat på en företeelse. Men ändå 
finns det åtminstone ett drag som 
jag är rädd att Nordin missar. Det 
finns en mycket tydlig skiljelinje 
vänster-höger i förhållningssättet 
till Tyskland. Det var vänstern 
som var hotad och det till livet, 
medan högern i samlingsregering-

Böök och Segerstedt hade en 
gemensam badplats i Arild som 
var utmärkt med ett hakkors -
en symbol som inte var belastad 
före Hitler och naturlig för 
religionshistorikern Segerstedt. 
Som illustratör väljer vi 
passande nog en klassisk tysk 
sådan, Wilhelm B usch. 

en, i militära sammanhang, i yttran
defrihetssammanhang etc . hade 
sympatier för det tyska age-randet 
och önskemålen. Det finns undan
tag: den kommunistiska partiled
ningen som anpassade sig till den 
sovjetiska utrikespolitiken efter 
Molotov- Ribbentroppakten 1939 
och socialdemokrater som Allan 
Vougt som talar för anpassning till 
ett Paneuropa under Hitler, men det 
är just undantag. 

Skilda världar? 
Nordin avslutade med att beskriva 
två centrala personer i opinions
bildningen under andra världskriget. 
Torgny Segerstedt och Fre-drik 
Böök delade borgerlig bak-grund, 
litterära och kulturella intressen och 
var vänner och studiekamrater i 
Lund vid sekelskiftet. Deras vän
skap tog en paus underförsta världs
kriget då deras sympatier hamnade 
på skilda sidor men återupptogs på 
tjugotalet- de delade t.o.m. badplats 
i Arild! Under andra världskriget 
kom de i extrem motsatsställning, 
de båda blev de kanske mest fram
stående representanterna för väst
makts- resp. Tysklands sympatierna. 

Det är en fascinerande samman
ställning och frågan är bara: varför 
hamnade de så olika? Nordin be
svarade inte frågan utan bara nämn
de något om anglofil resp. tysk ori
entering, men det räcker ju inte. 
Vad handlar det om när människor 
tar politisk ställning? Egenintresse, 
kulturell och klassmässig bakgrund, 
javisst. Men där finns något ytter
ligare bakom. Vad säger den poli
tiska psykologin? 

Lika aktuellt 
1989 efter murens fall var detmånga 
som sa att nu var äntligen det andra 
världskriget slut, nu kunde vi gå 
vidare och sluta älta dess detaljer. 
Verkligheten blev en annan. Som 
Nordin påpekade har intresset för 
dessa år aldrig varit större och inte 
heller oenigheten om hur vi ska se 
på dess enskildheter. Det beror på 
att andra världskriget i långt större 
utsträckning än det första världs
kriget (med vilket det annars har 
många likheter) var ettpolitisktkrig 
och därmed är nära kopplat till vår 
syn på världen i dag. 

Vi var väl ett femtiotal personer 
som hade lockats till Kulturanato
men, och genomsnittsåldern låg 
säkert uppåt sextio. 

Sten H. 

6 
Blandat från 
ordningsmakten 
styrelsen för polismyndigheten i 
Skåne sammanträdde den 6 fe
bruari. Då visade det sig att det 
fattades 8 miljoner kr under 2000, 
men att det beräknade under
skottet 2001 utgör 59 miljoner 
och 2002 120 miljoner. Dock sä
ger länspolismästare Wranghult 
förtröstansfulltattman tagit beslut 
att fortsätta verksamheten som 
förut eftersom han mottagit signa
ler. Ingen redogörelse gick att få 
beträffande källan, men man får 
förutsätta att det inte rörde sig om 
utomjordingaroch ej heller signa
ler från ett kaotiskt inre. 

Det är faktiskt upprörande att 
en myndighet som skall upprätt
hålla ordning och reda och lära ut 
respekt för regelverk inte följer 
dessa utan får signaler. Det är 
ännu mer upprörande att en över
ordnad myndighet utsänder såda
na. 

Annat som är upprörande: i 
LO-tidningen den 9.2 kunde man 
läsa om Säpo s registrering . Sedan 
den nya polislagen kom 1999 har 
2 14 7 personerlämnat in förfrågan 
om att få se sin akt. A v dem har 
841 fått delvis bifall och 31 helt 
bifall. Under år 2000 gjordes 
55 000 kontroller mot registret, 
främst av försvaret. 

SIS betyder Schengen Informa
tion System. 70 miljoner i ökade 
kostnader för att kontrollera ille
gal immigration är avsatt och 
öronmärkta. Migrationsverket 
måste kopplas in, man kan inte 
direktavvisa inom EU. Två miljo
ner människor beräknas leva ille
galt i Europa. 

