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Veckobladet 
har ingen ledarsida, men visst kli
ar det ibland i fingrarna att säga 
några ord. T.ex. om den korrup
tions- och vänskapskultur som är 
så vanlig i företagskretsar, men 
som när den också uppdagas på 
Systemet fyller hycklarna på de 
borgerliga ledarsidorna med in dig
nation och hets mot svensk alko
holpolitik. Förhållandet mellan 
läkemedelsföretagen och läkarna 
skulle vara en betydligt intressan
tare och ekonomiskt mer omfatt
ande skandal att avslöja, men där 
är det tyst. Vi överlåter vår kom
mentar till den eminente politiske 
tecknaren Goja. 

I övrigt går hösten framåt med 
stormsteg, betlassen rasslar fram 
på de skånska vägarna och mörkret 
sänker sig. Signaturen GW väckte 
intresse redan med sitt första inlägg 
där han försökte besvara VB:s 
fråga varför inte fler professorer 
engagerar sig i politiken och fort
sätter nu i det här numret. Och 
fortfarande finns det anledning till 
reflektioner kring den nyss förlidna 
folkomröstningen. Inte oväntat är 
det förlorarna som i kraft av sin 
mediadominans tagit över efter
snacket. 

Men nu väntar vi på valbered
ningens förslag till ny ledning för 
vänsterpartiet. Det som kan glädja 
en lundabo, åtminstone en del av 
oss, är att Karin Svensson-Smith 
förekommer som ett av namnen i 
en tänkt trepersoners lednings
grupp. Javisst, hennes kunskaper 
och framtoning skulle förvisso sitta 
fint i partiledningen och bli en bra 
komplettering till den mera agita
toriskt lagde Lars Ohly. Gudrun 
var ju den som senast fick repre
sentera Skåne och dessförinnan 
hade vi J öm i de ledande kretsarna. 
Vi får väl se hur det går, Vecko
bladet återkommer säkert till 
ämnet. 

Folke Jönsson 
målare och socialdemokratiskriks
dagsman för Lund på 1940- och 
50-talen, är död. Folke Jönsson 
var aktivt engagerad i skol- och 
kulturfrågor och spelade tillsam
mans med skolinspektör KG 
Ljunghill en viktig roll för att Lund 
under 1950-talet blev en före
gångsstad på skolområdet Kultur
skolan, dåvarande Kommunala 
musikskolan, hade i honom en god 
vän De av oss som har minnen 
från sextiotalet minns honom ock
så som en öppen mäniska och en 
klokröst i Lunds Arbetarkommun. 
Vi hyllar hans minne. 
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Tankar kring en kampanj 
"Folket är klokt". Känns citatet 
igen? Per T Ohlsson himself, dagen 
efter Sveriges ja till EU. Det var 
då, det. Den här gången fick vi en 
tvåmånader lång artikelserie "Sve
rige på soffan" efter vårt nej till 
EMU. "Om du inte tänker som 
jag, behöver du vård". 

Annars var det väl en hyfsad 
kampanj . Det gick liksom inte att 
sätta tomteluva på oss och kalla 
oss rödbrun röra när ministrar och 
fd riksbankschefer ingick i våra 
led. Visst fick vi höra en del om 
"högfärd" och "beröringsångest", 
inte minst efter kampanjen. Men 
ändå någorlunda anständigt. 

Tyst om den dolda agendan 
En kritisk punkt i kampanjen var 
det när (v) först ville backa från 
EMUs steg l och 2 och sedan slöt 
upp bakom stabilitetspakten (i strid 
mot egna motioner som Jonas 
Sjöstedt försynt påpekade). Här 
menar jag att nejsidan förlorade 
en viktig poäng i debatten: det är 
bra att kunna parera stötar med 
växelkurs och ränta, men om man 
hamnar i en rejällågkonjunktur är 
man så illa tvungen att kunna 
stimulera även med bud ge tunder-

skott. Men det var nog rätt taktik. 
Det nyliberala tänkandet har en 
sådan hegemoni att det är vanskligt 
att föra fram Keynes politik i en 
kort intensiv kampanj . Att stabili
tetspakten inte respekteras ens av 
sin uppfinnare Tyskland innebär 
annars en strimma av hopp, kanske 
är det fröet till en omprövning av 
EUs ekonomiska politik. Mycket 
skulle vara vunnet om vi fick ett 
budgetmål räknatöver en konjunk
turcykel. 

