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Utkommer fredagar 29:e årg. 2003 Fredag 3 oktober J 

Veckobladet 
I de två föregående numren har vi 
publicerat reservationer till vän
sterpartiets progarmförslag. Nedan 
kommer ännu en reservation. Hu
vudförslaget har vi tyvärr inte plats 
för utan får hänvisa v-medlem
marna till senaste numret av Vän
sterpress och övriga till partiets 
hemsida. I nästa nummerräknar vi 
med att publicera minst ett inlägg 
i VB:s egen programdebatt 

Reservation nr 2 av Helena Duroj , 
Ali Esbati, Lisa Rasmussen 

Utträde ur den Europeiska 
unionen 
I partiprogrammet måste det klart 
och tydligt framg å, inte bara att vi 
kritiserar den Europeiska unionen 
som nyliberalt, antidemokratiskt 
projekt, utan också att vi drar en 
slutsats ur detta ställningstagande. 
Möjligheten att helt lämna unionen 
måste hållas levande i den politiska 
debatten. Frågan må vara långsik
tig, men inte orealistisk. När och 
hur utträdeskravet sedan ska for
muleras beror - som alla andra 
krav partiet ställer- på den poli
tiska situationen. 

Praktiskt politiskt är motståndet 
mot EU och EU: s utveckling en a v 
de viktigaste grunderna för folklig 
misstro mot nyliberalism och av
demokratisering. Vänsterpartiet 
måste stå i första ledet när det gäl
ler att organisera detta motstånd. 
Då är klara formuleringar kring 
utträdeskravet viktiga. 

Vi reserverar oss till förmån för 
följande mening som ska införas 
sist i stycke 89: Vänsterpartiet ar
betar därför för ett svenskt utträde 
ur unionen på sikt. 

Ali Esbati vs. Johan Lönnroth 

Programdebatt 
Vänsterpartiets medlemsmöte 
torsdag 9 oktober kl. 19, Vårfru
skolans matsal. 

Annons 

Krysskampanj avrundad 
Vi påminner om festen för alla 
som på något sätt medverkade i 
krysskampanjen för Karin Svens
son Smith 2002 (och deras vänner), 
fredag 10 oktober kl. 19 i Spexa
rens fritidslokal. Karin kommer 
att berätta vad hon hunnit med det 
sista året och berätta lite om fram
tiden, Mats Sjölin kommer att 
sammanfatta sin valanalys. Maten 
levereras av David Kall os, krögare 
på La Couranne i Malmö (och 
bidragsgivare till kampanjen). 

Landskrona kom före 
Om inte om varit så hade Lund fått 
trådbussar på 1980-talet. Detföre
slogs i en mp-motion och mer än 
så: det fanns pengar anslagna till 
en grundplåt. För att medverka i 
kommunens första rödgröna ko al i
tion ställde miljöpartiet nämligen 
krav på en större miljösatsning 
och tänkte sej i första hand tråd
bussar. J ag minns inte längre skälet 
till att pengarna kom att användas 
till annat. 

Nu blev det i ställetLandskron a 
som stod för den svenska nypremi
ären, 39 år efter nedläggningen av 

systemen i Göteborg och Stock
holm. I lördags skedde invigningen 
och nu rullar de tre bussarna på 
linje 3 mellan järnvägsstationen 
och centrum. Ett stort festtält hade 
slagits upp på Kasemplan, miljö
minister Sommestact invignings
talade och Skånska Järnbane
kapellet uruppförde Håkan Carls
sons "Landskrona trådbussvals" . 

Det redovisades hur mycket 
mindre utsläpp av koldioxid och 
skadliga partiklar det blir genom 
de nya bussarna, men deras största 
värde får nog anses ligga på sym-
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Varför inte göra som~TM~i;;iToch Berlin? Bejaka vår lite mer syd
liga, lite lättsammare umgängeskultur och gör en isbana tillyst och 
utan atletambitioner? Jag menar en isbanaför sådana som bara vill 
åka lite skridsko för skojs skull i gott sällskap, mitt i stan och mitt i 
den mörka vintern. Lund stadskärna kunde behöva en liten bana dit 
unga och gamla kunde gå för flirt och lek på isen, för att titta och be
tittas. Då kunde Stortorget bli lite mer levande och locka till sig folk 
också under vintermånaderna. Det vore heller intefel att gå ochfika 
efteråt eller ta sig ett glas vin och njuta av det urbana vimlet. 

En liten nedsänkning runt banan skulle nog inte skada. Den skulle 
inte hindra de traditionella stortorgsaktiviteterna under andra tider 
av året. Tvärtom skulle en kant runt om ge trevliga sittmöjligheter i 
vår- och höstsolen. Att stoppa cyklingen över torget finge väl också 
anses vara en god sak. 

