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Veckobladet 
organ för vpk och KU. Ansvarig 
utgivare Clas Regander. 
Namnet får stå ännu en gång efter
som något nytt inte finns registrerat 
på den legala fronten (Patent- och 
registreringsverket). Dock har 
vänsterpartiet Lunds nuvarande 
ordförande blivit registrerad som 
ans vari g utgivare. På andra fronter 
händer det dock en del. 

V B fortsätter att spegla debatten 
inom den vänstra delen av arbetar
rörelsen som vi idag kallar vänster
partiet och ung vänster. På "skan
dal fronten" dvs. Ung Vänsters 
kongress och den sk plan B har vi 
inte fångat några nyheter så där får 
vi hänvisa till andra media med 
större öron och e-postlådor som t. 
ex . Flamman. 

Som den lundatidning vi är så 
har vi till vår stora glädje fått in en 
mycket bra och heltäckande histo
rieskrivningöverett av Lunds stör
re bostadsområden, Klostergår
den. Pågrund av VB:s begränsade 
format så måste den tyvärr publi
ceras som följetong. 

Finns det fler bland läsekretsen 
som kan skri va er stadsdels historia 
mer eller mindre fullständigt så 
höravertill redaktionen. Kunskap 
om vår stad är ett kärt VB-område. 
Dessutom är som bekant en re
volutionär utan ingående terräng
kännedom chanslös . 

På den tidningsinterna fronten 
kan vi meddela att vi snarast kom
mer att byta namn till Gamla Vec
kobladet enligt ett beslut i ägarsty
relsen. Tjänstgöranderedaktörhäl
sar detta beslut med glädje då den 
positiva valören av gamla är stark 
i en 30-årigpublikations liv . Nam
net speglar väl vad VB vill vara för 
den vänstersinnade läsekretsen 
inom och utom Lund. "en kär gam
mal vän som kommer på besök 
vecka efter vecka''. Tyvärr kan 
man väl inte heta "den käre gamle 
vännen" i den legala världen så 
Gamla Veckobladet får duga och 
duger bra! Dessutom har tjänst
!!örande redaktör blivit utnämnd 
till redaktör i protokollförd ord
ning, det känns tryggt efter alla år 
av spontant tidningsgörande. 

Lars Ohly 
kommerattbesökaMalmöoch 
Lundden 14-ISApril.Program 
för besöket kommer senare. 
Håll utkik! 

~~E~ogeQm~~Y,m~tot~ !!~"P~!!~!~!:,, .. 
n ist , skrev KPML(r)s Anders knttsera det. _Y I s.amarbetar mte knng. EU:s 
Carlsson i en polemisk artikel i . t~amtid. ~tnke.s- och tlyktmgpo-
Aftonbladet den 24 februari. 4. Om förakt för demokratt och htiken. V t kan mte understod.Ja en 

Det gav Lars Ohly chansen au ~äljC/I;e: . ... .. politiksom. in~ebär en inhuman 
följande dag. redan en vecka efter Ensadan strateg t andas forakt for och rattsvtdng .beh~ndltng av 
partikongressen, göra en offentlig demokr~ttn och de ~ai.Jare som tlyk.l!ngar, och v t vaqer oss med 
partiledardeklaration inför det gett oss tuppdrag att torandra. Att kratt motden svenska regenngens 
svenska folket. ha räll blir viktigare än att få räll undfallenhet mot både USA och 

Både politiskt och retoriskt är vilket rad.ika.It minskar möjlighe- EU när det. gäl,l,er angreppskrig 
det en mycket bra text. tema att torandra. och ockupatiOn. 

Nedan presenteras den i punkt
form, med med Lars Ohlys egna 
ord. 

l . Om kommunismen: 
''Jag har ingenting gemensamt 
med dem som hyllar Stalin, 
förnekar demokratins betydelse 
eller förringar de brott som begåtts 
i namn av social ism och kommu
nism.'' 

2. Om ideologi och kompromiss: 
"Kompromisser. samarbete och 
uppgörelser innebär visserligen 
att den ideologiska renlärigheten 
ibland får stå tillbaka. Men det 
kommer aldrig att innebära attjag 
ger avkall på visionen av ell 
samhälle fritt från varje form av 
förtryck grundat på klass . kön. 
etnicitet eller sexualitet." 

3. Om det parlamentariska svs
temet: 
''Jag tar med kraft avstånd från en 
syn på politik som innebär att man 
ska ställa sig vid sidan av det 

5. Om parlamemarisk och utom
parlamentarisk kamp: 
''Vi arbetar i och utanför riksdagen 
för att driva poli tiken i feministisk 
och sociali stisk riktning. Vi har 
vårt mandat från väljarna. I 
kommuner, landsting och riksdag 
samarbetarvi-oftast med social
demokraterna och miljöpart iet. .. 