Ett annat kritiskt beslut var det 
att förneka den "dolda agendan", 
att nej till EMU skulle vara första 
steget ut ur EU. Men det är ju 
solklart att det är! EMU är en del 
av EU - det sade vi redan 1994. 
Det som svenska folket godkände 
1994 var bara en del av anslut
ningsfördraget Nu efter nästan 9 
år förkastar vi resten. Vilken av
talsjurist som helst kan tala om att 
detta innebär att Sverige har för
kastat hela originalavtalet och 
föreslår ett annat avtal , som i sin 
tur måste godkännas av EU. 
Möjligen kan man hävda att efter
som EU varken har slängt ut oss 
eller krävt en ny förhandling, så 
har EU nu godkänt ett svenskt 
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undantag ("tyst accept"). Men det 
skulle vara renhårigt att klarlägga 
relationen. 

Problem med Keynes 
Det var en lärorik kampanj. Jag 
fick verkligen tänka igenom min 
syn på ekonomi. Visst finns det 
problem i Keynes lära! Ett av dem 
har vi kämpat med i 60 år: att 
förena full sysselsättning med fast 
penningvärde. Ett annat, mindre 
diskuterat, är att stora kapitalrö
relser stör växelkursen. J ag har 
t.o.m. kommit att tvi v la på att fly
tande krona är bästa försvar mot 
asymmetrisk chock. Om markna
den för trävaror kollapsar, är det 
bättre att ha flytande kronkurs än 
en fasteuro. Detstimulerarexpor
ten av träoch alternativa produkter, 
det begränsar importen och det 
fördelar bördorna någorlunda rätt
vist: allt tas inte ut på lönerna, utan 
vinster och kapitalkostnader får 
bära sin del. Men idealiskt är det 
inte. Det är inte sunt att starta ny 
industri och bygga turisthotell om 
den låga kronkursen är tillfiillig. 
Det är inte säkert att billig krona 
säljer mer varor. Utlandet kanske 
köper företag och naturtillgångar i 
stället. Många u-länder hamnar i 
den sitsen. Det skulle vara bättre 
att ingå i en stor ekonomi där byg
gandet stimulerades i en konjunk
tursvacka så att träet fortsatte att 
gå åt. 

Och sedan har vi de stora ut
maningarna: kapital-ackumulatio
nen, skatteparadisen, rovdriften på 
miljön. Hur möter vi dem i en 
marknadsekonomi? Här ger oss 
varken Keynes eller andra borger
liga ekonomer någon vägledning. 

Dags för förnyelse 
Det är lika bra att erkänna: vi kan 
inte det här än. Den idealiska eko
nomiska politiken återstår att upp
finna. Vi borde kläcka nya ideer i 
stället för att slå varandra i huvudet 
med de gamla, ungefår som 1700-
talsläkare som debatterade om 
åderlåtning eller lavemang var den 
bästa boten -för alla sjukdomar. 
Om jag saknade ett argument i 
kampanjen var det det ödmjuka 
argumentet: vi får inte låsa oss till 
en viss politik, vi har inte kunska
perna till det. Det är illa att EU för 
en dålig ekonomisk politik. Det är 
värre att den är inskriven i en 
grundlag som är extremt svår att 
ändra. 

Ingemar Dahstrand 



Politiska professorer, del 2 
Efter mitt möte med den 
moderate juridikprofessorn 
Lars Lagvijk, från vilketjag 
rapporterade i VB nr 32, 
bestämde jag mig för att leta 
upp en professor med vän
stersympatier. Detta för att 
försöka förstå varför vi 
nuförtiden hittar så få profe
ssorer i parlamentariska för
samlingar. J ag fick en gratis
chans redan dagen därpå. 

Anna-Britta 
På väg in på Konsum stötte jag på 
Anna-Britta Bäverberg-Anders
son, professor i molekylär nutri
tionslära. Hon var på väg ut med 
två rågade matkassar i händerna. 
J ag frågade direkt: -Varför har du 
aldrig ställt upp på någon valbar 
plats till kommunfullmäktige? 
"Jag får tänka på det", svarade 
hon." Jag har lite bråttom nu. An
ders är på en konferens i Buenos 
Aires den här veckan, så jag måste 
hem och laga mat; när vi har ätit 
skajag köra J onas till kommunala 
musikskolan och Andreas till ten
nisträningen. Sedan är det min tur 
att hjälpa till med städningen på 
den föräldrakooperativa skolan de 
går i. Men framåt tolvtiden i natt 
kanske du kunde titta upp på insti
tutionen; Jag håller på med några 
forskningsansökningar som ska 
vara klara när budet kornmer på 
måndag förmiddag. Och tills dess 
skajag också ha hunnit förbereda 
en föreläsning jag ska ha klockan 
åtta på morgonen." 