Vid regeringsssammanträde 
den 21.12 tillkallades en särskild 
utredare med uppgift att göra en 
översyn av polisens arbetsupp
gifter. U tredare n skall utreda och 
lämna förslag till ändringar som 
innebär att polisens verksamhet 
renodlas så att den i ökad utsträck
ning kan koncentrera sig på sin 
centrala funktion att minska 
brottsligheten och öka männi
skors trygghet. Så det så! Och en 
annan skall se över sammanslag
ning mellan Rikskrim och Säpo, 
en tredje granska Osmo Vallos 
död. En fjärde ser över tidsåt
gången för brottmålsutredningar, 
en femte säkerställer medborgar
nas krav på insyn och kontroll .. . 

SJ 



~i ten skånsk järnvägskatekes 
- Annu en lång VB-artikel om tåg! Varför? 
- Därför att vänstern i Lund och Skåne just nu måste göra Nästa 150 år 
klart för sej vilka järnvägar den vill satsa på, och kunna - Det låter som ett dyrt och stort 
argumentera och lobba väl för sina val. Det är nämligen företag att flytta hela stationen. 
många som slåss om pengarna. Hur lång tid skulle det ta ? 
- Och varför "katekes"? -Vad priset beträffar är det billigare 
-Därför attjag nyss läste om Webers "Jernvägs-skola" från än Citytunneln. Men visst, det tar 
1857 som har den formen och insåg att det lutherska för lång tid, inte minst för alla i 
f ··n · Lomma och Staffanstorp och Trel-
ramsta mngssättet är pedagogiskt. Dessutom får man bäst leborg som länge har varit lovade 

frågor om man formulerar dem själv. pågatåg eller något liknande. För 

- Järnvägsingenjören Max Maria 
von We ber var f.ö. son till operaton
sättaren Carl Maria. Men det hör 
kanske inte hit? 

Tunnelproblem I 
-Nej. l ställe kan du svara på hur 
det blir med Hallandsåstunneln. 
-Grundtips: detblir ingen. Dethar 
uppstått nya problem med grund
vattnet. Tätningen är inte tät nog. 
Kan vi fara till månen så kan vi täta 
tunneln, där hade In e s Dusman rätt, 
men det är inte värt den astrono
miska summan som krävs. 
-Hur gör vi då 7 

-Det finns fleraalternativ. Billigast 
är att bygga ut den gamla linjen 
med så kort enkelspårssträcka som 
möjligt. Eller ingen alls. Då får vi 
visserligen offra lite lövskog och 
ljunghed i Sinarpsdalen men en 
järnväg ger i sej kompenserande 
skönhetsvärden. Resan över åsen 
tar längre tid vilket är synd men i 
gengäld får resenärerna behålla 
dagsljuset och havsutsikten. 
- Men godstågen som slirar i 
löv halkan ? 
- Kan vi åka till månen så kan vi 
uppfinna en effektiv lövsop. Annars 
får godstågen gå inåt land, via 
Markaryd. 

Tunnelproblem II 
- Blirdet någon Citytunnel i Malmö 
då ? 
-Nej . Den har en del som talar för 
sej, bl.a. möjligheten att köra 
genomgående pågatåg till Y stad 
och Trelleborg. Men den har för 
mycket emot sej: ekonomin, 
vänsterpartiet, Åke Stolt. Det var 
ett snilledrag av Sydsvenskan att 
låta honom skriva populistiska 
lokalkrönikorutanför sportsidorna 
och hans kampanj mot tunneln har 
säkert omvänt många tveksamma. 
Vad ekonomin beträffar är siffran 
nu uppe i 8,6 miljarder för en 
halvdan lösning. Överskottet från 
biltrafiken från bron skulle betala 
halva notan men vi har sett hur det 
blev med den. Övriga landet, som 
annars får vara med och betala via 
statskassan, känner inte särskilt 
varmt för Citytunneln. Att Hmar 
Reepalu känner varmt räcker inte. 
-Men GöranPersson harvälockså 
sagt positivasaker om Citytunneln? 
- Han säger så mycket. 
- Och vad blir det i stället? 

