
Utkommer fredagar 29:e årg. 2003 Fredag 30 maj 

Veckobladet 
håller ut ett par veckor till trots att 
somrnaren raskt närmar sej. Väl
komna med bidrag! 

Tre valser, 
tre parker 
"Björken", "Isabella", "Metsäkuk
k.i a '' : söndag l juni rundar Röda 
Kapellet av säsongen med att spela 
tre valser och lite annan lätt musik. 
Det görs i samband med en turne 
till tre av Lunds parker- kl. 15 i 
stadsparken (vid musikpaviljong
en), kl. 16 i Trolle-Wachtmeisters 
park och kl. 17 i Botan. Två kända 
parker och en doldis . Ni får själva 
ta reda på var Trolle-Wachtmei
sters park ligger, vi tänker inte 
berätta. Förutom presentationen av 
musiken kommer några ord att 
sägas om parkerna där vi spelar. 
Grönska är ett aktuellt ämne så här 
års. 

22 skåningar 
bland de 181 
Peter Ahlbom, kommunalråd 

Helsingborg 
Anders Arenhag, kommunfullmäk

tige Simrishamn 
Ann-Mari Campbell, f.d. regionråd, 

Malmö 
Mary Einarsson, v-gruppledare 

Bromölla 
Mats Ekelund, regionfullmäktige 

Höganäs 
Maria Hagberg, v-ordförande 

Höganäs 
Saima Jönsson Fahoum, regionfull

mäktige Lund 
Irene Malmberg, ersättare fritids

nämnden Trelleborg 
Magnus Malmström, ersättare 

regionfullmäktige Kristianstad 
Anna-Maria Myszka-Gustafsson, v

ordförande Helsingborg 
Niklas Nilsson, SEKO-ordförande 

Malmö 
Ulf Nymark, partiföreträdare, Lund 
Ulla-Britt Petersson, ordförande barn 

& skolnämnd Lund 
Per-Åke Purk, kommunstyrelsen 

Hässleholm 
Mats Sjölin, v-ordförande Trelleborg 
Sven-Erik Sjöstrand, riksdagsleda 

mot Perstorp 
Ander Skans, stadsdelsfullmäktige 

Malmö 
Tasso Stafilides, riksdagsledamot 

Helsingborg 
Gunnel Ståhl, v-ordförande 

Landskrona 
Karin Svensson Smith, riksdagsleda

motLund 
Eva Wahlgren, ersättare kommun

fullmäktige Ängelholm 
Hans Wendel, ersättare kommun

fullmäktige Hässleholm 

Globala Lund: Konferens om Afrikas horn 
Det är svårt att vara principfast. l 
synnerhet när principerna tilläm
pas på situationer med skilda för
utsättningar och stort avstånd i tid 
och rum. Jag blev påmind om det, 
när jag som v-representant deltog 
i den stora konferens om Afrikas 
horn som förfjär de året i rad arrarr
gerades i Lund. Denna gång var 
ambitionerna större än någonsin. 

Alla de politiska partierna var 
inbjudna, men inget borgerligtpar
ti utom Tove Klette U ag menar fp) 
hade hörsammat inbjudan. Lunds 
kommun hade satsat stort tillsam
mans med UD, OlofPalmes center, 
Sida. ABF och Folkuniversitetet 

Utöver representanter för inter
nationella organisationer och aka
demiker från ett flertal berömda 
universitet medverkade ambassa
dörer från många länder. Tio hade 
inbjudits. Totalt deltog mer än 70 
inbjudnagäster i konferensen. Vik
tigastvar kanske Sydafrikas kvinn
liga ambassadör. 

Tyranner och nationellt 
självbestämmande 
Professor Robert Rotberg från Har
vard orsakade en livlig kontrovers. 

Hanjämförde Mugabe med Pol 
Pot och berömde Tanzanias inva
sion i Uganda för att störta !di 
Amin 1978. Slutligen uppmanade 
han Sydafrika att invadera Zim
babve och störta Mugabe. Sydafri
kas ambassadör hävdade iskallt 
principen om nationellt självbe
stämmande och tog starkt avstånd 
från tanken att invadera ett grann
land för att störta dess lagliga re
gering.Tanzanias representant 
hukade i fullmäktigesalen och såg 
ut att vilja vara någon annanstans. 

Konflikten var tankeväckande. 
Kambodja, U ganda, Irak. Och så 
Zimbabwe. 

J ag stödde i motsats till nästan 
alla andra Vietnams invasion i Pol 

Pots Kampuchea. Den gången var 
kritiken mot invasionen våldsam, 
både från vänster (s och vpk) och 
från höger. USA, Kina och FN 
stödde Pol Pots "lagliga" regim i 
bergen vid den thailändska gränsen 
ytterligare tio år och lätden behålla 
Kambodjas plats i FN. 

"Solidaritet med Vietnam" , en 
organisation i Lund som fortsatte 
opinionsarbetet för Vietnam efter 
FNL-rörelsens sammanbrott, an
grep i åratal FN: s och etablisse
mangets ståndpunkt. Numera är 
nästan alla ense om att det var bra 
att Vietnam gjorde si ut på Pol Pot
regimen. (Tanzanias i princip iden
tiska invasion i I di Amins U g anda 
diskuterades aldrig, trots att den 
genomfördes nästan samtidigt.) 