När jag närmade mig det stora 
institutionshuset vid midnatt, såg 
j ag att det l yste på femte våningen. 
Tog hissen upp och hittade Anna
Britta där, böjd över en kopie
ringsapparat. Hon hade svarta pig
ment i håret. Hon vände sig mot 
mig och log:"Jag är tvungen att 
byta toner , det brukar hända när 
man har mycket att kopiera. Egent
ligen skulle doktoranderna Fredrik 
och Viktor hjälpa till ikväll, men 
Fredrik skulle på en frackfest på 
Akademiska klubben somhan inte 
ville missa och Viktor vartvungen 
att rusa iväg för att ett av hans tre 
små barn hade blivit sjukt." När 
hon hade bytt toner, startade hon 
om kopiatorn och matade in sitt 
ferntio tättskrivna sidor långa ev. 
Sedan vände hon sig mot mig igen:. 
" Okej", sa hon, "jag har tid en 
liten stund nu innanjag börjarmed 
ansökningarna". 

Inte kompetent nog 
Vi gick till hennes tjänsterum. 
Rummet var överlastat med pap
pershögar. Hon pekade på dem 
och sa: -"Det här är olika ansök
ningshandlingar till universitets
tjänster. Eftersom jag är den enda 
kvinnan inom mitt forsknings
område är jag med som sakkunnig 
eller i lärarförslagsnämnder för alla 
tjänster i molekylär nutritionslära 
i landet. Det är viktigt med den 

kvinnliga representationen. Därför 
tackar jag aldrig nej. Jag brukar 
sköta det på helgmorgnarna när 
Anders, J onas och Andreas sover." 

Jag frågade varför hon aldrig 
kandiderat till någon politisk för
troendepost." J ag tyckerinte attjag 
ärtillräckligtinsattfördet" svarade 
hon. -"Mina partikamrater verkar 
mycket mer kunniga i alltifrån 
kommunal ekonomi och stads
byggnadsfrågortill marxistisk teo
ri. Så det är nog bästjag ägnarmig 
åt det jag är någotsånär insatt i." 

Anna-Britta kornmer från en 
frireligiös småföretagarfarnilj i 
Småland. Hennes gamlaklasskam
rater brukar berätta att hon nästan 
aldrig gjorde något fel. I hennes 
in bundna skri vningssarnlingar 
från gymnasietiden finns endast 
två rödrnarkeringar. De finns i en 
uppsats i vilken hon hade skrivit: 
"Den kubanska revolutionen 
medförde att folkhälsan förbätt
rades och att läskunnigheten på 
Cuba ökade drastiskt" . Läraren 
hade anmärkt att Cuba skulle 
stavas med K, precis som "kuban
ska". Anna-Britta hade då klagat 

tarander var alla framträdande i 
näringslivet eller vid universitet i 
hela världen. Lärarförslagsnämn
den kunde sedan inte heller göra 
något annat än att (om än ganska 
motvilligt) föreslå henne till 
tjänsten. . 

Om man dessutom känner till 
(vilket alltså inte de sakkunniga 
gjorde) att hon under tiden som 
småbarnsförälder skötte allt hern
arbete samtidigt som hon stöttade 
sin man i hans avhandlingsarbete 
samt dessutom ofta tog hand om 
sin senildemente far och hjälpte 
till i familjeföretaget på semestern, 
så kan man ana hennes kapacitet. 

Nu sa hon alltså att hon inte 
kände sig tillräckligt kompetent 
för att sitta i kornmunfullmäktige 
och tillade: "Dessutom tar mitt 
engagemang i "Läkare . utan 
gränser" i stort sett all den tid Jag 
får över". Sedan ringde telefonen 
och efter en mycket kort samtal 
(som för hennes del innebar att 
hon sa "ja" tre gånger) meddelade 
hon mig lugnt och vänligt att hon 
inte hade tid längre, eftersom hon 
under natten också skulle hjälpa 

En professor av den gamla skolan 

på hans rättning (för övrigt den 
enda gången hon hade klagat på 
något i skolan) varefter läraren 
motvilligt (eftersom han inte direkt 
var en beundrare av den kubanska 
revolutionen) blev tvungen att 
annullera felmarkeringen med sin 
röda penna och gjorde därmed 
rödmarkering nummer två i hennes 
prydliga och helt perfekta skriv
ningssarnling. 

Efter doktorsexamen och do
centrneritering sökte hon en pro
fessur som egentligen var skriven 
för Sture Sverdelius - en ganska 
medelmåttig forskare men med en 
ovanlig förrnåga att marknadsföra 
sig. När de sakkunniga (samtliga 
män) läst igenom hennes hand
lingar för åttonde gången kunde 
de heltenkelt inte göra något annat 
än att förorda Anna-Britta trots att 
de aldrig hört talas om henne 
tidigare. Hon var tveklöst helt 
överlägsen såväl vetenskapligt 
som pedagogiskt. De vetenskap
liga artiklar som byggde på hennes 
doktorsavhandling var bland de 
mest internationellt citerade; 
studenternas lovordade hennes 
kurser och hennes före detta dok-

sin kollega Sven med hans ansök
ningar. 