För en stad som vill bli kulturmetropol skulle en sådan lösning vara 
mer klädsam (och billigare) än ännu en sportis & svettiskatedral. 

bolplanet Landskronahar en gam
mal stämpel som smutsig stad ge
nom sin historiska tungindustri, 
men nu får det en miljövänlig 
image som kommer väl till pass 
inte minst när det gäller att locka 
höginkomsttagare till de nya lä
genheterna med sjöutsikt. I ett 
större perspektiv är det ett pilot
projekt (vilket motiverar statens 
och regionens bidrag) som i bästa 
fall leder till ett genombrott för 
den nygamla tekniken. 

A v görande lär då bli vad lo
kalbefolkningen tycker. Införandet 
av trådbussar var mycket omstritt, 
och människors naturliga skepsis 
inför det nya exploaterades av bor
gerliga partier, inte minst folk
partiet, genom bland annaten stor 
namninsamling. Det är inget att 
moralisera över, vänstern bidrog 
till att utnyttja samma "vi vet vad 
vi har men inte vad vi får" -känslor 
inför euroornröstningen, men vi 

Forts. på sid. 3. 

Jan 
Mårtensson 
Bestörtning är nog ordet. Jag tror 
vi var många i Lund som kände 
just bestörtning när vi såg nyheten 
om Jan Måttenssons död i sön
dagens Sydsvenska. För tusentals 
lundabor förkroppsligade Jan sta
den Lund, ja han hade formatderas 
bild av Lund i sina krönikor. Han 
var Stadens Redaktör. Och som 
person var han, där han kom på sin 
cykel, en så självklar del av Lunds 
stadsbild att stan kommer att 
kännas annorlunda utan honom. 

Jan var som så många andra 
lundabor inte härifrån, han var 
lanthandlarsonen från Tolånga 
som kom till Lund för att studera. 
Men som så många av oss fångades 
hanavmytemaomLundochsökte 
sig in mot dess innersta rum. Han 
nådde dem i kretsarna kring tid
ningen Lundagård och det var 
därifrån Bengt Widehag, dåvaran
de chef för SDS i Lund, rekryterade 
honom. Han blev till en verklig 
allroundjoumalist, lika hemrna i 
fullmäktigesalen som i Idrotts
hallen eller inför spexarna i Stora 
salen. Nyckeln till hans framgång
ar var nog just öppenheten, kana
lerna åt alla håll: studentvärlden, 
köpmannavärlden, industriidkar
na, komrnunpolitikema, idrotts
folket. 

Med Jan Mårtensson mister ock
så Veckobladeten av sina trognaste 
läsare. Jag minns när jag kring 
1980 i Veckobladet började skriva 
om kommunfullmäktigesamman-

F orts. på sid. 3. 



27 septentber 
Odlingslottema hösthärjade, men 
solrosornas okuvade solar vaggar 
i vinden. Ett godståg dånar på bron 
över ån. Massor med änder, sot
höns och svanar i dammarna. En 
flyttfågelsmassa cirklar över 
reningsverket. Hur många kilo 
flyttfågel? 35? Hur mycket energi 
förbrukar dom i onödan? 

Vindkraftverket vid Lomma
vägen snurrar fortare än det ser ut. 
Vårens vita hagtomsbuskar över
sållade med röda bär. Ska jag 
stoppa några i fickan och gräva 
ner dem i Småland. Gror de? 

Rinnebäcksravinen motsatsen 
till potemkinkuliss men samma 
sorts illusion. Vattnet meandrar 
under gräsbranterna. Invigs i 
dagarna som kommunens natur
skyddsområde. Tyvärr upptagen 
då. 

Nedanför bronsåldershögen 
framför Värpinge gård utbreder 
sig södra Skåne och bron. Högen 
ful. Ovårdad, som en tillfålligt upp
kastad jordhög. Borde göras till 
attraktion. N å g on gång fanns mak
ten just där. Hövdingen, kungen, 
såg ut över domänerna, land och 
hav. Långt borta i sydöst pågick 
trojanska kriget 

Folkparkens mörka löv brusar. 
Bojkotta Israel. Färsk affisch. Ta
petklistret blänker på teleskåpet 
Arg lapp från Sima på expedi
tionsdörren. Ha alltid en hink 
tapetklister beredd! 

Affischen saknar avsändare. 
Kraven rimliga. Är Palestina 
brännpunkten nu? 

Förraårets oöverträffade bränn
punkt: USA:s hot att angripa Irak. 
Hela världen försökte stoppa kri
get. Nu sitter USA och de "villiga" 
i träsket av våld och förnedring. 
Vadkrävervinu?FN-ingripande? 
10 års sanktioner solkade FN. Hu
manitärt bistånd? Irakiskt själv
styre? Vem stöder vi i Irak? Finns 
det över huvud taget någon väg ur 
krisen? Paradiset, de hängande 
trädgårdarna, Bahels torn och 
syndafloden. Gubben Noak. 

Pissnödig. Sköntmed den gröna 
pissoaren framför Grand. Auto
matisk spolning. Järnvägsstatio
nen. Newsweek om Blair. Ving
skjuten. Läkerol. Vem står där? 
Lars Anders Jönsson. Länge sen. 
Lång. Åren har gått. Oense. Goda 
vänner. Aftonbladet. AnnaLindhs 
stöd till bombningarna mot Serbien 
mördarens motiv .V ar det nödvän
digt att slå sönder Jugoslavien? 