Deltagama i konferensen igno
rerade emellertid exemplen U gan
da och Kampuchea. De tänkte bara 
på USA:s krigför att störta Saddam 
Hussein, som de enhälligt tog av
stånd från . Liksom jag. De hyllade 
Sydafrikas ståndpunkt. 

Men för mig är Mugabe ett 
problem. 

Afrikanska Unionen och 
nationalismen 
Fler principkonflikter drabbade. 

Professor Mamrno Muchia från 
Aalborgs universitet utgick från 
kolonialmaktemas fragmentering 
av Afrika. Han talade för att A U
Afrikanska U nio n en- skulle sam
manfoga fragmenten till en stark 
region som hade makten över sina 
egna rika resurser och liksom EU 
utgöra en motvikt till den ameri
kanska dominansen. 

J o då, han kunde sin Samir Amin, 
jag frågade honom efteråt. Hans 
anförande rönte stort bifall. J ag 
var också nöjd. Det är skönt att 
vara enig med majoriteten. 

Dr Salah Al Ban der, Cambridge, 
anlade ett ekologiskt och kultur-

Ett omtvistat upprop 
Så blev då de 181 vänsterpartis
temas upprop officiellt offentligt i 
och med att det kom i medlems
tidningen Vänsterpress nr 5/03 . 
På nätet har det länge stått att läsa 
och de stora mediernas politiska 
redaktioner har kommenterat in
nehållet och undertecknarna. 

Som en service till den stora 
andel VB-läsare som inte är 
partimedlemmar återger vi upp
ropets text. A v utrymmesskäl nöjer 
vi oss med att återge namnet på de 
22 undertecknarna från Skåne. 

Uppropetharväckt viss uppstån
delse i vänsterpartiet vilket förstås 
var meningen. I Vänsterpress ryc
ker partisekreterare Pernilla Zeth
raeus ut och undrar "Vem och vad 
är det som angrips?" Om det kan 
sägas att det enligt en lång och 
partiövergripande tradition är alla 
partisekreterares förbannade skyl
dighet att förneka spänningar och 
problem i det egna partiet och att 
Pernilla har utmärkt sej i den han
teringen förr. Naturligtvis vet hon 
vad det handlar om. Om inte annat 

geografiskt angreppssätt på frågan 
om afrikansk enhet. Afrikas folk 
borde samlas och samarbeta om 
sina resurser (Sudans olja, den 
bästa jorden, N ilens vatten, kustens 
hamnar) i stället för att slåss om 
dem. Samarbete i ställetförrivali
tet Afrikansk utveckling avresur
semai stället för krig och beroende 
av nyimperialistiska makter. Han 
uttryckte sig väl ochfickmitt oför
behållsamrna stöd. 

Men min situation varinte opro
blematisk. I snart 25 år hade j ag 
stött Eritreas kamp för nationellt 
oberoende mot USA, Sovjetunio
nen och Haile Selassies , Mengjstus 
och Meles Zenawis Etiopien~ Men 
Eritreas nationella oberoende inne
bar ytterligare fragmentering av 
Afrika. Dessutom hade landets de
mokratiska utveckling bromsats . 

Professor Mamrno var etiopier 
och doktor Salah sudanes . Mina 
eritreanska vänner ·oroades av 
Mamrrws svepande panafrika
nism. A ven om de uppskattade dr 
Salahs tankar var de misstänk
samma mot Sudan. De tvivlade på 
AU. Där skulle stora afrikanska 
länder som Etiopien, Sudan (ICh 
Sydafrika ta kommandot. 

De tänkte ungefär som v tänker 
om EMU. 

Fredsprocesser och fest 
Principdebatterna fick stort utrym
me, kanske framför allt mellan 
föreläsningarna, men mest talades 
det om aktuella och mycket kom
plexa fredsprocesser i Sudan och 
Somalia. 

Sedan bjöd Larry Andow konfe
rensgästerna på stor middag på 
Grand Hotell bakom Bantorgets 
hägg och syren i majnattens hela 
glans. Piraten skulle kanske ha 
kunnat göra den festen rättvisa. 

Gunnar Stensson 

borde hon ha blivit varse när hon 
och Gudrun Schyman inför förra 
valet var nere och diskuterade med 
den skånska distriktsstyrelsen när 
den nesliga situationen att nio av 
distriktets tio riksdags- och region
listor toppades av män. Men Kjell 
Kvist och de andrajärnkaminerna 
lät sej inte rubbas, och Pemilla 
fick återvända till Stockholm med 
svansen mellan benen. 

Det har även varit reaktioner på 
regional nivå. En undertecknare 
fick från en av distriktsstyrelsens 
torpeder veta att han kanske inte 
får behålla sin plats i ledningen för 
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Vägval för vänsterpartiet 
Det har ställts många oroliga frågor 
- såväl inom partiet som inom en 
betydligt bredare vänster - om 
vänsterpartiets väg efter den se
naste tidens händelser. Frågma 
handlar i huvudsak om risken för 
att partiet återgår till en roll som 
präglas av dogmatisk ideologi, att 
ansvarsfull realpolitik ersätts med 
överbudspolitik, att miljötänkan
det blir en andrahandsfråga, att 
allianspartiet som förmår samla 
en bred vänster ersätts med ett 
smalt, elitistiskt, nykommunitiskt 
parti. 

Vi som undenecknar följande 
vill verka för ett vänsterparti som 
bibehåller och utvecklar den poli
tiska förnyelse av partiet som skett 
under den senaste tioårsperioden. 