När jag gick ut från institutionen 
tänkte jag att Anna-Britta egent
ligen är en ganska osannolik person 
och började tvivla på att hon var 
representativ. Bestämde mig i stäl
let för att ta kontakt med någon 
som kunde ge en lite mer veten
skaplig syn på vänsterinriktade 
professorer. 

Politisk psykologi 
Jag sökte upp landets främste 
expert på området: ArneArkhjelm 
som är professor i politisk psyko
logi vid en av de mindre högsko
lorna. Arne fick tjänsten efter en 
beryktad och aggressivt animerad 
akademisk strid med Björn Borze
lius. Båda är experter på attityder 
till politiska aktiviteter i olika 
samhällsklasser och yrkesgrupper. 
Oftast är deras slutsatser ganska 
samstämmiga, men när det gäller 
metodiken skiljer de sig åt. Arne 
arbetar med enkäter och djupin
tervjuer, medan B j örn gör kvantifi
erbara laborativa experiment vid 
vilka han till exempel placerar 
människor i en virtual- reality-

miljö som föreställer en typisk 
kornrnunfullrnäktigesal. Han låter 
dem sedan lyssna på olika politiska 
anföranden varvid han mäter deras 
EEG, rnuskelaktivitet, stresshor
moner, hjärtfrekvensvariabilitet, 
ögonrörelser och pupillstorlek 
samtidigt som han med en rnagnet
kamera studerar blodflödet i olika 
delar av deras hjärnor. 

Arne vann till slut professors
striden i en akademisk kamp som 
kornmer att gå till historien som en 
av de mest affektuösa. Både Arne 
och B j örn är verbala virtuoser och 
deras inlagor har redan använts 
som material till två doktors
avhandlingar och en licentiat
avhandling i retorik. 

Jag frågade Arne varför så få 
professorer kandiderartill politiska 
förtroendeuppdrag, där han satt 
bakom sitt skrivbord och bläddrade 
i pappershögar från en pågående 
studie om akademiska lärare 1 

politiken. På bordet låg ocksåhans 
senaste två rapporter: "Karelska 
kvinnliga kamrerer i den kommu
nala politiken" och "Politiska 
posttjänstemän i Portugal". . 

Efter en mycket kort betänketid 
sahan:"Detfinns flera orsaker. En 
materiell förklaring är att nästan 
ingen professor har något att vinna 
på ett politiskt engagemang- vare 
sig ekonomiskt eller när det gäller 
att få bekräftelse och uppskattnmg. 
Här är fyra citat från mina omfat
tande intervjuer med vänstersym
patiserande professorer i den stad 
du kornmer från. Du kan sedan dra 
dina slutsatser själv: l)"Jag har 
inget intresse av att sitta långt in på 
natten och debattera med sådana 
halvfigurer som Lelle Ruda och 
hans gelikar när de är i majoritet. 
(Om man vill vara en örn ska man 
inte vara med ankorna). De röstar 
ändå alltid igenom sinareaktionära 
förslag oberoende av vad jag säg e~ 
och gör. När vi är i majoritet har VI 

gott om folk som gör ett bättre 
jobb där än jag. Jag delar hel!t"e ut 
flygblad- den typen av motiOne
rande har jag mer nytta av själv." 
2) "Jag har nog med att sitta i olika 
nämnder, råd och styrelser inom 
universitetsvärlden tillsammans 
med andra introverta narcissister 
för att jag ska orka med försam
lingar med extroverta varianter av 
i övrigt likartade personlighets
typer" 3)"Vad tror du jag väljer: 
Aka på internationellakonferenser 
till Singapore och Melbourne eller 
attcykla till Stora torgetoch lyssna 
på politiska pratmakare?" 4 )"Kon
kurrensen om forskningsmedel är 
så hård och studenterna är alltmer 
aggressiva i sinakrav på en förbätt
rad pedagogik. Jag kan inte offra 
en enda timme på något annat om 
jag ska hålla mig kvar och själv 
vara framstående i den akademiska 
världen" 

Arne avslutade: "Ni har nu 600 
professorer i din stad där det finns 
100 000 invånare. Antag att 60 
000 av invånarna är valbara i 
praktiken (med tanke på ålder, 
sjukdom, missbruk med mera.). 
Det betyder att rent proportionellt 
skulle l o/o av kornmunfullmäktiges 
ledarnöter (alltså 0,65 ledamot) 
vara professorer. Det verkar därför 



Motions krav: 