London men inte Malmö 
-Jag vet inte. Ingen vet. Den gamla 
fina Sillabanan utmed stranden är 
fortfarande en lösning, men prob
lemet är att man har hunnit bygga 

så mycket på dess väg sen sist att 
den blir nästan lika dyr. En ide som 
vänsterpartiet i Malmö och andra 
har tänt på är att helt. sonika flytta 
centralstationen till Ostervärn, vid 
infarten från Lund. Där finns mas
sor av plats på gammal järnvägs
mark. 
-Men då blirdet vällångtatt gå in 
till centrum? 
- Det beror på vad du menar med 
centrum. Menar du Triangeln talar 
vi om tvåhundra meter längre. Men 
tanken är att du ska kunna fortsätta 
med trikken, t.ex. på Förenings
gatan som har haft spårväg förr . 
Det pågår spårvägsrenässans ute i 
Europa- det har bl. a. att göra med 
den nya "urbana känslan" - och 
Malmö borde hänga på. 
-Kan man inte behålla Malmö C 
för en del tåg? 
- Helst inte. London och Paris är 
stora nog för att hålla sej med flera 
stora stationer men Rom och 
Köpenhamn och Stockholm har 
satsat på en enda, liksom Berlin 
gör just nu. Vissa pågatåg kunde 
kanske följa det gamla spåret, men 
de borde i så fall fortsätta till Malmö 
V och högskolan. Det skulle vis
serligen bli häftiga bilköer vid bom
marna på Skeppsbron men det har 
jag personligen inget emot. 

dem borde man ordna någon pro
visorisk lösning på nuvarande Mal
mö C - det finns t.ex. dåligt ut
nyttjade spår i banhallen. Men det 
måste få ta tid att hitta en bra lösning 
som håller i 150 år, det är snart så 
länge som vi har levt med den 
gamla. Man borde uti y sa en jättelik 
idetävling och använda alla löne
pengar som blir över när City
tunnelkonsortiet läggs ner till fina 
priser. 
-Men skulle inte de som bor intill 
Östervärn bråka om all nybe
byggelse? 
-Helt säkert. Men protesterna från 
folk utmed Kontinentbanan lugna
de sej snabbt när de märkte att den 
nya tågtrafiken inte var så farlig. 
Och för socialister är valet lätt: 
allmänintresset går före särin
tresset. 
- Och vem bestämmer vad som är 
allmänintresse? 
- För det har vi demokratiska 
mekanismer. 

Nej till Sturup 
- Men blir det inte trångt på 
Kontinentbanan när alla nya tåg 
ska fram? 
-Jo. Därför kunde trelleborgarna i 
stä1let för pågatåg få sådana duo
spårvagnar som redan är fram-

lämvägsforskaren Yngve Holmgrens klassiska karta över Skånes 
klassiska järnvägsnät. Mycket är numeraförsvunnet men en del har 
faktiskt tillkommit, som aresundsbanan och det nya spåret mellan 
Helsingborg och Landskrona. 

gångsrika i Tyskland. De kunde 
lämnajärnvägsspåret nånstans vid 
Svågertorp och sen vara riktiga 
spårvagnar genom Malmö upp till 
Ostervärn. Och kanske också gå på 
spårvägsräls raktgenom Trelleborg 
som järnvägen annars passerar i en 
stor båge. 
-l så fall kunde man göra likadant 
med tågen från Ystad. Och låta 
dem ta en sväng om Sturup? 
- Möjligen. Men det är en längre 
sträcka och tidsförlusten blir större 
eftersom snabbspårvagnartrots allt 
är något långsammare än riktiga 
tåg. Detta med Sturup är en dålig 
ide. Vänstern arbetar för att flyg
trafiken ska minska och då blir det 
inget underlag. 
-Du har inte nämnt Vellinge och 
Näset. Bor där inte också en massa 
folk? 
-Visst. Men tror du att överklassen 
överger sina förrnånsbilar till för
mån för socialsnöret? 

Inget ytterspår 
- Det blev mycket om järnvägen i 
Malmö. Hur är det med Lund? 
- Det hänger ihop. Vi behöver få 
ett tredje och helst ett fjärde spår 
mellan städerna, intill de båda nu
varande. Detgerflera fördelar. Nya 
tåg får plats, vi kan få en hållplats 
vid Klostergården och lite kortare 
restider för direkttågen. 
-Inget yttre godsspår? 
- Inget yttre godsspår, i alla fall 
inte än. De flesta godstågen går på 
natten och då finns det gott om 
utrymme i tidtabellerna. Om detta 
har redan talats i VB. Inte heller 
behöver mer ordas om dubbelspåret 
genom Gunnesbo. 
- Och ingen tunnel genom Åkarp, 
som kommunen inklusive vänstern 
och de boende vill? 
- Givetvis inte! Ska tiotusentals 
pendlare dagligen fårdas i mörker 
bara för att några tjog villaägare 
inte tål en lätt justering av villans 
andrahandsvärde? 
-Men vill du dra in två nya spår 
hela vägen till Lund C? 
-J a. Fast problemet är att opinionen 
inte är mogen och att politik är det 
möjligas konst. Låt de nya spåren 
tills vidare stanna ungefär mellan 
badhuset och Kitten Anderbergs 
kolonistuga. 