En socialistisk strategi i vår tid 
måste med nödvändighet se anno r
lunda ut än på 1970-talet. En åter
gång till gamla lösningar och för
klaringar, som att statligt ägande 
skulle utgöra lösningen på samhäl
lets alla komplicerade problem, 
skulle medföra attdet socialistiska 
arvet förvandlades till ofarlig 
retorik. Fokus bör istället vara hur 

Katastrofkurs? 
Vi har haft maktskifte här i stan. 
Svårt att tro. Har dåligt följt (v) 
Lund på sistone. Men länge varit 
på dekis , med stora interna pro
blem. Hela politiska sfären verkar 
vara i kris. Menpartierkan tydligen 
halta rejält och behärskas av folk, 
man gärna undviker. Hållerpoliti
kens innehåll att komma på undan
tag? Eller mest som det brukar? 
Nåt nytt på gång? En kris som 
slutar var? Partier kanaliserar sam
hällens energier och strävanden. 
Frågan är hur förändringar kom
mer att ske i framtiden. Klarar inte 
partierna sin uppgift söker sig sam
hällets problem andra utlopp. 
Partier är verktyg, makt utövas för 
samlade helhetens bästa. Hur idag? 
Och får vilka konsekvenser? 

Låt oss ta praktiska politiken 
här i Lund. Problem as usual -
eller hot? Somligt fungerar hal
tande, inom annat råder nästan för
lamning. Trafikenkan viievamed 
som bristfålligt skött - även om 
man ibland rasar efter en molotov. 
Bostäderna är värre. Och miss
lyckas vi står stagnationens arki
tekter på tur. Svårt att tänka sig. 
Verkar som makthavare alla sorter 
testar folks gränser. Nå, ingen lär 
slåföreBN-ordförandenihjäl. Om 
rättvist eller ej kan diskuteras. Vi 
fattas nån som kan kanalisera 
missnöjet till handling. Nuvarande 

vi skall hantera frågor om demo
krati och solidaritet i dagens poli
tiska verklighet. Det finns inga 
enkla lösningar på hur vi skall 
uppnå ökad demokrati med infly
tande över arbetet och det egna 
Ii vet eller hur vi skall utforma ett 
samhälle solidarisktmed nuvaran
de och kommande generationer. 
Vi förespråkar därför en ökad 
öppenhet och lyhördhet i samtalet 
med våra väljare. 

Det parti vi vill arbeta i: 

• är inriktat på att åstadkomma 
resultat som förändrarmänniskors 
vardag där offentlig sektor och 
civilt samhälle kompletterar va
randra i skapandet av välfärden, 
• slår vakt om parlamentarisk de
mokrati som en historisk landvin
ning samt anser att parlamentariskt 
arbete och politiskt arbete utanför 
de valda församlingar befruktar 
varandra, 
• eftersträvar en stark parlamenta
risk representation och regerings
makt som medel för att genomföra 
partiets politik, 
• föredrar fronter och majoriteter 

bostadskris politiskt skapad. Sam
hället har avsagt sig ansvaret och 
samtidigt satt marknaden ur spel. 

Betr. samhälleligt ansvariga får 
man lätt associationer till "har de 
inga kojor kan de väl bo på slott?". 
Fritt efter Marie Antoinette. Man 
kan aldrig förebrå marknaden. 
Politiken har övergripande ansva
ret, för hur samhället sköts. Nu lär 
hyresregleringen vara på väg att 
luckras upp. Men frågan är om för 
sent. Makthavare har historien ige
nom fått ångvältar på sig - oftast 
till egen oförställda förvåning . 
A ven om vissa klarsynt siat om 
"efter oss syndafloden". Frågan är 
när det brister, vad som händer
och vad sen. Spänningar byggs in 
av en art, man bara inte kan förstå, 
hur ska sluta väl. Låt oss hoppas 
att rätt folk blir hängda! Nu ska vi 
vara konstruktiva. Ceciliaharfarit 
runt stan, på kartan i varje fall. 
Skulle gjorts för länge sen. Hur 
var de rödgröna förberedda, inför 
i höstas? Kompetensen på EN
området brister - inte minst vad 
gäller stadsmiljön. Och helt tyst 
om nya, pigga byggplaner. stads
planering på mosafiska planet, a 
la Mårten, kan vi bara glömma. 

En SDS-artikel 15/5 förbryllar. 
Forskningen om kolonier på LTH, 
vem har beställt den? Är Ekström
Persson på TN ute för att testa 
opinionen? Talet om åkerjorden 
närmar sig besatthet. Frågan borde 
upp påmedlemsmöte, förröstning. 
Inte meningen att kommunal
politiker ska regera partiets linje. 
PrytzochJönssonfallertydl. undan 
för jordvärnande militanter, inom 
alliansen. Är styva åkerjordens 
vänner verkligen i majoritet, hos 
oss o andra? 

Situationen kan mycket väl gå 

som baseras på kompromisser 
framför sekterism och utanförskap, 
• står för en ansvarsfull och realis
tisk ekonomisk politik och mot
sätter sig därför överbud som läm
par över problem till efterkom
mande, 
• genomsyras av medvetenhet om 
att nuvarande utveckling är ohåll
bara i ett ekologiskt perspektiv 
och att detta får återverkningar på 
den dagspolitik som kan drivas, 
• vidgar solidaritetsbegreppetgeo
grafiskt och tidsmässigt till att 
omfatta även kommande genera
tioner och människor som nu lever 
i andra världsdelar, 
• försöker tillsammans med andra 
progressiva krafter påverka EU:s 
utveckling och accepterar att vissa 
globala problem kräver överstat
liga lösningar, 
• tillämparfeminism somettverk
tyg för praktisk politik med syfte 
att skapa rättvisa villkor för kvin
nor och män, 
• representeraren modem vänster
politik som slutgiltigt lämnat dog
matism och teskommunism bakom 
sig. 

beslutsfattama ur händer. Sluta 
var? 