Fond för klimatinvesteringar 
Sverige och EU har via Kyoto- hetgerupphovtill,iförstahandpå kunna kopplas direkt till miljö-
protokollet åtagit sig att minska transporter(inkl. persontransporter ledningssystemet. 
koldioxidutsläppen från fossila i tjänsten). Avgiften betalas sedan 3. Avgiften skall återföras till 
källor. Lund harviaengagemanget in till en central klimatfond. förvaltningarna och användas för 
i "Klimatkommunerna", Lunda- Avgiften bör utformas enligt att minska koldioxidutsläppen. 
MaTs och genom våregen Agenda följande kriterier: Den får därmed en dubbel effekt. 
21 tagit sin del av ansvaret. De l. Den skall vara låg i början Samtidigtsomkoldioxidutsläppen 
åtgärder som har genomförts har och därmed enbart svagt styrande, innebär en kostnadsfördyring 
minskat ökningstakten av kol di- men stiga för varje år och få en allt skapar avgiften incitament att 
oxidutsläppen, men inte lyckats mer styrande effekt. På det sättet nedbringa utsläppen. För att 
minska utsläppen. fårverksamheternaengodmöjlig- investera i koldioxidsnål teknik 

Kommunensegna verksamheter het att ställa om transporterna i och/eller organisation kan för-
är en stor källa till koldioxid ut- miljöanpassad riktning , vilket valtningarnafå bidragfrån fonden. 
släpp, och någon påtaglig förbätt- sålunda leder till en lägre avgift. Varje åtgärd som minskar kol-
ring av emissionsnivåernakan inte 2. Beräkningen av resp. för- dioxidutsläppen minskarockså de 
skönjas. valtnings koldioxidutsläpp bör medel som avsätts till fonden. När 

Nya grepp måste tas, inte minst 
vad gäller finansieringen, vilket är 
nödvändigt för att få fram resurser 
i ett ansträngt kommunalekono
miskt läge. Nedan skissar vi en 
möjlig väg, som vi menar har 
förutsättningar att verksamt bidra 
till att begränsa kommunens 
klimatpåverkan. I bästa fall skulle 
den också kunna bli en förebild för 
såväl andra kommuner som 
näringsliv. 

Avgiftsfinansierad 
klimatfond 
Vi föreslår att möjligheten att 
införa en intern koldioxidavgift 
prövas. Syftet med avgiften är 
dubbelt: dels att skapa incitament 
för förvaltningarna att minska 
koldioxidutsläppen, dels att 
finansiera satsningar på miljö
vänligare teknik. 

Avgiftens storlek bestäms av 
den mängd fossil koldioxid som 
respektive förvaltnings verksam-

rimligt att det skulle finnas O eller 
l professor vid strikt lin j är propor
tionalitet. Förr i tiden var den här 
yrkesgruppen klart överrepresen
terad (liksom grosshandlare, 
direktörer och officerare). Det 
fanns också fler lantarbetare förr i 
riksdag och kommunfullmäktige, 
men det beror ju på att det fanns så 
många fler av dem i befolkningen 
då. Ni har inte något att vinna på 
att få in fler professorer. De flesta 
av dem har inte tillräcklig band
bredd för att klara av uppgiften. 
Min erfarenhet är att det finns fler 
mellan- och högstadielärare, 
arbetare, arbetslösa och lägre 
tjänstemän (och sådana som av
brutit sina akademiska studier) 
som är betydligt mer allmän
bildade, belästa och folkligt för
ankrade än den typiske professorn. 
Denne är ju i allmänhet alldeles 
för fokuserad på sitt smala forsk
ningsområde och på sin själv
hävdelse gentemot likasinnade för 
att hinna med att utveckla sig på 
ett bredare samhälleligt och mäns
kligt plan. 

Efter mötet med Arne bestämde 
jag mig för att sluta fundera på 
politiska professorer och frågade 
mig i stället varför det finns så få 
undersköterskor i de politiska par
tierna och de parlamentariska 
församlingarna. 

GW 

Upplevelser 
Ibland kommer det fram ord och 
begrepp som bryter igenom med 
kraft och som gör ett snabbt seger
tåg genom media för att så plöts
ligt bara blekna bort. Jag undrar 
om inte upplevelseindustrin är ett 
sådant ord. Det är inte helt nytt: 
KK-stiftelsen, en av de fonder som 
regeringen Bild t startade av lönta
garfondspengarna, har sedan 1999 
satsat många miljoner på området. 

Vad området omfattar? Svar: 
praktiskt taget allt som inte är di
rekt varuproduktion. Letar man 
definitioner finner man att u. (så 
skriver vi häri fortsättningen, upp
slagsverksmässigt, för att inte tröt
ta oss själva) omfattar t.ex. arki
tektur, dataspel, litteratur, konst, 
media, mode, måltider, scenkonst, 
turism och upplevelsebaserat lär
ande. 