Åter sex? 
-Lund hade en gång järnväg i sex 
riktningar, nu är det tre? Ska vi 
återskapa de tre andra? 
-I någon form och så småningom. 
Först gäller det Staffanstorp och 
där har funnits olika ideer. Billigast 
är att fortsätta spåret förbi Tetra 
Pak, men det blir mycket större 
underlag att haka på en spårlagd 
Lundalänknånstans vid Ideon. Från 
Staffanstorp ska man förstås kunna 
fara vidare till Malmö, och snabb
spårvagn är den mest naturliga 
tekniken. 
- Lundalänken, vad är det? Du 
talar som om alla visste. 
-Tills vidare en massa prat och ett 



par busslinjer från stationen till 
lasarettet och vidare i lite olika 
riktningar.licke årtalsfasta visioner 
en spårväg via Ideon till Sandby 
och väl också till Dal by. Staffans
torp/Malmö vore en lämplig tredje 
destination. 

Glad och lättfärdig rapport ... 

- Har det inte föreslagits att Staf
fanstorpsbanan ska fortsätta till 
Kristianstad? 
-Jodå. Det handlar om en av Skånes 
allra lönsammaste och viktigaste 
järnvägssatsningar, en diagonal 
som blir en genväg till Kristianstad 
och kortar resan dit med minst tjugo 
minuter. Dessutom återför den 
tågen till Hörby. Visste du förresten 
att Victoria Benediktsson skrev 
invigningsdikten när Hörby fick 
järnväg första gången: "Stilla och 
värdigthar bandetknutits . . . " , men 
det hör kanske inte hit? 
-Nej. Men hur ska diagonalen gå i 
stället? 
-Vika av från stambanan norr om 
Stångby eller möjligen Örtofta. 
Tänk på att den är tänkt för 
snabbtåg, och sånakan du inte köra 
i den tvära S-kurvan genom Staf
fanstorp. Det skulle sänka villa
priserna där alltför drastiskt. Och 
en bana med hållplats utanför 
Staffanstorp skulle bli obekväm , 
för pendlarna. Dessutom: om nu 
Malmö är för litet för två järnvägs
stationer, vad ska vi då säga om 
Lund? 

Ibland ligger VB sorgligt efter. Vänsterpartiets lokala årsmöte, 
som de här betraktelserna gäller, ägde rum redan den 3 
februari och artikeln fanns strax därefter, men sen krånglade 
det med maskinerna och redaktörerna. Vi beklagar, men glds 
åt att Rapporten äntligen når trycket. 
Utan att på något sätt kunna kalla 
sig för veteran i Lunda-samman
hang när det gäller Vänsterpartiets 
årsmöten, så har man ju ändå varit 
med om ett och annat. Det har hänt 
att man sammanbitet gått därifrån 
efter åtta timmars kompakt sittning, 
utan attdetens varitklart då. Långa, 
långa tjatdebatter (distriktet, 
någon?), förutsägbara och nedbry
tande, i timme ut och timme in. 
Desto muntrare då att få ge en glad 
och lättfärdig rapport om årets 
begivenhet. 

Uppriktigt sagt, det kändes skönt 
att få demonstrerat att Vp i Lund 
faktiskt är i stånd att hålla ett års
möte där alla debatter förs i en 
sansad ton om saker som antingen 
behöver diskuteras eller öppnas för 
delvis nya perspektiv, kanske inte 
helt väntade men heller inte onö-
diga. Det förefaller som om lokal
avdelningen kan vara på väg in i en 
mognadsfas efter diverse eruptio
ner. De motioner som presenterades 
var sansade och balanserade, kunde 
på vissa detaljpunkter diskuteras 

men av detta syntes ingenting den 
här gången. Skönt, även om man 
motett sådantresonemang rimligen 
skulle kunna invända a) om med
lemmar vill komma för att rösta i 
frågor de ser som väsentliga, är det 
då, ur den demokratiska synvinkel 
man så gärna vill hävda för partiet, 
rimligt att gnälla på att de faktiskt 
dyker upp och röstar? eller b) om 
man själv inte lyckas båda upp 
motsvarande antal måste man nog 
faktiskt ur ovannämnda demokrati
synpunktinse attman är i minoritet, 
hur surtdetänkan kännas. Däremot 
tycker jag nog det är tråkigt att man 
så ofta känner sig tvungen att avgå, 
avstå o.dyl., bara för att inte får 
precis som man vill. Här skulle jag 
vilja ge en specifik eloge till Ulf 
Nymark: han må misstycka om 
vissa linjer, men kärnpar på med 
utmärkta motioner- och ingen läser 
partistadgarna så noga som han. 
Men dessutom - han avgår inte 
(åtminstone inte från allting) om 
han får på nöten. 