Trafiken så. TN som BN, rätt 
sorts folk, rätt tänk? Som mellan
skiktspartierna fungerar idag och 
då detta är Lund, kan vi få ett 
stadsmiljöparti till nästa gång. 
Debatten om Fasanvägen visar på 
buller- och trivselfrågors spräng
kraft, vid genomfarts gatorna. Ide
torkan, allmänna torftigheten och 
politiseringen hos oss, mp och fp 
driver fram nya politiska initiativ. 
"Den goda staden?" 

Inom trafikpolitiken regerar N y
mark, mer välpostad än nånsin. 
Övriga två i BN, då? Mäller bara 
affischflicka? Motionen om kom
munal polis till k-förbundet ut
märkt. Men hur med att värpa i 
eget bo, presidiemedlemmen? I 
intern motion föreslogs att kom
munen skulle fmansiera en polis
tjänst, för trafiken. Man kan även 
ta upp prioriteringar i polisparl. 
församlingarna. Polisen skiter i 
lokala trafiken. Nån stans går en 
gräns. 

Gillar inte Lundapalisen låset? 
Eller förnedrande jobba med skit
saker? Ta upp saken med polis
mästaren. Vad tycker sossarna om 
låset? Eller de borgerliga. Låset 
beslöts i total enigheten gång. Vill 
de borgerliga skippa låset så kläm 
dom i fullmäktige på besked. Du 
sitter ju där. Men du verkar inte 
överhövan engagerad i låset. En 
skitsak? 

Finns lösning utan k-poliser. 
Stan inköper en VW -buss förfoto
registrering av låssmitare. Finns i 
Danmark, används i stadsmiljö, 
främst mot hastighetsbrott Stolp
fålloma på landsbygden ju giltiga 
i domstol. Samrna sak, och gubben 
i bilen behöver inte vara polis. 

Ett omtvistat ... 
forts. från sid. l 

distriktets EMU-kampanj och un
dertecknarna i regionstyrelsen har 
fått utstå tråkningar. 

Fyra av uppropets namn är från 
Lund: SairnaJönssonFahoum, Ulf 
Nymark, Ulla-Britt Petersson och 
Karin Svensson Smith. Här finns 
rimligen många fler som tycker 
som de, men vi har förstått att ini
tiativtagarna ville ha en rimlig geo
grafisk spridning. Men vi förstår 
också att det nu är fritt fram för 
alla partimedlemmar att skriva 
under. VB publicerar gärna ytter
ligare skånska namn. Den som in
stämmer men inte medlem i väns
terpartiet rekommenderas att bli 
det- kontakta partiexpeditionen. 

"Parlamentariskt och politiskt 
arbete utanför de folkvalda försam
lingama befruktar varandra", skri
v er de 181, men nästan alla presen
terar sej med sina parlamentariska 
uppdrag (ett par dock med sina 
fackliga). Det vore kul om nytill
komna undertecknare anger någon 
utomparlamentariskaktivitet Som 
undertecknad undertecknare 

Gunnar Sandin 
tubaist i Röda Kapellet 

Bilen kan inköpas samman med 
pd. Samt användas på andra håll. 

I SDS har framgått att Lunds p
lisar antingen är lata, eller för 
hyggliga. Parkering och biltrafik 
på gågatorna, främst L. Fiskare
gatan, har blivit notoriska förete
elser. I en ny affar på sydsidan kör 
pojkvännen in och hämtar butiks
ägaren, vareviga kväll. Är du blind, 
Nymark? Eller man slutar bry sig 
efterett tag, i politiken? Man behö
ver inte dröja så länge på stan för 
att konstatera polisiära likgiltig
heten inför lås trafiken. Därtill va
neparkerandet på gågator. Sista 
kan ju p-lisarna ingripa mot. Men 
så sker ej. Samma bak Rådhuset, 
eller i Bytaregatan om kvällen, 
osv. Har vi nån p-lisepolitik, Ny
mark? Nånsin haft? 

Hur med restriktionerna för 
Fasanvägen? Några förslag fram
lagda? Hur med körfåltsklipp på 
yttre Fjelievägen, dito Dalby
vägen, i mellersta ringvägssyste
met? Vad om att proppa Kaprifo
lievägen vid norra Ringen? För att 
ytterligare minska inflödet i 
mellerstaringsystemet Sen tycker 
jag att lokal gata från Mobilia till 
Trollebergsvägen borde prövas. 