Dataspel viktiga 
Just dataspel förekommer ofta som 
exempel. Man anför gärna att da
taspelbranschen omsätter större 
belopp än filmindustrin. Karakte
ristiskt nog öppnade den plågade 
Blekinge Tekniska Högskola sitt 
nyetablerade "Campus Karls
hamn" med ett symposium om 
dataspelproduktion i helgen. Te
lekombranschen är i djup kris och 
blevintehellerdenBlekingesrädd
ning. Kanske länet kan försörja 
sig genom att göra dataspel? 

Och det är allvarliga grejer: just 
nu diskuteras internationellt om 
det skulle vara något problem att 
lansera ett nytt spel baserat på 
lrakkriget, detta medan både sol
dater och civila fortsätter att dö. 
Tja, känslighetsgränsen kan va
riera. Theodor Adorno, den all
varsmannen, sa ju en gång att det 
var barbariskt att skriva poesi ef
ter Auschwitz, men det har ju gått 
bra. Jag minns hur jag pratade 
med lundaspexare på 60-talet om 
man någonsin skulle kunna fram
föra ett spex om Hitler. Några år 
senare kom "Det våras för Hitler" 
av Me! Brooks och den går nu som 
musikal för fulla hus på Broad
way. Konsten är lång, men minnet 
är kort. Det är klart att Irakkriget 
blir ett dataspel, det är väl det 
minsta man kan begära av u. 

Konferensämne 
Så vitt man kan förstå bildar be
greppet u. en idealisk bas för sym
posier, kurs- och konferensverk
samhet i avfolkningsbygder. 
Mycket riktigt visar det sig att 
man i Hällefors just haft en sär
skild flera dagar lång konferens i 
ämnet med praktiska demonstra
tioner av upplevelser. Hällefors är 
platsen för ett flera hundra år gam
malt bruk som slutade som ett 
stålverk i Ovakokoncernen. Det 
monterades ner skruv för skruv 
och skeppades till Kina. Nu lever 
orten på AMS-peng~. och kultur
stöd. Därutöver har Orebro Uni
versitet, Inst. för restaurang- och 
måltidskunskap, i kommunen upp
rättat "Campus Grythyttan" där 
man "utvecklar utbildningar med 
holistisk inriktning". Ett av insla
gen i "mötesplatsen för u." i Hälle
fors beskrivs som "ett möte mel
lan formgivning, måltid och vis
telse", i ett annat berättar VD för 
ishotellet i Jukkasjärvi om "kon
sten att ge kylan ett ansikte och hur 
mörkret blir en resurs". 

Absolut upplevelse 
Jaha, tänker man, jo det finns ju 
många upplevelser, och industri, 
ja det kanske man kan säga. Så 
läser man en intervju med närings
minister Pagrotsky. Han ser för
fattaren Marianne Fredrikssons 
framgångar i Tyskland- fyra mil
joner sålda böcker - som ett bra 
exempel på u. Och förresten en 
Volvo, visst handlar det också om 
att lyfta fram upplevelsen när man 
säljer bilar? Pagrotsky vill alltså 
vidga begreppet ytterligare och 
exemplifierar med en produkt från 
livsmedelsindustrin: Absolut Vod
ka. Glaskonstnärer stårförutform
ningen av flaskan, glasbruket i 
Limmared spottar fram flaskorna, 
hamnen i Åhus har kommit ur det 
värsta bakvattnet och blivit ex
porthamn och mer än en femtedel 
av det skånska vetet går åt för att 
göra vodkan. 

Reklamen för Absolut är också 
gränsöverskridande. Man arrang
erade en modevisning tillsammans 
med modehuset Versace i ishotel
let i Jukkasjärvi Ua, här är det 

inga medel längre kommer in till 
fonden har de fossila koldioxid
utsläppen upphört och målet med 
avgiften uppnåtts. 

4. A v giften ska vara enkel att 
administrera och medföra så litet 
merarbete som möjligt. 

Vi föreslår därför 
att miljöstrategiska enheten får 

i uppdrag att lägga fram förslag 
enligt ovanstående skissartade 
riktlinjer 

att enheten undersöker möjlig
heterna för kommunen att söka 
externa anslag för etablering och 
drift av koldioxidfonden 

RolfEnglesson (mp) 
Ulf Nymark (v) 

Sven Tufvesson(s) 

igen). Man flög upp berömda 
modeller och fotografer och gjor
de en film som spreds i hela värl
den. Tala om u. ! 

Till det vill skulle man v il j a 
foga att om man intar tillräckligt 
mycket Absolut Vodka så får man 
garanterat också en del upplevel
ser. Det är s.a.s. det centrala i 
produkten. 

Läsaren kan möjligen av den 
ton jag här använt för att beskriva 
u. tro att jag är en reaktionär typ 
som är emot allt som gör livet lätt 
och lekande. Jag ser det inte så. 
men jag kan naturligtvis inte helt 
tillbakavisa påståendet. Det enda 
j ag vill ha sagt är att ordet u., som 
tycks innefatta praktiskt taget all 
mänsklig verksamhet snart måste 
anses vara oanvändbart och bör 
behandlas därefter. 