6. Om den offentliga sektorn: 
"Den svaga ekonomin är fort
farande ett problem för många 
kommuner och landsting. men det 
skulle ha sett mycket värre ut utan 
de miljardersom vänsterpartietsett 
till att föra över till kommunerna. 
Detta arbete fortsätter . Den 
offentliga sektorn måste tillåtas 
växa och skatteullaget måste öka. ·· 

7. Om regeringssamarbetet: 
"Della samarbete bygger på något 
så svårförståeligt för Anders 
Carlsson (KPML(r)) som ett stöd 
från väljarna. Detta mandat 
kommer vi att fortsätta förvalta så 
väl vi kan.' ' 

Veckans Goya 

Så långt Lars Oh.ly. 
Visserligen menar jag, all det 

absolut viktigaste i dag är fronten 
mot USA-imperialismen. som 
söker unilatera.lt världsherravälde 
utan hänsyn till FN. fo lkrätten och 
de internationella fördragen, men 
!!ivetvis måste vi också kritisera 
EU , till exempel när Frankrike 
bedriver en imperialistisk poli tik 
motTogo. Vi måste också kritisera 
de tio EU-länder (inklusive 
Sverige). som förbereder diskri 
minering mot folken i de femton 
östländersom kommer in i unionen 
den l maj. 

Annars inte bara accepterar utan 
uppskattarjag de ståndpunkter som 
Lars Ohly för fram. Jag ser inga 
som helst svårigheter att arbeta 
politiskt för dem. tvärtom. De är 
väl förenliga med den lundalinje 
som jag och många med mig 
företrätt i tjugu år. 

Gunnar Stensson 

Mindre men bättre 
Smn den upmärksamme läsaren 
säkertmärk/e så missade vi s/ute/ 
pc/ denna arlikel i förra numret, 
VB beklagar men här kommerden 
till slut. 
Fast argumentationen om vaJkret
sarnas storlek är mest en sken
fäktning. för det handlar om poli
tik. Med en enda krets kan det 
lägersom behärskardistriktsstyrel 
se och valbredning i praktiken 
skicka en enhetlig delegat ion till 
kongressen. Det fanns förvisso en 
helsingborgare på valberedning
ens förslag nu senast. men det var 
en nyintlyttad stjärna som nästan 
ingen i Hdsingborgs partiförening 
kände och som ingen hade hunnit 
få förtroende för. Ungefär som när 
den okände P hi l i p Maughan 
hämtades in med bi l till valkon
terensen 2002 för att kunna rösta 
på sej själv och bli förstanamn på 
ri ksdagsl istan. 
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Mindre men bättre 
forts från sid l 

Därmed hade det varit onödigt att 
nu bestämma en annan val ordning. 
Det är ändå den politiska makt
kampen på årskonferensen 2005 
som avgör. 

Klostergården 
Väntat omval 
Till distriktsordförande omvaldes 
som väntat Mikael Persson (Kris
tianstad, förut Landskrona). Det 
vill säga, formellt var det Britta 
Berg som ersatte Paula Mulinari 
men det är realiteternasom räknas. 
Då kommer den nuvarande linjen 
att fortsätta, linjen där ett krym
pande medlemstal inte redovisas 
som ett problem utan man tycks 
följa den gamla leninistiska maxi
men "hellre mindre men bättre". 

Till Vladimir Uljanov fördes 
också tankarna när Persson mena
de att vänsterpartiet borde hantera 
sina motsättningar på samma sätt 
som Ung Vänster. Det vill säga 
inte som nu på (enligt stadgarna) 
offentliga partikongresser och 
distriktskonferenser utan i slutna 
lokaler i en avlägsen glesbygd, 
och där puckla på varann tills ena 
sidan kan signalera sin seger med 
lite vit rök, som kardinalkollegiet 
vid påvevalen. 

Den hållningen kan tyckas stå i 
strid med verksamhetsberättelsens 
slutord: ''De politiska skiljaktig
heterna i skånedistriktet kan skada 
det politiska arbetet , om de får 
verka i tysthet bakom låsta dörrar, 
men om de först ut i ljuset och 
diskuteras öppet och ärligt. kan de 
tvärtom bredda och berika vår 
politik och föra den framåt." Vi 
får se vilken linje som vinneri den 
nygamla distriktsstyrelsen. 