Dubbel espresso på stjärnkafeet, 
Herald Tribune: Thomas Fried
man: "Terroristerna vann i Calcun. 
Jordbrukspolitiken i USA och EU 
stjälpte WTO-mötet. Maktlöshet 
och fattigdom växer i tredje värl-

1.KOMMUNALPOLITISKTMÅNDAGS
MÖTE 6/1 o. Tema: Lunds färdtjänst i 
framtiden. Partilokalen 19.00. 
2.KOMMUNALPOLITISKTMÅNDAGS
MÖTE 13/1 O. Tema: Möte med v-Mal-

den. USA menar inte allvar med 
sitt krig mot terror. Gjorde dom 
det skulle dom ta bort jordbruks
subventionerna. Då skulle återväx
ten av terrorister minska." 

Dam fotograferar dornky~kan. 
Tomen seglar bland moln. Over 
gatan rymden. Men kyrkan ska 
fotograferas bakifrån. Absiden är 
vackrast. Och äldst. 

NyaGleerups.BordeköpaHjär
pes bok om Irak. l 000 och en natt. 
Tjuvläsning. Hillary ler. Hon be
sökte Eritrea. Sakregistret. Två po
sitiva sidor. Det var före kriget. 
Ka-puczinski , Ebenholts. Också 
en text om Eritrea. Också positiv. 
Också före kriget. 70 000 döda. 
Skyttegravar. Alla jämför med 
första världskriget. Efterkrigstiden 
lika svår i Eritrea som i Tyskland 
och före detta Ryssland på 20-
talet. J ag föreläste om 20-talet i 
Östra Tommarp i torsdags. Isayas 
Afeworki fångsiar politiska mot
ståndare. Goodwillförlust Vän
ortsföreningen taremoteritreanska 
gäster i övermorgon. Skolbesök 
mm. Larry på måndag. 

Palestinagruppens vita bande
roll på stortorget. Yechiel Benya
mine sjuk. Snart 80. Nej, vi har 
inget att göra med bojkottaffischen 
mot Israel. Edward Said död. Svår 
förlust. 

Mårtenstorget Ingen politik. 
Gurka, brysselkol, äpplen, sallad, 
potatis, tomater, morötter, späda 
med gröna skaft, rödlök. 

Stora Södergatan. Bio. Arvet 
och Dagville. Drottens gatan. Rolf 
En glesson i grön bil full med grejor 
och ungar tutar och vinkar. Skol
debatt i Svane i onsdags. 

Vindbrus i stadsparken. stads
trädgårdsmästarnas kongress. 
Lotte Möller och Tekniska nämn
dens sociotop. Utbildningsnämn
dens sociotop. Nämndemas socio
toper. Något att analysera. 

Klostergårdens bibliotek öppet 
tre timmar på lördagar. Ny bok: 
Martha C. Nussbaum, Kvinnors 
liv och social rättvisa, ett försvar 
för universella värden. Vem över
satte? Ulrika Jakobsson. Mycket 
länge sen vi sågs. Principfast. Svår 
att övertyga. Daidalos förlag. För 
30 år sedan sålde Nisse stencile
rade häften med marxistiska klas
siker. Roligare förr? 

Klostergårdens röda tegelfasa
der med fönster som speglar blek 
sol och farande moln bakom brän
ningar av brusande löv. Någon 
med vidvinkelkamera och blick 
för det monumentala borde foto
grafera husen, träden, ljuset och 
molnen. 

Gunnar Stensson 

mös kommunalpolitiska grupp. OBSI 
Plats: stadshuset Malmö. Tid: 18.30. 
Anmälan till Ulf Nymark e-postadress: 
ulf.nymark@telia.com eller tel. 046-
131517 senast den 9/10. 

Kom ihåg att alla med kommunala 
uppdrag och alla medlemmar är väl
komna till mötena, även om det kan bli 
trångt ibland. 

l "Får jag låna gaffan?" 
-ett försök till utvärdering 
Partiets EMU-utskotthar ännu inte sällan samma kamrater som deltog 
hunnit träffas för att utvärdera på de olika mötena, när det var 
kampanjen, men här kommer som sämst var vi tre närvarande. 
några personliga reflerktioner. Detta blev dock bättre efter hand, 

30 augusti i stadsparken. Kloc- och jag tror det är sällsynt mom 
kan är kvart i två. Anders, Nita, Lundavänstem med en sådan mö-
Gunnar, jag och några till har än t- tesdisciplin sommartid som vi ~a~e 
ligen lyckats få upp det partytält vi under augusti månad. En viktig 
skulle an vända för Vänsterpartiets orsak till att kamp an j arbetet funge-
bokbord på folkfestivalen. Vi hål- rade bättre och bättre var att vi 
ler på att fixera tältpinnarna med anställde Rebecca Lemesjö som 
silvertejp när en kamrat från Ung ombudstjej under den sista måna-
Vänster frågar "Får jag låna den före folkomröstningen. Hon 
gaffan ?" J ag måste sett ut som ett höll i alla trådar på ett bra sätt och 
levande frågetecken (vilken gaf- såg till att det mobiliserades folk 
fel?) när hon sa "silvertejpen". Man till olika aktiviteter. 
lär sig alltid något nytt när man Valstugan blev också en viktigt 
arbetar politiskt. Nu vetjag också samlingspunktför aktivisterna. ~i 
vad en flyer är, det är ett litet samarbetade där med andra NeJ-
flygblad som man kan blada in i organisationer. Samarbetetfunge-
annat material . rade i stort sett bra, även om det 