Vandringar med tåg 
- Och norrutfrån Lund? 
-Åt nordväst, till Helsing borg, har 

' (och blev det också), men utan 
tvivel på att de var helt i linje med 
vad medlemmarna faktiskt tyckte. 

Valarbetet 
En möjlig farhåga: representan
terna för ett begynnande (och 
naturligtvis i hög grad nödvändigt) 
generationsskifte är till en oroväck
ande hög procent maskulint genus
definierade. Var håller de unga 
kvinnorna hus? Invalet av Liv Nils
son i styrelsen och dessutom två 
suppleanter som är mycket nya 
medlemmar men förhoppningsvis 
på relativt kort tid kan bringas att 
känna sig hemma med styrelse
arbetet är bra, men annars ser det 
lite krisigt ut. Är det inskolningen 
på Smålands som inte riktigt 
överensstämmermed vårtpartipro
grams könsfördelning? 

du nu tre eller fyra tåg i timmen 
större delen av dagen vilket är 
suveränt. Menjag vill åter som på 
det gamla goda sextitalet kunna ta 
tåget till Kågeröd för att vandra på 
Söderåsen. Det kräver pågatåg på 
Söderåsbanan till Åstorp vilket är 
utlovat sen länge men numera 
villkorat med att godstrafiken går 
kvar den vägen: ingen Hallandsås
tunnel, inga pågatåg. Det kan vi 
förstås inte gå med på. 
-På kartansyns ett litet spårmellan 
B j uv och Billesholm. Ska det också 
återuppbyggas? 
-Var inte dum, vi är inga funda
mentalister! Däremot förtjänar 
Höganäs och de andra kustorterna 
norr om Helsingborg en snabb
spårväg. 
-Behövs detfler spår på stambanan 
mot Stockholm? 
- Kanske fram till Diagonalens av
grening. Och när järnvägens gods
trafik får det uppsving som miljön 
skulle behöva men som vi inte ser 
några definitiva tecken på ännu. 
Däremot borde snabbtågen till 
Stockholm köra fortare vilket 
kräver en bättre bana, samtidigt 
som tåg åter borde stanna i 
Tjörnarp, Sösdala och Hästveda. 
Det handlar om miljardinveste
ringar men också om att konkurrera 
bättre med det miljöskadliga flyget. 
- Talas det inte om en Europabana 
utmed Lagan och tunnel under 
Öresund vid Helsingborg på vilken 
tågen skulle klara sträckan Ham
burg-Stockholm på fem timmar? 
-Det är ett projekt som drivs av en 
talför lobbygrupp med centrum i 
Jönköping, men för de närmaste 

Inget uppbåd 
De närvarande medlemmarna då: 
skillnaden i sammansättning var 
påfallande jämfört med de senare 
åren. Utanatttaställningförnågon
dera parten kunde man lätt konsta
tera att det som ibland (kanske 
orättmätigt) kallats för "Lunda
linjen" i stort sett lyste med sin 
frånvaro. I stället var en opropor
tionerligt stor del av auditoriet/de 
deltagande i debatten yngre med
lemmar, men också yngre medlem
mar vars namn man kände igen 
som aktiva partiarbetare. Det har 
förekommit anklagelserom uppbå
dande av fotfolk för att rösta, sådana 
som annars inte vill göra någonting, 

decennierna är det mer jordnära 
investeringar som gäller. 
-Men Göran Persson harväl också 
sagt positiva saker om Helsing
borgstunneln? 
- Han säger så mycket. I första 
hand gäller inte storvulna projekt 
utan att bättre utnyttja sånt som 
redan finns genom att t.ex. åter
öppna gamla stationer på befintliga 
linjer. Ett enkelt överslag säger att 
vi tämligen lätt kan få hundra 
stationer/hållplatser i Skåne mot 
de cirka sexti som finns idag. Det 
är ändå lite mot rekordsiffran 440 
från 1933. 