Som dock inte får glömma att 
motsättningarna inte bara är poli
tiska utan också moraliska. Det är 
nämligen lätt att glömma moralen 
för politiken. Som Hans Persson. 
ombud för Lund, påminde om när 
han pläderade för större tolerans 
och bredd: ''Jag har själv varit 
stämplad och utestängd från för
troendeuppdrag så jag vet vad jag 
talar om.'' 

Gunnar Sandin 

Jag sitter i min lägenhet i Kloster
gården en eftermiddag i februari 
2004 och skriver detta. Ute är det 
flera grader kallt, men solen som 
faller in i mitt rum sprider värme 
och avslöjar damm. Jag omges av 
Klostergårdens tio höga kvarter. 
Solen reflekteras i fönsterraderna 
och värmer de tegelröda fasaderna. 

Klostergården idag 
Klostergården är Lunds enda hög
husområde. stadsdelen byggdes i 
början av 1960-talet på åkermark 
söder om staden. Många kritiska 
röster gjorde sig då hörda. Vi 
känner igen de fyra senaste decen-

niemas argument mot miljon.pro
grammets bostadsområden : Annu 
en betongförort. Höghusen hörinte 
hemma i Lund. Området är trist 
och fult. Härskapas ettghettoutan 
samband med den övriga staden. 

Idag har kritiken tystnat. De 
människor som llyttade in stan
nade kvar, ofta för hela livet. trots 
att de kanske först tänkt sig att 
deras boende här bara skulle vara 
en fas i deras liv. Den väl genom
tänkta planeringen med fyrkantiga 
k v arter. stora grönområden, lätt 
tillgängligt köpcentrum, skola. 
ungdomsgård. bygglekplats. kyrka 
och församlingshem har hyllats i 

Kommunal kapitallogik 
När vandraren kommer fram till vänster - om moderaterna och 
en för honom italiensk småstad vänsterpartiet i kommunalpoliti-
ser han strax vem som har den ken". l Nacka är m största parti 
lokala makten, eller åtminstone med 36.8 procent av rösterna i det 
vem som har haft den under några senaste kommunalvalet och har 
formariva efterkrigsår. Heter in- en betryggande majoritet tillsam-
fartsvägen ViadeGasperi harkrist- mans med de andra borgerliga 
demokraterna regerat, heter den partierna. l Fagersta har som 
Via Gramsci har det rått vänster- bekant v nått en nivå som verkat 
styre. ouppnåelig alltsedan valet i några 

Två extremfall 
Kan den som vandrar in i Fagersta 
eller Nacka dra liknande slutsatser 
direkt ur stadsbilden'? 

Jag ställer frågan så därför att 
Fagersta och Nacka är de extrem
fall som tas upp i en intressant 
seminarieuppsats i statsvetenskap 
som i höstas presenterades i 
Linköping: Emil Berg. ''Föränd
rande höger och förva ltande 

värm ländska linnmarkskommuner 
på J 940-talet. och fick nu senast 
53.9 procent. 

"Finns det några alternativ til l 
den gängse pol itiken?" är frågan 
som Emil Berg ställer sej och vill 
belysa med sina exempel. Ja. ett 
alternativ finns det. och vilket det 
är framgår av rubriken. Modera
terna i Nacka lär inte ha döpt om 
några gator, men de har med sitt 
radikalt genomdrivna kundvals-

många sammanhang för sina stora 
sociala och estetiska kvaliteter. 
Man kan bland annat nämna tv
program, som ett par avsnitt i 
konstkrönikan Bildjournalen 
2001. 

Under 1980- och 90-talen har 
en ständig utbyggnad och förtät
ning av Klostergården pågått. Sö
der om Sunnanväg byggdes nya 
låghus. kvarteret Regnbågen. Både 
vid Östanväg och int ill stattena
vägen uppfördes nya bostäder. Ut
vecklingen fortsatte under 2000-
talets första år. l vallen som omger 
Klostergårdens idrottsplats har 
HSB byggt en båge med nya hus 

med trappstegsfasader mot söder. 
Lundabostäder är i färd med att 
uppföra takvåningar vid Sunnan
väg och Gråvädersvägen i östra 
Klostergården. M andamust Akeli
us planerar att bygga 300 student
lägenheter i närheten av centrum 
och. Fritidsgården. 