Folkfestivalen var på något sätt var tydligt att det var Vänsterpartiet 
höjdpunkten under kampanjen. Ett och Ung Vänster som stod för den 
stortantal kamratervarengagerade organisatoriskaerfarenheten. Val-
i planeringen och genomförandet. stugan spelade också en v~tig roll 
Såvittjagkanbedömavarfestiva- dagarna efter mordet pa Anna 
len partiets största utåtriktade ak- Lindhdåövrigtkampanjarbetevar 
tivitet i Lund sen höstfestema i nedlagt.Detvartydligtattväljarna 
slutet på 70-talet. Det finns natur- uppskattade att vi fanns tillgäng-
ligtvis ett och annat som kunde ligaivalstuganförsamtalochlug-
varit bättre. Det var inte så mycket na diskussioner i ett läge då många 
folk vissa stunder på eftermid- var chockade av det som hänt. 
dagen, men det blev bättre efter Valvakan blev förstås en succe. 
hand.Festivalengavettbraansikte Nej-segem blev större än vad nå-
åt EMU-motståndet i Lund, och gonkundetrott,ochvigjordeockså 
fungerade också som en inspira- ett bra resultat i Lund. Andelen 
tian åt de aktiva i kampanjen. Nej-röstare i Lund ökade från 33 

Vårt kampanjarbete leddes av procent i EV-omröstningen 1994 
EMU-utskottet på uppdrag av till 41procent, något som vi kan 
styrelse och medlemsmötet Ut- vara stolta över. 
skottet sammanträdde regelbundet 
under hela våren och sommaren. 
Vi hade under våren problem med 
att närvaron på mötena. Det var 

Hans Persson 
sammankallande 
i EMU-utskottet 

Ett allvarsord på mässan 
Alla tidningar skickar folk till bok 
& biblioteksmässan i Göteborgoch 
har haft mereller mindre kåserande 
bidrag därifrån. Också VB var där. 

Det som gjorde starkast intryck 
var Tariq Ali som framträdde på 
Internationella torget. J ag umgicks 
med honom, det vill säga med 
hans tankar, i närmare ett halvår, 
när jag översatte hans bok Funda
mentalismernas kamp som utkom 
på Ordfronts förlag lagom till mäs
san. Det var ingen ny bekantskap. 
Redan 1974 kom på svenska en 
bok av Ali om kampen mellan 
USA-stödd militärdiktatur och 
folkliga rörelser i hans hemland 
Pakistan. Nu fick jag träffa honom. 

- Varttog ni vägen?böijadeAli 
med att fråga sin publik. Han syf
tade på västvärldens jättedemon
strationer som ebbade ut så snart 
som Irakkriget var ett faktum. 

- Varför fortsätter ni inte att 
demonstrera mot ockupationen av 
Irak? Så länge den pågår kommer 
läget att ständigt förvärras i Mel
lanöstern. Inget lands befolkning 
vill bli ockuperad och i Irak finns 
det en lång tradition av kamp mot 
ockupanter, som bl. a. kostade brit-

tema många liv och mycket pengar 
under mellankrigstiden. 

- Och varför går ni inte ut på 
gatorna i massor och protesterar 
mot Israel? Jo, jag vet svaret: det 
historiska trauma som Förintelsen 
skapade. Visst, denvarenav 1900-
talets värsta förbrytelser, om än 
inte den i särklass värsta. Men 
historien är på väg på att upprepas. 
En israelisk överste sa nyss något 
som inte har citerats i västmedier
na: "Snart kanske vi måste ta till 
samma metoder mot de palestinska 
städerna som tyskarna använde 
mot gettot i Warszawa." 

- V art tog den svenska och 
nordiska internationella solidarite
ten vägen? Förr var ni föredömen, 
nu kryper ni för amerikanerna. 

-Men detfinns hopp. Själv till
hör jag en generation som faktiskt 
åstadkom en hel del. Nu har vi fått 
en ny radikal generation i världen. 

Allvarsord. Men Tariq Ali hade 
en annan sida. Han beskriver i sin 
bok hur han trots sin ateism är 
djupt präglad av muslimsk kultur, 
men det hindrade honom inte från 
att ta ledningen i baren efteråt. 

Gunnar Sandin 



Röda Kapellets 
Sjostakovitjkonsert 
som det stod om i VB för några 
nummer sen har fåttett nytt datum: 
lördag 6 december, kl. 14 i Konst
hallen. Förutom musik blir det allt
så betraktelser om relationen mel
lan musik och politik, som var 
tämligen problematisk i Sjosta
kovitjs fall. 