I varje buske? 
- 440? Då måste det ha funnits en 
hållplats i varje buske! 
- T.ex. Vibyvik på linjen Kristian
stad-Åhus där underlaget torde ha 
varit fyra gårdar. Men den banan, 

Andra glädjeämnen: Ulf Ny
marks motion om att styrelsen 
redan nu borde aktivt sätta igång 
valarbetet via en speciell arbets-

där det idag bara går godståg, är 
just en som borde återfå person
trafik. Underlaget finns: i rusnings
tid går det en buss var tionde minut. 
Återigen är snabbspårväg den rim
ligaste tekniken, och spårvagnarna 
borde fortsätta från Kristianstad 
norrut på ett annat gammalt spår 
till Bro by eller längre. Det innebär 
att spårvagnarna ska dela spår med 
tågen ett kortare stycke, men det 
går bra om Diagonalen har avlastat 
järnvägen mot Hässleholm. 
- Med Diagonalen behöver väl 
Blekingetågen inte längre byta 
riktning i Kristianstad? 
-Nej. Restiden blir kortare, och till 
det bidrar förstås att Blekinge 
kustbana ska elektrifieras. Det är 
redan beslutat, liksom när det gäller 
sträckan Ystad-Simrishamn. Där 
har vi f .ö. en annan parallell: med 
ett kort spår genom ett par träd-

grupp kändes som ett stort språng 
framåt. Med erfarenhet av förra 
gångens valkommitte går det inte 
att undkomma reflektionen att ett 
enormt slit under hård tidspress 
borde kunna organiseras bättre. 
Detta gäller inte minst framför
hållningen, som Ulf fokuserade på: 
att med en ny valkommitte i maj , 
när ganska många aktivajust kol
lapsat efter l maj-arbetet, omedel
bart skall ta itu med ett val är 
orimligt, speciellt i en stad som 
Lund, där folk tenderar att avvika 
vid midsommar för att sedan inte 
återkomma förrän i augusti. Om en 
valkommitte däremot har att 
sömlöst ta itu med en situation som 
redan sedan länge förarbetats av 
styrelsen inträderetthelt annat läge: 
det enda som behöver göras är det 
som naturligtvis egentligen är 
avsett, nämligen just de akuta 
åtgärder som behövs för ett val. 

Utmärkt presirlie 
Med de förutsättningarna känns det 
enbart vansinnigt roligt att tänka 
på ett förestående val; förra gången 
var det lika roligt, men man var 
sliten efteråt. Inte minst var det 
utmärkt att ha ett så väl fungerande 
ordförandeskap: Gunnar Stensson 
och Karin Svensson Smith är ruti
nerade sammanträdesrävar, och det 
sparar mycket tid och förvirring. 
Utifrån vårt specifika Lunda
perspektiv är det dessutom fantas
tiskt att Karin, som den första lokala 
och rikspolitikern, insett betydelsen 
av Universitetetoch dess forskning 
och dess resurser som en väsentlig 
lokal fråga. Hon har vågat trotsa 
den egendomliga dubbelhet som 
så ofta legat i bakgrunden i parti
arbetet: helst skulle man vara en 
hederlig arbetare, men när man nu 
inte är det, och i stället, som de 
flesta i Lund, jobbar antingen på 
lasarettet eller universitetet, vad 
görmandå?Naturligtvis som Karin 
förstått: inser att en vänsterlinje 
går att föra och bör föras också för 
vad dessa två största arbetsplatser i 
Lunds kommun sysslar med. 

CWr 

gårdar i Tornelillakunde man slippa 
den tidsödande vändningen där. 
Samtidigt kunde man lägga ner 
hållplatsen i Stora Köpinge. Där är 
underlaget cirka åtta gårdar, de 
flesta med bil. 
- Är det allt som du vill erbjuda 
Österlen? 
-Vad mer eller bättre kan de begära 
än en snabbare förbindelse till 
Malmö? Vänsterns krav måste vara 
rimligt realistiska och de knappa 
pengarna satsas där de gör bäst 
nytta, inte för att tillgodose hög
ljudda lokalopinioner eller på sym
bolprojekt för att hålla en döende 
landsända vid liv. 