A ven i Klostergårdens närom
råde förestår stora förändringar. 
På Klostergårdens idrottsplats ska 
en stor ishockey-arena kombinerad 
med konferenshall byggas. En ny 
fotbollsplan ska anläggas. Ett kur
hotell som med sina 18 våningar 
blir den högsta byggnaden i Lund 
planeras. Realia planerar ett nytt 

system skaffat sej en profil som i 
hög grad stämmer med moderpar
tiets ''valfrihetsideologi". Därmed 
har kommunen bl ivit något av ett 
moderat skyltfönster och ett resmål 
förstudiedelegat ioner. Det började 
med föräldrakooperativ och har 
fortsatt med fotvård. skola. hem
tjänst och annat, och nya områden 
står på tur om ledningen får sin 
vilja fram . Politikens makt har 
minskat när marknadens vuxit 
vilket moderaterna inte haft något 
emot. Däremot har de inte uppnått 
ett annat av sina huvudmåL en 
radikal skattesänkning (något som 
Berg inte tar upp). 

Samarbete i rostbätet 
Kommunal skattesänkning hardet 
å andra sidan blivit i Fagersta, om 
än med blygsamma tio öre hittills. 
Det har förvånat många, även i 
Lund där vänsterpart iet j u vi J J höja 

- historier 
bostadskvarter vid Sankt Larspar
ken på den tomt där Ungdomspsyk 
tidigare var belägen. 

Den centrala frågan under hela 
denna utbyggnads- och förtät
ningsprocess är hur långt man kan 
gå utan att förstöra Klostergårdens 
unika kvaliteter och naturvärdena 
i Höjeå-dalen. 

Så blev Klostergården 
Klostergården 
På l l 00-talet grundades i Lund ett 
benediktinkloster för 12 nunnor. 
Det låg vid den västra infarten och 
var tillägnat jungfru Maria och 
sankt Peter. På 1300-talet byggdes 
den nuvarande kyrkan. näst dom
kyrkan Lunds äldsta. Mellan de 
bådakyrkornasträcker sig Kloster
gatan. Lyfter man blicken när man 
går mot stationen, ser man Kloster
kyrkan i bakgrunden. Klostret blev 
genom arv och gåvor en mycket 
rik institution. Dess förmögenhet 
bestod bland annat av 21 O gårdar 
på sk ånska landsbygden och i 
Lund. Malmö, Trelleborg och 
Landskrona. Avkastningen från 
dessa gårdaroch det g i vw1de fisket 
i Orcsund tillföll klostret. En av 
ärkebiskopen utsedd manl ig prior 
hade uppgiften att förvalta dessa 
väldiga domäner. Fördenna verk
samhet byggdes en stor ekonomi
och lageranläggning, bestående 
av flera byggnader i fyrkant , på 
den plats, där nu järnvägsstationen 
ligger. Anläggningen fick namnet 
Klostergården . 

Efter -reformationen 1536 drog 
danska staten in kyrkans jord och 
förstås också den som hörde till 
Sankt Petri Kloster. Det stora 
jordinnehavet blev alltså dansk 
statsegendom. När danska staten 
sedan behövde pengar, tog den ett 
lån från Köpenhamns stad, som i 
gengäld fick jorden i pant. Klos
terbyggnaderna revs 1606, eko
nomi- och lageranläggningen 
Klostergården tick stå kvar. Klost
ret förgick. Den rikedom som 
ackumulerats bestod och skapade 

skatten. skattesänkningen bör nog 
ses som en inte ringa prestation i 
en rostbälteskommun med åldran
de och (fram till de al lra senaste 
åren) krympande befolkning. Där
emot har Berg inte hittat några 
långtgående vänsterre former. ' 'V å
ra 54 procent bygger på att män
niskor uppskattar förmågan att 
samarbeta . .. Då kan man inte 
säga "Tack för det. nu kör vi vårt 
eget race", säger kommunalrådet 
Stig Henriksson (v) i Bergs inter
vju. 

Det är ledarstilen och andan som 
är de stora förändringarna i Fager
sta även om man också har också 
kunnat göradriften etlektivare och 
därmed något billigare. ' ' Ibland 
möts jag av inställningen att en 
kommun som vänstern styr inte 
ska ha en bra ekonomi. Det roliga 
är att det är precis tvärtom" , säger 
Henriksson och låter som Kalle 
Larsson som på v-kongressen nyss 



L om en stadsdel och dess människor 
nya rikedomar. Till slut sålde Kö
penhamn Klostergården till en bor
gare som hette P. Hansen. Under 
de följande århundradena hade 
Klostergården samma ägare som 
Trolleberg. Danmark förloradede
finitivt Lund efter nederlaget isla
get 1676, men Klostergården låg 
kvar där den låg, intill kloster
kyrkan. 