I och med instuderingen av det 
nya programmetgör blåsorkestern 
en omstart efter kraftprovet med 
"Här och nu" som framfördes på 
Kulturnatten, visserligen inte di
rekt av Röda Kapellet men med 
betydande medverkan därifrån när 
det gällde både musik och orga
nisation. I båda avseendenalycka
des man väl. Det spelades vackert 
och sjöngs disciplinerat, och sce
nografin var slagkraftig. 

Prestationen var kollektiv i bästa 
vänsteranda, framsprungen ur den 
kultur som utvecklats ur vänsterns 
musikläger. Ändå måste man sär
skiltframhållaHanneR(2Smer, ton
sättaren och dirigenten, som fick 
alla bitar att falla på plats - och 
skrev en musik som ställvis var 
svindlande vacker. 

Jan Mårtensson 
Forts. från sid. l. 

träden och att de ägde rum i stads
huset. För detta rättades jag be
stämt av Jan: stadshuset ligger 
mittemot Domkyrkan, kommunal
råden sitter i Rådhuset, men full
mäktige sammanträder i stads
hallen. J avis st, J an hade då i femton 
år skrivit om Lunds kommunal
politik och var väl bekant med 
kommunala matadorer som Fre
drik:Swartling, TorstenAndreeoch 
Nisse Gustavsson. Han uttryckte 
någon gång en ironisk förundran 
över att sextio- och sjuttiotalets 
lundavänster övergick från att tala 
om världsrevolutionen till ett nä
stan febrigt engagera sig i lunda
politikens jordnära frågor om tra
fik, vatten och avlopp. Men det 
var ändå alldeles påtagligt hur han 
uppskattade den nytändning i 
Lunds politik vänsterpartiet åstad
kom i slutet av 70-talet och han 
tvekade aldrig att spegla den vita
litetoch verksamhet vi uppvisade. 
Det var, fick vi höra långt senare, 
något som föranledde frågor och 
erinringar från ägarna i Malmö. 
Men vi kunde erbjuda nyheter, 
och det uppskattade en tidnings
man som Jan. 

Inga gårdsgator i stadskärnan -just nu 
VB har tidigare rapporterat om 
Vänsterpartiets initiativ för att om 
möjligt få till stånd gårdsgator i 
stadskärnan. Eftersom det inte har 
gått att få igenom beslut om gåga
tor, s åkan vi försöka med gårds ga
tor, resonerade vänstergruppen i 
Tekniska nämnden . 

Nu har Tekniska förvaltningen 
utrett frågan om gårdsgator och 
kommit fram till att det inte går att 
införa gårdsgator så där utan vidare 
i centrum. 

Men det är lämpligt att pröva 
gårdsgator i nya bostadsområden. 
Nämnden beslutade i enlighetmed 
förvaltningens förslag. Vänstern 
stödde förslaget. Varförman gjor
de det återges i en reservation (jo, 
ett parti kan reservera sig även om 
det röstar ja till ett förslag) som 
återges nedan. 

Reservationen 
I en skrivelse till Tekniska nämn
den i april2002 föreslog Vänster
partiet att Tekniska förvaltningen 
skulle göra en kartläggning av 
önskemål, behov och möjligheter 
att införa gårdsgator i Lunds kom
mun, såväl i stadskärnan som i 
bostadsområden. Förvaltningen 
har nu, bl. a. pågrundval av erfaren
heter från andra kommuner, vid 
nämndsammanträde den 17 sep
tember 2003 redovisat förutsätt
ningar för att införa gårdsgator. I 
redovisningen framkommer bland 
annat att enligt gällande lagstift
ning ska en gårdsgata inte ha nivå
skillnader (dvs trottoarer), den 
skall endast ha måttlig fordons
trafik och gårdsgatureglering är i 
första hand avsedd för bostads
gator. Förvaltningen förslog nämn-

Jan skrev mycket, om stort och 
smått. Han stod bakom pelaren i 
Idrottshallen och noterade Lugis 
och H43:s triumfer och nederlag, 
han uppmärksammade Lunds le
vande amatörkultur i udda teater
lokaler, han spisade RödaKapellet 
på Mårtenstorget, han recenserade 
deckare i parti och minut. Och han 
skrev böcker, t. ex .. om Lund. Hans 
sista bok blev den om stadsdelen 
Väster, jo den var med sin värme 
med det bästa han har gjort. På 
senare år blev han utrikeskorre
spondent och också det behärskade 
han. I London smalt han kanske in 
bara alltför väl, men hans Berlin
rapporter förrnedlade nyftkenhet, 
genuint intresse och därmed nya 
upptäckter, tyckte jag. 

Den grundläggande paradoxen 
var ändå denna: en journalist be
höver ständigt fråga, ringa, möta 
nya människor vilket kräver en 
sorts gåpåarattityd. Men Jan var 
en blyg och stillsam person. Hur 
kunde det gå ihop? Var det själva 
skrivandet som var attraktionen 
för honom? Jan Mårtensson var 
observant och kunde skriva. Han 
var en skicklig yrkesman. 