Utanför Värpinge byggdes en 
karusell. Så nu för sent för bästa 
lösningen, fungerande kringfart 
sydvästom stan. Såringvägstrafik 
och förbifart separeras. Sen undras 
över alltmer täckande snurret av 
nya vägar, sista 10 åren eller så 
ikring Lund. Hur ställde vi oss där, 
ingen lokal fråga? Light Rail då, 
Nymark? Begär av väganslaget l 

I innersta ringvägssystemet, 
vallen, går för mkt trafik i flesta 
sektorer. Beror av brist på dröj 

forts. sid. 4 



I södra Skåne, på försommaren 
Kan det verkligen vara något, att 
ta tåget till Marsvinsholm utanför 
Ystad och sen gå till Svarte 7 km, 
allt detta en solig försommarsön
dag? Jo, det är med det bästa man 
kan göra. Jag vet, för det gjorde 
jag i söndags på utflyktmed Lunds 
Fot- och Cykelfolk Vi var väl en 
femton- tjugo personer som gjorde 
så. 

På grevebanan 
Alltså: med den utomordentliga 
Skånetrafiken till Marsvinsholms 
station, nu nedlagd men en gång 
avstigningsplats för Jules Stjem
blad, herre till slotteten bitdärifrån 
och tillsammans med Thottarna 
på Börringe en av tillskyndarna av 
"grevebanan", järnvägen Malmö 
--Y stad. Man skulle kunna tro att 
den anlades för att Y stad skulle få 
kontaktmed stambanan. Alls icke, 
det hade Y stad redan via Tornelilla 
--Eslöv. Det var lokala transport
behov det gällde: spannmål och 
boskap och timmeroch människor 
i denna tätbefolkade bygd. 

Nåväl, vi gick fram till Mar
svinsholm, tidigare kallat Bors j ö, 
men omdöpt av Otto Marsvin, en 
dansk adelsman på 1500-talet och 
uppbyggt i Kristian IV- ellerrenäs
sansstil på 1600-talet, ungefar som 
kyrkorna i Kristianstad och Gen
arp. Här är man i Ljunits och just 
detta härad tillsammans med Her
restads är de godstätaste i Skåne. 
Halva Ljunits härad ägdes av 
Marsvinsholm fram till avstyck
ningarna började i slutet av 1700-
talet. 

Herrgårdsostens hemort 
Den som satte igång och föränd
rade Marsvinsholm var EricRuuth, 
en som ärvde godset 1786. Han är 
mest känd som den som fick igång 
kolgruvorna i Höganäs, men han 
hade verkligen många andrajärn i 
elden. Han kom från en finlands
svensk släkt, blev sjöofficer och 
sedan hovman hos Gustaf ID och 
utnämndes till fmansminister. Som 
sådanfickhanjobbamedattfinan
siera kungens ryska krig i slutet a v 
1780-talet, skaffade pengar från 
Rysslands fiender Frankrike och 
Turkiet och utgav riksgäldssedlar 
som var en tidig form för obliga
tioner. Han tycks ha varit en säll
synt smidig person som höll sig 
väl med alla. Han var rik som ett 
troll och ägde i omgångar Bollerup 
och Tosterup, båda i Sydskåne, 
Karsholm vid Oppmannasjön, 
Ulvsunda och Riddersvik i stock
holmstrakten. 

Hans insatser på Marsvinsholm 
var många. T.ex. tog han hit en 

schweizisk ostmästare som skulle 
lära ut hur man gör gruyereost. 
Men de svenska koma hade en 
annan kost och klimatet var ett 
annat och resultatet blev den sve
nska herrgårdsosten! Den blev en 
omedelbar succe och såldes hos 
viktualiehandlarna i Stockholm. 
Och elegant nog hade en av våra 
utflyktsledare tagit med sig smak
prov till alla av den Marsvins
holmsost som Riksost nu saluför 
till åm inne och till detta serverades 
ett enkelt men gott vin. 

En agrar revolutionär 
Men mer finns att säga om Ruuth 
på Marsvinsholm ochkunskaperna 
om detta kommer från en u tornor
dentlig skrift, Jens Möllers avhand
ling i kulturgeografi från 1989, 
"Godsen och den agrara revolu
tionen" . På godset fanns det gamla 
hoveriet: bönderna i sina byar fick 
odla på en del av godsets mark mot 
att de var skyldiga att göra dags
verken. Nu gjordes det skifte 
(Ruuth var umgängesvän med 
Maclean på Svaneholm), byarna 
revs och de tidigare dagsverkarna 
blev statare eller i en del fall, rik
tiga arrendatorer. Dessutom av
styckades s.k. plattgårdar, stora 
gårdar som såldes till jordbruks
kunniga danskar, tyskar, skottar 
ellerrentav stadsköpmän, och som 
sedan drevs med nya kunskaper 
och högre produktivitet. Det kom 
nya redskap och växtföljder, man 
provade på jordförbättring genom 
att ta upp kalkrik lera ur märgel
gravar (det hjälpte ett tag men inte 
i längden). Man satte i gång täck
dikning, för vilket det krävdes te
gelrör och alltså anlade man tegel
bruk för detta. Man ville få bättre 
slåtterskörd och anlade bevatt
ningssystem med kanaler där det 
humusrika åvattnet från Svarteån 
(kommer från Krageholmsjön) 
spreds ut över ängarna. 