T samband med skiftesreformer
na på 1700-talet kom den föränd 
ring som ledde till att en gård 
benämnd Klostergården hamnade 
här på den plats. där stadsdelen 
Klostergården nu är belägen. 1785 
samlades all jord som tillhörde 
Sancte Peders Clastergård hit, till 
den bördiga slätten i sluttningen 
mellan Lund och Höje å. 

Mitt i området uppfördes gårds
byggnaderna där Sunnanväg 6 nu 
ligger. De träd som stod på gården 
finns fortfarande k var. 

Gårdsbyggnaderna från l 785 
ödelades 1910 av en brand. Under 
de mellanliggande åren förändra
des mycket i landskapet. Kloster
gårdens nya gränser blev stamba
nan i väster och rikshospitalet 
Sankt Lars i söder. 

Nya hus uppfördes på samma 
plats som de som förstörts av bran
den. Ägaren, greve Troll e-Wacht
meister, bodde dock aldrig där och 
inte heller arrendatorn, godsägare 
Henrik Dieden . 

Ingvar Sundgren, som arbetade 
som dräng på Klostergården , har i 
en intressant självbiografisk upp
sats. som finnstillgänglig på Klos
tergårdens bibliotek, beskrivit hur 
gården såg ut 1942: "Klostergår
dens boningshus var av rött tegel 
med gula eternitplattor på taket. 
Därbodde ladufogden Nils Nilsson 
med hustru Margit och sonen Al
lan . En bit bort vid sidan om låg 
hönshuset, därråttornahärjade vilt , 
och svinstian , där baron Dieden 
hade två feta grisar, vars vikt var 
uppemot 200 kilo vardera. Fläsket 
var nog gott som rögat späck. 
Tvättstugan låg även här och en 

förklarade att det är politiskt 
radikalt att kunna uppfylla sina 
löften. 

I en enda kommun? 
Att moderaternas mönsterkommun 
har kunnat avlägsna sej längre från 
mittfåran än vänsterns förklarar 
Berg delvis med ideologiproduk
tion . Flera borgerliga tankesmed
jor har sedan 1970-talet arbetat 
med att utforma alternativ till den 
socialdemokratiskt präglade s ven
ska politiken. Vänstern har formu
lerat allmänna principermen mind
re av konkreta riktlinjer, och den 
kommunalpolitiska diskussion 
som når utöver de egna gränserna 
är svag, även om Berg pekar på 
Flammans reportage som ett posi
tivt undantag. Också i andra kom
muner där man haft ett starkt väns
terintlytande (Norberg, Degerfors. 
ett par norrbottenkommuner med 
Jokkmokk som senaste exempel) 

rivmaskin att köra igenom foder
betor och potatis till hönsen och 
grisarna. Vi går nu mot ladknuten 
där ladufogden hade sina två hun
dar, en setter och en schäfer, som 
var mycket arg. Men morfar Adolf 
gick in till denna hund som ingen 
annan vågade gå nära. Nu går vi 
till häststallet och ser vad det finns 
där. På vägen dit ser vi en vatten
pump och en vattenho, där hästarna 
och tjuren vattnades. Vatten och 
elektricitet fanns inte i stallet. så 
alla hästarna fick ledas ut på mor
ganen för vattning. Det tog lite tid , 
och om det var vinter frös man. l 
stallet stod tio hästar. Innan man 
ledde ut dem fick vi tända en 
fotogenlampa som hissa-
des upp och ner för att 
inte hästarna skulle gå 
mot den med huvu
dena." 

Snett igenom 
Klostergårdens 
fält och ängar 
gick en väg från 
vattenverket ne
re vid ån upp ö
ver åkrarna till 
Källby skola, 
som byggts 
1874. Det var 
där Klostergår
dens barn lärde 
sig läsa och skri
va. 1907 anlades 
Stadsparken i Lund 
på mark som tidiga
re varit åker. 

Och 1959 beslöt 
kommunfullmäktige i 
Lund att bygga bostäder i 
Klostergården för att motverka 
bostadsbristen. 1960revsde femtio 
år gamla gårdsbyggnaderna. Snart 
var Klostergårdens århundraden, 
eller årtusenden. av jordbruks
produktion till ända. En ny epok 
stod för dörren. 

Planeringen av den nya 
stadsdelen. 
De första planerna var anspråks-

får nog den lokala politiken ka
raktäriseras som förvaltande. Lik
som i 1940-talets Bogen och Ny
skoga. 