Staden utan tidning 
Det är ändå omöjligt att i samman
hanget inte beröra tidningsläget i 

den att besluta att gårdsgatukon
ceptet ska prövas i nya bostads
områden, men att det inte är aktuellt 
att införa det i stadskärnan. 

Röstförklaring 
Vänsterpartiet röstade för förvalt
ningens förslag som också blev 
nämndens beslut. Vi reserverade 
oss dock mot beslutet för att få 
tillfälle att lämna en förklaring till 
vårt ställningstagande. Vi stödde 
förvaltningens förslag därför att 
det i rådande kommunalekona
miska läge inte är tillrådligt att 
utan en ny och övergripande plane
ring för motortrafiken som grund 
investera i ombyggnad av ett antal 
gator i stadskärnan. 

Trafikomläggning 
Det är Vänsterpartiets uppfattning 
att en sådan översyn nu måste 
komma till stånd. Detta bl. a av 
följande skäl: motortrafiken i 
centrum minskar inte i den om
fattning som är nödvändigt för att 
målen i LundaMaTs ska nås, den 
obehöriga körningen på trafikreg
lerade gator är frekvent, fortkör
ning kan pågå i stort sett utan risk 
för lagföring etc. Utgångspunkter
na för en trafikomläggning i cen
trum måste enligt vår mening vara 
följande: 

l. Motortrafiken till och från 
samt inom stadskärnan skall min
skas till nivåer som gör det möjligt 
att nå målen i LundaMaTs 

2. Gatumiljön måste byggas om 
så att den så långt som möjligt 
stimulerar till att gå eller cykla i 
stadskärnan, förhindrar obehörig 
motortrafik och försvårar fortkör
ning. 

Lund. Arbetet som hade kunnat 
bli en allvarlig konkurrent fick 
inte de ekonomiska möjligheterna 
att göra något av sin lundaredak
tian och Skånskan hade en själv
klar inriktning mot Mellanskåne. 
sydsvenskan var och är domine
rande i Lund och det är givet att 
Veckobladet i viss mån tillkom i 
opposition mot sydsvenskans he
gemoni. Jans krönikor med sitt 
mysiga samförstånd kunde förvis
so provocera oss till att säga emot. 
Jan satt i centrum, till slut även i 
Rotary och de borgerliga kom
munalråden åt ur hans hand. Det 
kunde bli lite mycket på en gång. 

A v Sveriges alla städer är Lund 
den största som inte har någon 
egendagstidning-detärettfakturn 
som vi ofta har nämnt i Vecko
bladet. Jan deltog i en debatt vi ar
rangerade i samband med ettjubi
leum och menade att visst hade 
Lund en näst intill egen tidning, 
låt vara hophäftad med en annan 
och tryckt i Malmö. J o, under J ans 
år som chef för sydsvenskans 
lundaredaktion blev den så stor 
och hade en så självständig ställ
ning attjämförelsen kunde göras. 
Ändå, här fanns ingen ledarsida 
där lundapolitiken kunde stå i cen
trum, Malmö är och förblir syd
svenskans hemvist och arena. 

3. Barnens situation i trafiken 
skall vara styrande för trafikom
läggningen. 

4. Zoner där fotgängare är 
skyddade från fordonstrafik skall 
etableras. 

Gårdsgator under 
"mobilitetsveckan" 
Så långt (v)-reservationen. Som 
många lundabor förhoppningsvis 
lade märke reglerades ett antal 
gator som gårdsgator under den 
s.k. mobilitetsveckan. Vi frågade 
UlfNymark (v), vice ordförande i 
Tekniska nämnden, hur han ser på 
utfalletavförsöket "Många lunda
bor uppskattade verkligen den grö
na möbleringen av gårdsgatorna, 
men gavs i praktikeninte möjlighet 
att nyttja hela gatan. Skrämmande 
många bilister respekterade inte 
regleringen utan valde att bli 
lagbrytare. På tok för många körde 
alldeles för fort. Endast gångfart 
är tillåten - och man struntade 
blankt i väjningsplikten gentemot 
gående. Sammantaget tvingade 
detta de flesta gående att som 
vanligt snällt hålla sig på trottoa
ren", menar Ulf. På VB:s undran 
om bilförarnas beteende kanske 
berodde på okunnighet sida repli
kerarhan: "Jo, detgjordedet säkert 
i många fall. Men i synnerhet som 
fordonsförare har man ju faktiskt 
skyldighet att känna till trafikreg
lerna, så det är ingen ursäkt. Och 
jag har svårt att komma ifrån 
intrycket att en hel del hänsynslöst 
bröt mot bestämmelserna fullt 
medvetet, precis som många gör 
vid stortorget dagligdags", slutar 
Ulf. 