Varning för statungar! 
Det nya för mig i det här var att 
statarsystemet inte var äldre. Det 
tycks ha börjat i Mälardalen i slutet 
av 1700-taletmedideerfrånkonti
nenten och det gick ut på attjord
bruksarbetarna var årsanställda 
och levde i bostäder som gården 
höll med. Lönen, staten, var i form 
av tunnor spannmål och andra 
naturaprodukter. Statarna var ofta 
gifta och kvinnorna var indragna i 
produktionen som mjölkerskor. 
I var Lo har skildratjordbruksslave
riet som ingen annan, men det var 
naturligtvis ett historiskt framsteg 
och ett led i industrialiseringen av 
jordbruket. Systemet avskaffades 
1945, tack vare Ivar Lo och Lant
arbetarförbundet Själv minns jag 
hur jag som sexåring var hos mina 
morföräldrar som på sin ålderdom 
bodde i ett gammalt hus i byn 
Ensligheten, strax bortom Mar
svinshalms skog. Vi bodde i stan 
och var industriarbetare och där
med lite mer förfinade, så mor 
varnade mig för att gå och leka 

Ett osökt tillfälle att studera Marsvinsholms slott är att besökafri
luftsteaterns föreställningar av "Jeppe på berget" som ges i sommar. 

med di lea statungama som bodde 
längre bort. 

En landsortskatedral 
Släkten Ruuth lämnade så små
ningom Marsvinsholm, men först 
sedan man avskiljt Charlottenlund 
(tidigare Snårestad), uppkallat 
efter Charlotte Ruuth och Ruuths
bo, tidigare Gundralöv. l mitten 
av 1800-taletägdes godset av Jules 
Stjemblad, som restaurerade slot
tet och byggde den fantastiska 
Marsvinsholms kyrka, stor som 
en katedral och känd som Skånes 
största landsbygdskyrka. Biskop 
Flensburg i Lund ansåg den vara 
"skönast av alla de nyuppförda 
kyrkorna". Skön är kanske inte 
rätta ordet, men den är byggd i 
nyrenässans, alltså inte i den spet
siga, hemska nygotik vi känner 
från Allhelgona, Eslöv och As
mundtorp- denkom först på slutet 
av 1800-talet. storleken kom sig 
av att kring godset fanns bara de 
små medeltidskyrkoma i Skårby, 
Balkåkra och Snårestad. Befolk
ningskurvan nådde sin topp just i 
början av 1860-talet och 1867 stod 
kyrkan fli.rdig. 

Ja och så fortsatte vi tiiiBalkåkra 
med sin kyrkoruin och detRuuths
ka gravkoret där Eric Ruuth ligger 
begraven - släktnamnet själv är 
nu utdött. K var finns förstås också 
Ruuthsbo som vi nådde längre 
fram. 

Solen sken oförtrutet, men nu 
fläktade det också behagligt från 
havet när vi trädde in i det militära 
kulturlandskap som är så påtagligt 
väster om Y stad. Den tänkande 
vandraren kan bara inte undgå det 
och det är naturligtvis en lika viktig 
del av landskapets historia som 
allt annat. Det här är invasionskust 
och det betyder att rätt många av 
kullama på höjderna inte är grav
högar utan kustartilleriinstalla
tioner. 

En kanon i var backe 
När Sverige i 1936 års försvarsbe
slut påbörjade en upprustning mot 
hotet från söder var det denna kust 
man först satsade på. På sydkusten 
påbörjades förstSkånelinjen, även 
känd som Per Albinlinjen, de värn 

i strandlinjen för kulsprutor och 
pansarkanoner som först skulle 
möta fienden. Så småningom skul
le försvarslinjen omfatta hela Skå
ne med cirkaa 1100 värn varav de 
flest finns kvar. Men man anlade 
också två kvalificerade kustartil
leribatterier, ett vid Källesjö på 
höjderna strax väster om Y stad 
och ett i Dalköpinge, några km 
norr om Trelleborg. De skulle 
framförallt kunna försvara mint~
ringama i inseglingsrännorna till 
de bägge hamnarna som var de 
enda tänkbara urlastningsham
narna för en invasionsflotta söder
ifrån. Manskapsförläggningarna 
kamouflerades som skånska bond
gårdar i korsvirke, i Dalköpinge
fallet t.o.m. med en ankdamr.1. 

Försvaret av trakten blev inte 
mindre aktuellt under kalla kriget. 
I slutet av 1960-talet byggdes ett 
modernt 7,5 cm batteri i med tre 
pjäser tornlavettage i Y stad och 
kring 1980 ytterligare ett 12 cm 
batteri av oerhört modernt snitt i 
samma omgivning. Ett tag fanns 
tre skjutdugliga kustartilleribatte
rierinom några kilometers avstånd 
och man skulle vilja veta hur 
många hundra miljoner som har 
lagts ner i dessa skånska backar. 
Det äldsta strök först med -en pjäs 
stod länge inne på Malmö tekniska 
museum och finns väl nu i Djura
måsa, men de båda andra har fun
nits kvar tills de föll offer för 90-
talets slakt på invasionsförsvaret. 
Man kan bara glädja sig åt att 
försvaret numera har så gott om 
pengar att de inte behöver bry sig 
om sina något äldre grejer och i 
stället kan koncentrera sig på sina 
insatser i andra världsdelar. 

Musik till kaffet 
Men vi ska väl inte sluta denna 
berättelse med dessa militaristiska 
tongångar. Vi nådde vårt slutmål, 
Svarteåns utlopp i havet, och drack 
där vårt termoskaffe till tonerna 
av en mässingssex tett, en symbo
liskgest säkert avsedd attknyta an 
till det svenska folkrörelsemas 
traditioner av vårutflykter ackom
panjerade av musik. Sen var det 
bara att ta Pågatåget hem. 