''Det gåratt föra en annan politik. 
Om man vill". avsl utar Berg sin 
uppsats. utan attsjälv ange var han 
har sina sympatier. Frågan är bara 
hur annorlunda och hur länge. Ka
pitalets logik sätternämligen grän
ser. Två exempel (till vänster res
pektive höger) på hur svårt det är 
att bryta den logiken är den första 
Millerandregeringen i Frankrike 
och Brixtoftes Farum i Danmark. 

"Är socialismen möjlig i ett enda 
Lund?" skämtade vi för 25 år sen 
när vänstern lokalt snuddade vid 
13 procent. Sen dess har historien 
visat att den inte heller är möjlig i 
ett enda land. Vilket inte bör hindra 
vänstern från att försöka göra l i vet 
drägligare för människorna både 
lokalt och nationellt. 

Gunnar Sandin 

lösa och försiktiga. Nybyggnaden 
skulle bli småskalig och bestå av 
sammanbyggda enfamiljshus och 
radhus och vinkelhus i en eller två 
våningar. 

Men så blev det ju inte. Lunds 
befolkning växte snabbt och det 
rådde svår bostadsbrist. Nu gällde 
det att bygga i en helt annan och 
mycket större skala. på samma 
sätt som i det växande Malmö och 
andra städer. 

De storslagna och i detalj ge
nomarbetade planerna för det nya 
bostadsområdet ritades av arki-

tekterna Carl Gran
dinson. Birger 

Gustavsson 
och Curt 
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l e n-
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bygga 
en höghus-

stadsdel som 
var funktionell , vac

ker och tri vsam med god service. 
närhet mellan människorna och 
goda kommunikationer i stället för 
den glesa ytkrävande låghusbe
byggelsen. Men de kunde ännu 
inte veta om de de blivande invå
narna skulle inse fördelarna med 
det nya Klostergården och trivas . 

Planeringen varfärdig 1962. och 
i oktober samma år bö~jade man 
bygga. Lunds Byggmästargille 
s varade för hyreshusen i kvarteren 
vid Gråvädersvägen och Blidvä
dersvägen. HSB byggde bostads
rätter vid Tordönsvägen, Virvel 
vindsvägen och V årvädersvägen. 
Dessutom byggdes ett hus vid Väs
tanväg. Socionom huset, för de so
ciologistuderande. 

Byggandet 
Martin Tärnfors ger i en artikel i 
Skånska Dagbladetden 17 decem
ber 1964 en åskådlig ögonvittnes
skildring av hur det gick till att 
bygga Klostergården . Jag citerar: 
''Inom våra landamären här på 
Klostergårdsområdet är det Ii v och 
rörelse hela dagarna. Där hörs 
slagen från byggnadssnickarnas 
hammare, där hörs det dova bullret 
från cementvibratorerna. där rass
lar traktor- ochlastbil s fororna bort 
med de uppgrävda schaktmassorna 
i långa rader och där syns armarna 

~ån den hundrahävdade 
byggnadskranskogen röra sig hit 
och dit under arbetet med att lyfta 
byggnadsmaterialet till rätt plats. 

Ja, faktum är att elen nya staelen 
i staden stadigt och målmedvetet 
börjar växa sig allt större och större 
och om ett år skall därute på det 
stora Klostergårdsfältet, där för 
enelas t tre år seelan säden och grö
dan vajade för vinden, minst 7000 
människor vara bosatta. Bebyg
gelseområdet är nu helt mmamat 
av gator O<:h vägar, och ramen 
utgöres av Ostanväg, Sunnan väg, 
Västanväg och Nordan väg. Det är 
tio fyrkanter med gårdkomplex 
som ska stå färdiga om ett par år 
förutom socialinstitutets elevkårs 
byggnad. 

Fyrkanterna s kaj u bestå av åtta
våningars hus åt norroch österoch 
tvåvåningarshus åt söder och väs
ter. Då man ser dessa fyrkanter 
kommer man osökt att tänka på 
familjen - far står i öster, mor i 
norroch pojken i västeroch flickan 
i söder, och dessa båda önskebarn 
håller varandra i händerna. 

Där blir lekgårdar mellan kvar
teren. där blir parkeringshus och 
en massaöppna parkeringsplatser, 
där blir parkanläggning, där berg
och dal-iden kommer att tillämpas 
- en nyhet för Lund - där blir 
affärscentrum, bank, post. Det blir 
vidare skolor. som enligt elen upp
gjorda planen skall omfatta 23 
klasser. Kyrka med fristående 
klockstapel skall byggas. Vidare 
blir det fritidsgård med ungeloms
lokaler m.m. 

F j ärrvärmeverket som är byggt 
å Klostergårdsområdet skallleve
rera värme till cirka 2000 lägen
heter och är ett av landets främsta. 