Ur min e-postbrevlåda 
Som ni kanske minns fickjag för 
några veckor sedan ett erbjudande 
från de efterlevande att tillfålligt 
ta hand om Jonas Savirnbis peng
ar. Nu har kännedomen om min 
lämplighet i sådana ärenden nått 
också de efterlevande till presi
dent Laurent Kabila i Congo
Kinshasa. Det är sonen i andra 
giftet, Mathias Kabila, som ber 
om hjälp att ta hand om 55 miljo
ner dollar från en diamantförsälj
ning som fadern gjorde strax inn
an sin död. Sonen kan av säker
hetsskäl inte själv ta hand om peng
am a just nu - det tycks vara pro
blem med arvsskiftet - men med 
min hjälp skulle det gå. Låt mig 
också nämna att j ag skulle arvode
ras väl. Jag uppmanas höra av mig 
per e-post eller mobiltelefon. 

I övrigt rymmer min brevlåda 
dagligen den vanliga blandningen 
av erbjudanden: Viagra, billiga 
färgpatronertill bläckskri vare, get
rich-now-möjligheter, bantnings
medel och tillsatser som sänker 
bensinförbrukningen i min bil. Det 
senaste är attjag erbjudes ta del av 
65,000 bilder av nakna kissande 
damer. Där ser man vad som är 
möjligt i det nya dynamiska !T
samhället. DethadeJohn vonNeu
mann aldrig kunnat ana. 

Lucifer 
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Varde ljus 
Man ser den stora sky l ten på lån at 
håll, med kvadratmeterstar yta 
rejält upplyst inifrån. Vid infarten 
står så två stora stolpar med liknade 
skyltar, lite mindre förstås, men 
väl upplysta inifrån. Såharvi själva 
huset. Längs takkransen sitter det 
~unktbelysningar, nästan spot
lights. Eftersom huset är i stort sett 
är kvadratiskt och det finns sju 
lampor på varje sida blir det 28 
lampor. I samma höjd finns det 
neonrör, lite åt det rosa hållet, som 
löperrunthelahuseti två parallella 
led. Uppe på taketsitterfirmanam
net i runda skyltar neonljus, en i 
varje väderstreck, alltså totalt fyra. 
Sen finns det kring utomhusserve
ringen en sorts lampor monterade 
på pelare som ramar in serverin as
området, nio stycken. Så finns det 

sex likadana som står vid gränsen 
till Kung Oskars bro och sex som 
står vid gränsen till mackområdet 
vid drive-infilen. Uthuset, för 
sopor tänker jag mig, har tre 
lampor. Och över alltihopa vajar 
fyra hamburgarflaggor belysta 
med var sin maffiga strålkastare. 
J ag kan förstås ha tagit fel på någon 
lampa, och vad som finns inomhus 
räknar jag naturligtvis inte. Men 
alla de lampor jag här nämnt är 
tända. Dygnet om, året om. 

Jag tillhör väl dem som ibland 
har funderat kring det här med 
energiproduktionen och om jag 
röstade rätt vid kärnkraftsom
röstningen. Ska vi verkligen lägga 
ner Barsebäck, vi behöver ju deras 
ström? Det är väl inget fel med lite 
atomeroch sånt? Ellerman kanske 
skulle bygga ut Vindelälven? 
Samhällsnyttan måste väl komma 
i första hand? 

Det inför sådan tankar åsynen 
av Max hamburgarpalats på Väster 
ger mig en daglig tankeställare när 
jag cyklar förbi två gånger om 
dagen. Jag ska inte försöka räkna 
ut dess energiförbrukning- den är 
inte obetydlig. Mendetär avgöran
de är signalen. Vad Max ham
burgare säger är att man lugnt kan 
ösa på. Det här med energisparande 
är bara snack. Det finns väl inget 
som ärrnerute än planhushållning? 

Lägg ner Barsebäcksverket 
snarast. Det behövs inte. 

StenH 

Vardavägen D:85 
224 71 Lund 

Rosor ~ned törnen 
Skrev ett kort med milt orange 
rosor i ett lerkrus till styrelsen här 
om da'n. Tackade vackert för den 
debattentusiastiska ambition jag 
tyckte rrug ana bak spridningen av 
motionerna, förra årsmötet. Nästan 
alla oregelmässiga och mer 
diskussionsinbjudningar, än strikt 
petande i den eller den kroken, av 
partiet. Motioner är en nödutväg i 
orgamsatwner som gått i baklås. 
Sen berömdes styrel-
sen för den formidab
la uppryckningen av 
partidelen, i (v) Lund. 
Har nog en nästan 
oförskämt pragma
tisk inställning till 
nya krafterna i partiet. 
Ar egentligen bara 
intresserad av vad de 
alldeles konkret har 
att bidra med. Om 
dom sen kallar si cr 