Effekterna är ännu tydligare i 
dag när Arbetet är borta och syd
svenskans lundasidor så uppenbart 
har reducerats i omfång och kvali
tet. Här har vi en kommun med 
100 OOOinvånaremedenexpansiv 
industri, med ett stort universitet 
som är fyllt av kunskaper och 
aktiviteter. Hur speglas det? Ja, 
som om det var Hörby det gällde. 
Lund måste vara en fantastisk 
kassako för Sydsvenskan, dvs. 
Bonnierkoncernen - låga utgifter 
och stora intäkter. sydsvenskan är 
ett monopol och tidningssituatio
nen i Lund är sämre än någonsin. 

Sten Henriksson 

Landskrona o o o 

Forts. från sid. l . 
får hoppas att opinionen svänger. 
Kontaktledningarna är väldesig
nade och själva bussarna fräscha 
och fina, fast det är inte säkert att 
andra än konässörerna uppskattar 
det höga, vinande ljud som hörs 
när bussen startar. 

Landskrona kom alltså före. På 
Lundalänken rullar dieselbussar. 
Fast har fått vänja oss vid att Lund 
har en hygglig genomsnittsstan
dard men sällan agerar banbrytare. 
Oavsett om rödgrönaeller borgare 
sitter vid makten. 

Gr 
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Hallandsås: över, inte under? 
bilarna får maka på sej. Över 
Hallandsås kan det vara svårt att 
förverkliga men på autostradan 
mellan Lund och Malmö skulle en 
snabbspårväg klara lutningarna. 

En medlem av Banverkets styrelse 
ringde Veckobladet och frågade 
(bland annat) : Vad menar egent
ligen Karin Svensson Smith med 
sitt senaste utspel om Hallands ås? 

Utspelet hade då inte nått redak
tionen vid det tillfället så svaret 
blev vagt. Men nu har vi sett vad 
det handlar om. Karin har frågat 
kommunikationsminister Messing 
om eventuella alternativ till en 
tunnel. Eftersom den senare be
räknas kosta drygt fem miljarder 
ytterligare hotar en gökungeeffekt, 
att andra angelägna projekt inte 
får plats. Dessutom är miljöpröv
ningen inte avgjord. 

- Vänsterpartiet har begärt och 
fått en redovisning av alternativ, 
berättar Karin. Men det är riks
dagen som bör ha den redovis
ningen inför sitt och regeringens 
beslut. Och hon framkastar en 
tanke: är det tekniskt möjligt att 
lägga ett dubbelspårgenom att an
vända mittrenen och två körfält av 
den motorväg som går över åsen? 

Vi får avvakta ministerns och 
Banverkets svar. Vi kandocktänka 

oss att det senare lyder ungefär 
som så: Hallandsås är brant, sär
skilt nordsluttningen. Attdra tunga 
godståg uppför en sån backe är 
utsiktslöst utan de får i så fall ta 
omvägen om Markaryd. Att köra 
persontåg är teoretiskt möjligt och 
fransmännens snabbtåg har mot
svarande lutningar mellan Paris 
och Lyon, men X2000 har så dålig 
motorstyrka att de skulle behöva 
krypa över krönet. Att skaffa star
kare tåg är ju möjligt men det är 
inte särskilt kostnadseffektivt att 
reservera en speciell typ till att 
köra just på västkusten. Särskilt 
som det inte bara handlar om 
fjärrtåg utan skånetrafiken och 
andra intressenter vill ha tåg som 
stannar här och där, och då handlar 
det om motsvarigheter till dagens 
Öresunds tåg. Dessutom har det på 
andra håll visat sej besvärligt att 
lägga järnvägar och huvudvägar 
alldeles intill varandra, bland annat 
för att anslutningarna blir kom
plicerade och kostsamma. 

Men visst är tanken vacker: att 
ge plats åt tågen samtidigt som 

Lars-Arne Norborg 
Vpk, som det hette då, var inte 
Lars-Arne Norborgs första politi
ska parti. Hans uppväxt i en kon
servativ miljö (skildrad i en pris
belönt essä) bestämde hans första 
orientering. Så småningom blev 
han socialdemokrat och kunde 
mycket väl ha förblivit det. Han 
var fåst vid folkhemstanken och 
glad över att leva i vad som trots 
bristernaett slag var världens mest 
jämlika land - om man får tro 
statistiken. Bakom hans järnlik
hetssträvan låg nog inte minst att 
han tog sin kristendom på allvar. 

Men så var det detta med Lars
Arnes miljöengagemang. Också 
bakom det spårar jag hans livs
åskådning, människans ansvar för 
Guds skapade natur som Gustaf 
Wingren brukade tala om. Kärn
kraften blev 1970-talets stora mil
jöfråga och Lars-Arne tillhörde de 
många som attraherades av Thor
björn Fälldins center, som i likhet 
med andra snabbt växande partier 
korn att hysa olika strömningar, 
däribland den "åsanissernarxisrn" 
som Lars-Arne skämtsamt bekän
de sej till. Den lokala c-avdel
ningen tog hans krafter i anspråk 
och gav honom kommunala upp
drag. 