Men ej endast byggnader och 
bostäder skall rymmas inom Klos
tergårdsområdet Där skall även 
anläggas idrottsstadion för Lund. 
Man håller på att fylla ut de 8- l O 
meter höga vallarna som skall 
inrama själva stadion och allt högre 
och högre klättrar lastbilar och 
traktorforor för varje dag under 
arbetet med att utfylla vallarna 
och allt mer och mer skymmes 
horisonten för dem som bygga och 
bo invid området, men det är en 
glädje att Lunds idrottsfolk får en 
tidsenlig plats förutövandet av sin 
idrott . Det kommer även att an
läggas någraövningsplaner för fot
boll utanför stadionanläggningen. 

Isbanan är ju inrymd på Kloster
gårelsområdet och där försiggår 
elen trevliga skridskosporten och 
banelysporten om kvällarna och vi 
som bor i närheten får också gratis 
musik. Ja, det är ju så med denna 
sport, att den bedrives endast uneler 
vinterhalvåret , men det är faktiskt 
så att man längtar efter den tid då 
isbanan öppnar, ty då flödar det av 
ljus där borta då lamporna tändas 
över isbanan. Då märker man den 
livliga trafiken dit , hör sorlet och 
stojet där borta och så hör man 
även de glada tonerna från musi-
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k en. Ja, det är verkligen så att man 
känner glädje och trevnad och lik
som lever med ungdomen och 
idrottsutövandet 
. Om man nu känner glädje och 

tdlfredsställelse över utveckling
en. bygga~det och idrottsanlägg
n!ngama a Klostergårdsområdet , 
sa kan det nog i alla fall vara 
händelser eller tillfällen, då den 
kringboende befolkningen får kän
ning av lite malört i glädjebägaren. 
Där ej bebyggelse äger rum å Klos
tergårdsområdet får allsköns ogräs 
växa vilt. l höstas t ex då tistlarna 
började mogna höll det på under 
nästan en månads tid att dagligen 
och stundhgen höja sig formlioa 
snömoln av tistelfrön från fält~n 
d~rute. Fröna slog sig på väggar, 
pa buskar och trän och gick man 
händelsevis utanför husknuten, så 
fick man tistelfrön i näsa och mun 
och hade man ej dörrarna stängda, 
så blev rummen fulla av tistel frön . 
Ar det nu hundraprocentig grobar
het hos fröna så får nog tomtägarna 
knng Klostergården slåss med tist
lar hela nästa sommar. Detta lilla 
eller stora obehag får man väl hop
pas var en engångsföreteelse. 

Vid Källby alldeles nedanför 
Klostergårdsområdet kommer det 
~nli g_t förslag att bli camping och 
fnluftsplats och även ett storslaoet 
friluftsbad, vilken anläggning"'är 
dimensionerad för 2000 personer. 

Ett stort glädjeämne för invå
narna i denna del av Lund är att 
stans myndigheter i år rest en jul
gran på planen mellan Källbysko
lan och Mejeriet. vilket väckt all
män tillfredsställelseoch trevnad." 

Klostergårdsfältet 
Så långt Martin Tärnfors berät
telse. Hans klagan över ooräs och 
tistlar på Klostergården v~r säkert 
högst berättigad. Under den tid 
bygget pågick var Klostergården 
på vintern en jättelik leråker med 
asfaltvägar utlagda i leran för 
transporterna. Sommartid frodades 
förstås ogräset. 

Det n~ vackra och lummi oa 
Klostergårdsfältet mellan bastti
derna och centrum var under an
läggningsåren ett enda lerfält, där 
schaktmaskiner och truckar böka
de och förtlyttadej orden. A v sikten 
var att skapa en miljonpark med 
en prunkande blomsteroård, som 
tidningen Arbetet uttry~kte det i 
en artikel den 8.1 0 .64. ·'Enjordvall 
skall läggas upp framför husen. 
Där skall snabbväxande avenbokar 
?ch andra träd planteras. Meningen 
ar att skymma de höga husen 
bakom träden så att de övre våning
arna sticker upp över ett hav av 
grönska. Aven skolan och fritids-
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gården skall få en ridå av grönska. 
På den platta åker jorden skall kul
lar och sluttningar skapas för att 
ge perspektiv och omväxling. Det
ta kräver att ton på ton av jord 
schaktas bort och förflyttas. " 

Nu ser vi resultatet. Ser man ut 
över parken från Västanvägssidan 
kan man tro att dess böljande gröna 
gräsmattor fortsätter ös terut i 
oändlighet bakom ridåer av träd. 
Större och mindre uterum har 
skapats i grönskan. En speglande 
damm med en spelande fontän har 
anlagts intill skolan. Vintertid åker 
barnen kälke och tefat i backarna. 