Timur Lenks trum~ 
stagarpojkar och bär 
trekantiga hattar med 
körsbär på toppen, 
who cares? Intressant 
no g delas min inställ
ning av bitr. redaktör 
Henriksson. Vi är på · 
var sin sida om de 40-
talister,förvilkadetta ' 
med Timur Lenkfol
ket är som en brin
nande potatis, direkt 
på nervsystemet. 
Men har väl sina 
orsaker. Anders har visat impo
nerande uthållighet, sen han som 
"de nyas" försteman lyckades åla 
sig in i styrelsen. Undrar hur gick 
till på mötena då? Sen rekvirerades 
en säker majoritet. Och eftersom 
"di gamle" uppvisade obefintlig 
återväxt, talar en lika simpel som 
~tvetydig demokratisk aritmetik, 
till oss. Byt! 

Dags för arbetsgrupper 
Som förnyare finns väl en del att 
invända mot de nyas ideologiska 
och praktiska partibagage . Men 
vad ja~ min~ t gillar i partiet lär nog 
fram g a av v1ssa kongressmotioner. 
Om dom släpps genom. 

Dags att reformera kommunal
politiska arbetet- för att återvända 
till Lund. Stämningen blir allt 
sämre, spänningen allt värre. Har 
lagt mina förslag som rör arbets
grupper på olika områden. N ymark 
oc,h Olsson häckar där varje 
mandag, verkar allt mer slitna. 
Cecilia lättade upp, hade en annan 
stil. Undrar om förra trivs med att 
jobba så hårt, och avsätta vareviga 
måndag. De tror väl som andra på 
väg uti utbrändheten atttaket trillar 

ner, om de uteblir. Det fanns en 
gång en rikspolischef som hette 
Ahmansson, eller nåt. Han citeras 
i en bok kring Palmespaningama, 
där han i samband med dåvarande 
chefskarusellen i polisarbetets 
spår, lär ha återgett klassisk kine
sisk visdom av den rätt drabbande 
sorten. "När du tror dig mest oum
bärlig ska du sticka din hand i ett 
vattenkrus. Tomrummetefter den, 

En kommunalpolitisk arbetsgrupp 

är rätta måttet på den saknad du 
läinllar efter dig." 

Arbetsgrupper kunde vara ett 
sätt att dra in alla "obesuttna". 
Finns i bra antal i samt utanför 
partiet, här i Lund. Som det finns 
fögaanvändningföri vår nuvaran
de, professionaliserade ordning. 
Alla trivs kanske inte med att i 
brist på bättre småstöka, och 
droppa bylines på KompoL Sen 
har vi alla de mestadels biträdande 
postsittare, vilka aldrig ellernästan 
visar sig på Kom pol. Nymark har 
t.ex två bisittare. Och nån dj-a 
gång vore trevligt att möta Cecilias 
förste vice, i BN! Dessutom 
skolkar unga traditionalisterna i 
stor omfattning numera, från 
KompoL 

Försörjningsposter? 
När vi ändå har uppe ämnet, blev 
förra mån da' n tal om Cecilias tem
poräraersättare. N illa varobekväm 
nog att tala om max två poster, att 
politik inte är till försörjning osv. 
Mats å sin sida tyckte att arbetet 
hänger samman och förespåkade 
fyra- eller fler. Lätt att gissa vem 
skulle fylla upp. Nymark ville ha 

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

Temamöte med 
Tapio Salonen 

"Senmoderna folksjukdomar -
en fråga om fördelning av tid 
och pengar?" 

KOMMUNALPOLITisKT 
MÅNDAGSMÖTE 24/llkl. 
19.00 : Lokal: Folkets hus , 
våning 2, rum 2. 

en smidig lösning 
och förespråkade att 
Kompol och styrel
sen skulle tillsätta, 
efter Cecilia. Stödja 
den förre, i klartext. 
Nita pratade om in
trycket utåt om tung
gumparna på Kom
pol bestämde själva. 

Nymark lär vara 
förste att packa in, 
efter Cecilia. Eller är 
han segare? Sen ska 
vi rulla av proffset 
Olsson överflödigt 

. inflytande - verkar 
farligt postsugen 
igen. Ordningen på 
Kompol behöver 
nog kracka, innan 
solen gryr. Säger de 

' som avvaktar tom
rummet efter nästa 
hand, när den länmar 
vattnet. Behöver 
hugg efter strupen 
och levande begrav

ning av kollegor och uppstickare 
vara normen, i politiken? Kollek
tiva arbetsformer, kamrater! Lite 
kommunistiska kan vi kanske få 
lov att vara. 
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