StenH 



DA~TTIDNING B 
VECKOBLADET Svartbrödersg 3,22350 Lund. Tel 046/ 
138213. Utges av V Lund. Prenumerationsavgiften, 250 
kr/ år, insättes på postgiro 1 74 59-9. Ansv utgivare: Ola 
Hagring Tel 046/143309 Manus sändes till ovanstående 
adress el. e-post til l: vbladet.lund@passagen.se. Red . 
förbehållersig rätten att korta i insänt material. Tryck: KFS 
AB, Lund. Adressbyte : sänd e-post, eller än vänd postens 

adressänd ringskort . 

Blom Karin 0312 
Uardavägen 0:85 
224 71 Lund 

Nya böcker fran 
DAIDALOS 
David HeJd & Anthony 
McGrew 
Den omstridda globaliseringen 
182 s., 200 kr 

En klarläggning av begreppet 
globalisering och en redogörelse 
för argumenten för och emot in
om många områden: national
statens roll, nationella kulturers 
öde, världsekonomins funktion, 
etiska grunder för global samlev
nad etc. Boken slutar med förfat
tarnas kosmopolitiska vision. 

William James 
Vad är pragmatism ? 
176 s., 180 kr 

En grundtext i den klassiska 
pragmatismen och därmed för 
en av 1900-talets viktiga filo so
fiska tankeriktningar- en tanke
riktning som idag upplever en 
renässans. 

Thomas Bossius 
Medframtiden i backspegeln 
302 s. , 240 kr 

"Blackmetal- och transkul turen. 
Ungdomar, musik och religion" 
ly.:er undertiteln till denna bok 
som inträngande analyserar hur 
sambandet mellan populärmu
sik och religion ser ut då unga 
människor själ va på ett med vetet 
sätt använder sig av dem för att 
skapa identitet, mål och mening 
i sina liv. (Torde vara något för 
djupsinniga diggare av Nemi.) 

Thomas Johansson & Philip 
Lalander (red.) 
sexualitetens omvandlingar 
281 s., 240 kr 

Homosociala handbollsspelare, 
småstadsfeminister och Riot 
Grrls är bland de grupper som vi 
får möta i boken. De kulturella 
och sociala gränser som reglerar 
sexualiteten blir tydliggjorda, 
men här finns även försök att 
skapa hybrida identiteter och på 
så vis nya möjligheter. En rik 
och nyanserad bild av vad som 
händer hos unga människor idag. 

Bokklubbsmedlemmar kanköpa 
böckerna nästan 25 procent bil
ligare. För närmare information 
ring Daidalos, 031-422045. 

Daidalos majkatalog berättar 
också att bokklubbsmedlemmar 
kan köpa Marx Kapitalet del 1-
3 till ett paketpris av 460 kr. Men 
samma erbjudande finns lokalt i 
Lund på Arkiv förlag där man 
kan hämta de tunga böckerna 
själv- ring 133920. 

Katastrofkurs? 
forts. från sid. 2 

mekanismer. Samt att ingen kon
sekvent plan finns för att bringa 
ner onödig biltrafik i stan, samt 
distribuera och trycka ut resten på 
kringfarter. Affärslivet i Lund 
måste förändras så att biltrans
porter onödiggörs. Varför ska folk 
från Genarp handla på Konsum 
Mårtenstorget? Externa köpcentra 
inte bara av ondo. 

Med en tätbyggd stad skapas 
affärsunderlag för centrala buti 
kerna. Där bilen gjorts överflödig. 
Olander har hål i huv 'et. Hos han
delsför. en idetorka nästan värre 
än vår. 

Nya vägar föder mer biltrafik, 
säger Nymark. Gäller nya motor
vägar. Eller överdimensionerade 
ringvägslösningar och förbifarter, 
som vid Malmö. Men totala hals
starrigheten vad gäller ringvägar 
kring Lund betyder i klartext att vi 
offrar boendemiljön för drabbade, 
kring inre ringvägarna. Så trafik
försörjningen till expanderande 
Klostergården. Samt till ett ÅR 
som fyller tillfarterna med tåg av 
lastbilar. 

Låssrnitarna, igen. Låt p-li so rna 
re gistera dessa, tills bättre lösning 
nås. Flesta är unga, lokala killar. 
Men även medelålders av bägge 
kön, många är väletablerade i 
statusmodeller. Kartlägg vane
kräken i hemmabilarna. Ge så in
struktioner om nolltolerans vid 
andra förseelser. Inga d j-a l O min 
respiter vid felparkeringar. Den 
som skiter i det ena, ska nitas på 
annat. Eller hur man utan befo
genheter kommer ofoget till livs. 

Behövs ordnad parkerimg på 
vissa ställen. Vid Rådhuset, By
taregatan, Klostergatan väst m. m. 

Är bättre låta p-lisorna blunda inför 
svartparkeringen? Vem styr trafik
politiken? Nåt järngäng i fullm.? 
Somliga verkar vilja tunna parti
linjen till intet. Bilar är bara partiellt 
en ideologisk fråga. På kommunal 
nivå handlar det om avloppshan
tering. Se till så skiten flyter, samt 
att det inte skvätter för mkt på 
vanligt, hyggligt folk . Bilar är bajs 
och sopor, må sen vara guldflake 
S 60. Vad säger du, Mats? 