Gunnar Sandin 

En mer seriös version av denna 
"katekes" väntas så småningom 
inflyta i v-distriktets medlemstid
ning Menander. 
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Röda flåset- det blir en het vår! 
För någon vecka sedan startade 
Röda Flåset upp sin verksamhet 
för våren med en lyckad blåsardag. 
Det var en heroisk handfull skara 
bestående av tio av orkesterns 
medlemmar som dök upp för en 
bit mat och en dags tutande på 
vänsterpartiets lokal i Lund. Fler 
ville vara med men var förhindrade 
att delta. Orkestern samlar i dag 
krafterfrån såväl Lund och Malmö 
som Landskrona och Hässleholm. 
Dessutom ägnade vi lite tid åt att 
skratta åt en grinig och sur signatur 
i Veckobladet som brukar kalla 
sig Grr - vi vet att han är snäll 
innerst inne men att han oftast sak
nar sinne för vad som är övertramp 
eller rimliga proportioner när han 
låter pennan glöda. 

Planerna var många och entu
siasmen stor. Flåsetharnumera en 
hyfsat stor repertoar och den ut
ökades med ytterligare låtarunder 
dagen- den första repetitionen på 
vår sjätte årgång. Vi kände oss 
också vuxna nog att vilja delta på 
såväl Ung Vänsters årskonferens, 
maj och under året sätta målet att 
spela in en skiva. Om vi lyckas 
med allt vet vi inte - men 
ambitionerna finnes. 

Stora uppgifter 
Som sagt kommer vi att spela på 
Ung Vänster Skånes årskonferens, 
numera en ganska så stor tillställ
ning med över 130 deltagare förra 
året som, också kan utgöra basen 

Pressgrannar 
om en folksport 
"Moderata kommunalrådet Chri
ster Örning från Örkelljunga får 
kanske inte bli ordförande för alla 
golfare i Sverige bara för att han, 
för femton år sedan, skulle ha snutit 
sig i en socialdemokratisk fana. 

Kan det vara en nackdel, i de 
kretsarna? 

Vi beklagar att ovanstående osnut
na notis, på grund av tidsbrist och 
ett förbiseende, överhuvudtaget 
kom in i tidningen. Sanningen är 
ju att golf är en folks port. Golf är 
en folksport. En folksport." 

Aftonbladet 16.2. 20001 
Så skulle vi aldrig våga skriva i 
Veckobladet. 

MenMao då? 
Något referat från årskonferensen 
med Ung Vänsters Skånedistrikt 
har inte influtit ännu. Dock rap
porteras om en liten episod från 
konferensens inledning. Det var 
klart attpodiet skulle smyckas med 
Karl Marx, men skulle även Yla-

för värvandet av nya orkester
medlemmar. Dessutom vet vi ju 
att pamparna har hittat till Europas 
utkanter så nu kan till och med vår 
numera mysige och folkkäre (?) 
snart vegetariske(?) statsminister 
Göran Persson sola sig i glansen 
och känna sig som en riktig stor 
europeisk ledare! I april uppträder 
denna unions finansministrar i 
Malmö och Ung Vänster är med 
och drar i en demonstration, mu
sikfest och alternativkonferens 
som ska ordnas. På denna tillställ
ning hoppas vi kunna vara med 
och spela med Röda Kapellet. 

Skivplanerna är mest en kul ide 
som än så länge inte formats till 
mer än att vi vet att radio-inspel
ningen som gjordes med oss förra 
året (och sändes i PS och Radio 
Malmöhus) ska ingå. 

Kom med! 
Vi hoppas att alla ni som läser 
detta och känner till någon som 
vill vara med i orkestern eller kan
ske själv vill vara med kontaktar 
oss så fort det bara går på 
förslagsvis följande e-postadress 
daniel.sestrajcic@folkbildning.net. 
Det går också bra att ringa 040-
79293. 

Daniel Sestrajcic 
f.d. distriktsfunktionär som 

spelat i orkestern i fem år sedan 
starten. 

dimir Lenin finnas med? Saken 
diskuterades. Leninfalangen vann. 

"Verkligheten rör sig snabbare 
än politikens symboler", som Gö
ran Greider säger i När fabrikerna 
tystnar. 

Gr 

Snart är det 8.3! 
Alla flickor, brudar,kvinnor, tjejer 
och tanter är välkomna att fira den 
8 mars på kvinnokafeet Ron ja. Vi 
lovar att fixa schyst mat och stor
slagen underhållning. Eftersom vi 
ska ha mat så behöver vi veta hur 
många som kornmer. Därför är det 
bra om ni anmäler er. Hoppas att 
ni vill vara med och dela systerlig 
kärlek med oss. 

Just nu pågår planering av 
kvällen. Förmer info, anmälningar 
och om du vill vara med och ut
forma kvällen eller hjälpa till 
kontakta oss. 

ronja@smalands.lu.se 
Kvinnokafet Ronja, c/o Små

lands nation, Kastanjegatan 7, 223 
59 LUND, 046-120680. 

i retur till Veckobladet. 