Helgeandskyrkan med Helge
~ndsgården utgörden norra spetsen 
1 den väldiga triangel som Kloster
gården utgör. Namnet Helgeand 
hämtades från Helgeandshuset, en 
barmhärtighetsinrättnino för fatti
gaoch sjuka som låg vid Söderport 
i det medeltida lund.När Helae
andskyrkan invigdes 1968 ~ar 
Klostergårdens helhetsstruktur fär
dig. Den ritades av arkitekterna 
Sten Samuelsson och Karl Nyren. 
Klockspelet viddess mäktigasödra 
tegelvägg klingar ut över hela 
Klostergården. Klockstapeln står 
som ett utropstecken och fungerar 
som en portal genom vilken man 
norrifrån går in mot centrum. Man 
har då bibliotek och skola till höoer 
och församlingshem och frit ids
gård till vänster. Vid mitten av 
1980-talet blev Helgeand en eoen 
församliilg. "' 
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Mördarnas triumf 
l föregående vecka slog åter vår 
tids massmördare tilL Utan för
varning genomfördes en blodsrit 
mot oskyddade civila i Spanien. 
Hundratalsdödaoch ännu tlerska
dade. Vem eller vilka utförde då 
mordet ? Enligt främst regerings
företrädare vardet ETA enligt and
ra skal l dådet förklaras av Spaniens 
ställningstagande till kriget i Irak. 
l dag måndag har Spanien valt att 
byta regering. Det finns de som 
anser att detta avspeglar väljarnas 
fördömande av den konservativa 
regeringens engagemang i Irak 
knget. l Europa finns bland många 
en kraftig kritik av kriget mot 
Saddam Husseins terrorregim. 

Europa är som oftast splittrat. 
Kontinentalstaterna Frankrike -
Tyskland väljer en väg och Eng
land en annan väg. Förnågon vecka 
sedan kunde man i veckobladet se 
ett inlägg därjämförel se görs mel
lan danska kommunister som be
kämpade naziryskland och Sact
damtrogna som bekämpar USA:s 
ockupation av Irak. Utifrån samma 
metodik skulle man kunna dra 
paralleller mellan dagens kontlikt 
och hur de europeiska staterna 
förhöll sig till Hitler. 
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Under trettiotalet förhandlade 
England med Hitler och eftergifter 
gjordes. Frankrike varemot. Hitler 
utnyttjade splittringen och kunde 
fortsätta att bygga upp sina mil i tära 
resurser. Idag är Europa åter spli tt
rat. Många söker fö rstå mördarna 
och när mördaren till och med slår 
ihjäl grannen så finns det förkla
ringar till hans våldsamma bete
ende. Kanske var det vårt eget fel? 
Det är nog bäst att vi byter politik 
så att vi slipper hotet. 

Det allvarliga är att Europa och 
inte minst vänstern i Europagenom 
sin förståelse åter legitimerar mass
mord av civila som ett politiskt 
verktyg. Efterkrigstiden har sett 
många frihetsrörelser. l kampen 
har de förhärdats och ibland har de 
kommit ifrån sina ursprung !i oa 
ideologier. Våldet riktas mot de 
som är lättast att angripa, de oskyd
dade civila, och motivet är att spri
da skräck. 

Vänstern har ofta svårt att visa 
var gränsen går för dessa gruppers 
våld . Det är så lätt att förklara 
våldet som det enda sättet för ett 
förtryck t fo lk att sätta sig upp mot 
en militärmakt. 

När Nordkorea skaffar sig atom
vapen förstår vänstern detta, när 
palestinier spränger kvinnor och 
barn på en restaurang och när 
flygplan med passagerare används 
som bomber mot arbetsplatser i 
USA förstår vänsterns till och med 
detta. Kan attentatet i Spanien ses 
som ett offensivt försvar i kampen 
förett nationellt självständigt Irak? 

l det fall vänstern vore vänster 
borde man upphöra att förstå och 
försvara den terror som förs under 
beteckningen frihetskamp. Ä ven 
motståndet måste ha en etik. I det 
totalt hänsynslösa våldet mot 
oskyddade c i vila. ibland i den egna 
befolkningen, ser jag ett ansikte 
som blir tydligare och tydligare, 
fascismens . 

N är vågar vänstern sätta rätt 
beteckning på mördarna ? 

Lars-Anders Jönsson 
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