Vidare, hur strypa pendlartra
fiken till centrala arbetsplatser, 
som universitet? Fyll igen bomb
hålen med bostäder, bygg ev . nåt 
p-hus med avgifter a la överklas
sen. Hela trafikföringen måste ses 
över, med målet ha lagom, samt 
helst bara lokal trafik i stan. Dags 
gå vidare efter låset- börjar bli ett 
tag sen. Än en gång, handlar_blott 
om rationell sophantering. A ven 
kring människans bäste, fyrhjulige 
vän. Stora nallen. 

Tycker Lundasidorna i SDS blir 
alltmer oförargliga och präglade 
av trivseltänkande. Görs inga pro
blemfokuserade större insatser nu
mera? Ta uppslagen där politiker 
man lätt associerar med svartstjär
nor på döda havsbottnar, bestås 
idolporträtt av lokale hovmålare 
Mårtensson. Men låt gå, för läs
värdets skull och Tove har förutom 
klor även charm. Men kritisk 
granskning i övrigt? En ful tanke 
slår en om ett Rotary Lund fyllt 
med murvlar, affärsfolk och 
politiker. 

Ja SDS, gärna lite undercover 
från logen! Avnånnyellergarnmal 
redaktionschef? Vårt k -råd på för
slag, förresten? Den som befinner 
sig på klassresa hamnar under
stundom lätt vilse. Eller Gud för
bjude Nymark. I söndagens SDS 
bestods han stor, söt bild samt han 

Internationell fredsfestival i Lund 
Lördag 31.5 kl. 12, 
Folkparken, entre 20:-
Svenska Akademien , Wasipi, 
Tristan, Canto Sur, Trumbolaget, 
Gunhild Carling, Cristal Andino, 
Arla, Mercy Street, Teater Acacia, 
Popul Vuh, Aida, Seminarier! 
Debatt! Hantverk, bakbord, mal
försäljning. Clowner och barn
aktiviteter. 

Vi ser hur det ena kriget avlöser 
det andra och hur USA:s krig mot 
terrorismen minst sagt har spårat 
ur. I dessa dagar finns det något 
som vi vill ge vårt stöd till och det 
är en stark fredsrörelse. Vi som 
arrangerar festivalen hoppas inte 
bara att du får det väldigt trevligt, 
vi hoppas också att du tar del av 
det som erbjuds på våra seminarier 
och debatter. Förhoppningsvis blir 
resultatet fler röster mot imperia
lismen och ett steg närmare inter-
nationell solidaritet. 

Victor J ara-föreningen, Atlantföreningen, Folkuniversitetet, Biblioteket 
Väster, KPMLr, RKU, Svensk-kubanska föreningen, Svensk-indianska 
föreningen, Smålands nation, Stundenter för fred, Stödkommitten för 
Centralamerikas folk, Poeter mct krig, ABF, UBV, Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet, Ung Vänster 

Begränsad eftersändning . 
Vid definitiv adress
ändring sänds tidningen 
i retur till Veckobladet. 

och partiet läckerreklam. Kan pas
sande publicitet köpas i tabloid
delen? Initiativ från Malmö eller 
en ny, äckelsöt "Lundaanda"? För
ljuget, Berglund. Ska du inte rote
ras snart? 

På tal om traddare samt trafiken, 
så önskas UV -are vi har nytta av. 
Vilka med ägg och yoghurt kan 
bilda Lunds frivilliga trafikmilis. 
Samhällstillvänd gatumilitans, 
smash! En sann revolutionär ser 
till att lagarna upprätthålls. Vill ni 
göra mer så ockupera i Professors
stan, mot bostadsbristen. Se till så 
inte hos en partivän, bara. Eller 
medlem! 

Så Stadshallen igen. De borger
liga leker trafikpopulister. Går 
dock att via god argumentation få 
folk att inse sitt eget bästa. Vi får 
förhoppningvis rejäl förnyelse hos 
både partier och lokala blad, snart. 
MenandernästanDDR-mässignu, 
på tal om det. Somliga borde kans
ke bytalivsbana?Egnaill stårinte 
långt efter. Varför ska just östs
tatstristessen kopieras? Inkrökthet 
finns dock på flera håll. Schavotten 
snart enda utvägen .. . Ailons 
enfants! 

Jörgen L. 

Rättelse 
I Per-Åke Albertssons artikel "En 
skånsk miniklassiker" i förförra 
Veckobladet (nr 17) hardettyvärr 
fallit bort en rad som gör artikeln 
obegriplig. Detgäller andra stycket 
sista meningen som skall lyda: 

Det finns trots all t en baksida 
och det gäller utarmningen av 
musiklivet ide skånska kommu
nerna utanför Lund. 

(" de skånska komunerna 
utanför" hade fallit bort") r--------., VECKOBLADET 

Detta nummer gjordes av sten Hen
riksson, Gunnar Sandin (red.) och 
Kajsa Theander. Nästa redaktör 
Gunnar Sandin, 135899. 
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Manus sänds per post till Vecko
bladet, Svartbrödersg 3, 223 50 
Lund. Måndag e. 17 till lax 046-
123123, tel 046-138213. 
Manus mottas gärna i form av 
Worddokument (.doc), RTF eller 
ren text på 3,5" diskett. Bifoga 
helst pappersutskrift Enklare är att 
skicka e-post till 
vbladet.lund@ passagen .se 
Lämna då gärna två versioner: den 
råa texten som brev och dokumen
tet i format enligt ovan som bilaga. 
Telefon till redaktörerna: 
Gunnar Sandin 13 58 99 
Charlotte Wikandar (tji) 13 96 26 
Vid utebliven tidning ring 
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