Språkliga noteringar 
Frågor om språk intresserar läsar- Felet var kanske att han hade ett 
na, om man får döma av Sydsven- skrivet manus. Visst, han var inte 
skan. Därför några noteringar. bunden av det, han tittade oftast 

Domänförlust 
"Domänförlust" har blivit ett van
ligt begrepp bland språkvårdare 
och språkdebattörer. Konkret och 
aktuellt handlar det om att sven
skan tappar mark till engelskan. 
Alla avhandlingar i teknik/natur
vetenskap/medicin, de flesta i sam
hällsvetenskap och många i huma
niora skrivs på engelska, och hög
skolornas och gymnasieskolornas 
undervisning på engelska expan
derar. Engelska är nätspråket Det 
finns de som fruktar att svenska 
ska reduceras till ett "frukost
språk". 

Ni noterade kanske en lång text 
på engelska i nr 4, som gjordes av 
vår ungdomsredaktion. Honi soit 
qui mal y pens e- VB är en tidning 
som följer med sin tid. Och att 
översätta är oftast ett trist göra, tro 
mej, jag vet. 

Akut 
Svenskan betonar ju både akut och 
grav accent, ni vet de kända exem
plen med "änden" kontra "anden", 
"nubben" kontra "nubben". Till 
de många grava exemplen hör 
"byggnad" med dess genitivform 
- vilket inte kan markeras här på 
grund av datorprogrammet. 

Men nyhetsuppläsarna säger 
numera "Byggnads" med akut 
accent, när de alltså talar om fack
förbundet. J ag har gissat att det är 
en påverkan från "Pappers", och 
att den betoningen i sin tur beror 
på att det finns så många väster
norrlänningar(Domsjö, Väja, Ort
viken ... ) i det senare förbundet. 

Dock hörde jag nyss Ann-Mari 
Campell (v) appelltala, och 
kritiseraden borgerliga politik som 
gör "patienter" till "kUnder". Och 
hon är verkligen en så god skåning 
som någon. Det lät ovant, men 
detta är kanske det nya. Enbart 
akut accent gör svenskan lättare 
att lära. Och när vi sjunger betonar 
vi, redan "T,änk om jag hade lilla 
nubben ... 

Primärt 
Tillsammans med Campbell talade 
riksdagsman Rolf Ohlsson. Han 
var bra: tydlig, inte långrandig, 
smått humoristisk. 

Men så sa han ett ord som inte 
bör förekomma i ett appelltal: 
"primärvården". Därför att det är 
ett byråkrat- och politikerord som 
genast bygger en liten mur. Vad 
borde han ha sagt? Förslagsvis 
"vårdcentralerna" som är mycket 
mer konkret och fattbart. 

(den lilla) publiken i ögonen. Men 
vid skrivbordet hade det säkert 
känts helt naturligt att skriva "pri
märvården". 

Jag lyssnade gärna på Ohlsson. 
Men jag lyssnar hellre på en 
appelltalare som har sådan ordning 
på argumenten att han/hon kan 
tala rätt ut i luften, och fånga åhör
arna. Som Jörn Svensson eller 
Charlotte Wikander. 

Gr 

PS. Ann-Mari Campbell och Rolf 
Ohlsson stavas alltså så, inte som 
i VB nr 5. 

Palestinakonflikten -
bakgrund och framtid 
MötemedSalehAl-Ali(vMalmö), 
torsdag l mars, v-lokalen Lund kl. 
19.ArrangörVSF. Alla välkomna! 

Palestina-Israel efter Ariel 
Sharons maktövertagande 
Tisdag 27.2 kl. 19 möte med inter
nationeJa utskottet och Gert 
Andersson, läkare med erfarenhet 
från palestinska flyktingläger. 

KOMMUNALPOLITIK 
Må. 26.2 kl. 19, v-lokalen: inför 
kommunstyrelsen 1.3, inför Tekni
ska nämnden 28.2 m.m. 
RÖDA KAPELLET 
Ti. 27.2kl.19: Rolf60på Hubertusv. 
21. Vi spelar Der kl~jne Trompeter, 
Vårtfosterland och Ostersjövalsen. 
Ingen rep. sö. 25.2! r-------., 1 VECKOBLADET 1 
l Detta nummer gjordes av Sten Hen

riksson och Gunnar Sandin . 
l Nästa redaktör Charlotte Wikander. 

l ~ 
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