Det var den lokala miljön som 
låg bakom det följande, och sista, 
parti bytet. Minnsjagrätthandlade 
det konkret om "gamla Anato
men", ett hus i Paradisgatan som 

universitetet inte längre hade an
vändning för. Den lokala centern 
gick med på rivning, i motsats till 
vänsterpartiet som ju hade vuxit 
sej starktiLundblandannatgenorn 
sin höga profil i stadsmiljöfrågor. 

Så det blev vänstern för Lars
Arnes del. Han kände sej snabbt 
hemma i det nya partiet inte minst 
på grund av dess gröna prägel, och 
han sarnarbetade gärna med Karin 
Svensson Smith. Men han gillade 
också ideologiska diskussioner, 
och den gången diskuterades det 
öppet och brett inom Lundavän
stern. Lars-Arne deltog gärna i de 
diskussionerna men kunde prote
stera när t.ex. Veckobladet drog 
till med ett argumentum ad homi
nem. Det passar att kasta in ett 
latinskt uttryck i sammanhanget 
för att associera till Lars-Arne s 
klassiska bildning som skymtade 
fram i hans argumentation och inte 
undgick att imponera på motstån
darna. Detskeddeinterninstikom
munfullrnäktige där han kunde 
"undervisa ungmoderaterna om 
deras idehistoria så att de rodnade 
om örsnibbarna", för att citera en 
kampanj text. 

Lars-Arne företräddeockså vän
stern i gatu- och trafiknämnden, 
där han verkade för att praktiskt 
tillämpa partiets politik inom ett 
centralt miljöområde. Jag minns 
från en studieresa till Schweiz som 
vi båda deltog i hur noga han 

Kampanj för tåg och post 
För övrigt passade Karin på att 
berätta att vänsterpartiet från mit
ten av oktober till mitten av fe
bruari ska driva en kampanj med 
rubriken "Järnvägstrafik och post 
på rättvisa villkor". Det är två cen
trala områden inom den allmänna 
servicen där avreglering, privati
sering och nedskärningar har drab
bat både allmänhet och anställda 
särskilt hårt. 

Förslag om ytterligare uppstyck
ningar och avregleringar bör av
visas, anser vänsterpartiet. I stället 
bör tidigare former återställas där 
detgagnar samhällsekonomin och 
de politiska målen. 

Den 3 och 4 november blir det 
aktiviteter landetruntkring de båda 
frågorna, förhoppningsvis även i 
Lund. 

Gr 
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frågade och antecknade för att ha 
nyttiga kunskaper med sej hem. 
Han ochjag fann varandra f. ö. i en 
gemensam uppskattning av Neue 
Zi.ircher Zeitung med dess kornbi
nation av sofistikerade globalaana
lyser och lokala trivialiteterinnan
för ett högst konservativt yttre. 

Lars-Arnes professionalism 
som historiker utnyttjade vänster
partiet centralt när det blev dags 
att göra upp med ett blandat för
flutet och han medverkade i en 
rapport med det betecknande nam
net "Liken i garderoben", en grund
lig, saklig och välavvägd framställ
ning. Den dialektiska rörelse som 
han kände från Regels historie
filosofi återfann han i vänsterpar
tiets utveckling och han noterade 
bland annat "återfallet" i verbal 
dogmatism kring 1980 med dess 
frekventa bruk av ordet "kamp". 
Det var ett ord som den vänlige 
gentlemannen Lars-Arne N or borg 
inte gärna tog i sin egen mun. 

Gunnar Sandin 

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

Ishallsparallell 
Apropå ishallsdebatten i Lund, så 
har vi hörtrykten från en kornmun 
på Söderslätt. Där ska den åtta 
man starka alpina föreningen, med 
stöd från en oljekapitalstinn norsk 
riskkapitalist, ha föreslagit att det 
ska byggas ett 2000 meter högt 
konstgjort berg med tillhörande 
snörnaskiner och liftar. Ett 500 
MW oljedrivet kraftverk planeras 
också för att driva anläggningen. 
Projektet kommer att göra det 
möjligt för människor från platta 
trakter, typ Gislöv och Fru Al stad, 
att åka störtlopp i närmiljön. När 
några ortsbor kritiserade förslaget 
ska, enligt ryktet, Olsson i kom
munstyrelsenha svarat "Vårt svar 
kan aldrig bli att de som vill åka 
störtlopp får åka tillNorrlandeller 
Osterrike. Det här är inte ett elit
projekt, det handlar om allmänt 
utförsåkande och det lär till och 
med finnas tjejersomåker skidor." 
Fullmäktigeledamoten Olle Nord
bo, från samma parti, fyllde i: "Det 
behövs verklighetsförankring i de
batten: behovet av ett högt snö
belagt berg här kan inte ifråga
sättas. Varför ska just vi behöva 
bo i ett så platt landskap och ha 
norra Europas sämsta skidback
ar?" En tredje ledande politiker 
tillade: "Om projektet inte skulle 
generera vinst till norrmannen, så 
får vi i kommunen naturligtvis stäl
la upp. Vad skulle vi annars göra? 
Skulle vi riva anläggningen?" 
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