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Dags igen! 

 

Dags för höstens första VB-nummer. Fast meteoro-logiskt är det väl fortfarande sommar, kanske 
även i politiken fast kommunstyrelser och tidningarnas rubriksättare tycker annat. Det är ett bra 
tag tills verkligheten liknar bilden ovan. 
Men igång är vi, så välkomna till hösten 2016 i VB. 
red 

 
 

 

Marxismens idéer 2016 

 
Garaget, Lönngatan 30. Insläpp 18:30, start kl 19:00  

Under året har professorn och författaren Sven-Eric Liedman gett ut en biografi om Karl Marx 
och hans idéer. Tillsammans med Sven-Eric lär vi oss mer om marxismens grunder och idéer 
uppdaterade till 2016. Hur ska vi förstå det och använda det i vår tid. 
 
Sommaren med vänstern 
Film, musik, poesi och prat om hela världen. Njut av sommarcaféer med vänstern, utbyt tankar 
och idéer med andra vänstermänniskor. Lyssna på spännande inledningar, drick lemonad och 
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smaska på hemmabakade kakor. Allt händer på vår bakgård. 
   Läs mer på vmalmo.se. Genomförs i samarbete med ABF Malmö. 

 
 

 

Gräv ner den eller flytta den! av Gunnar Stensson  

I årtionden har de boende velat ha bort den kraftledning som skär tvärsigenom västra Lund och 
utsätter Fågelskolan och delar av bebyggelsen för skadlig strålning. Dessutom förhindrar den 
Lunds utbyggnadsplaner i området väster om järnvägen. 
   Mats Olsson, V, har föreslagit att Lunds kommun i samband med Eons ansökan om tillstånd 
till en ny kraftledning mellan Fjelie och Furulund åter tar upp frågan om kraftledningen i västra 
Lund och kräver att den antingen flyttas eller grävs ner. 
   Opinionen för att flytta kraftledningen är stark och utbredd. Problemet måste lösas så snart 
som möjligt. Därför är det viktigt att frågan åter aktualiseras. 

 

 
 

 

C H Hermansson av Gunnar Stensson  

1966 gav den unge C H Hermansson ut sin bok En ny vänster. Äntligen en kommunistisk ledare 
som krävde demokrati, samarbete med den 
internationella solidaritetsrörelsen och frigörelse 
från Sovjetdiktaten! Trots en jävla oordning på 
partikongressen blev SKP VPK ett år senare. 
   20 augusti 68 krossade sovjetiska stridsvagnar 
Pragvåren, den rörelse som kämpade för socialism 
med ett mänskligt ansikte. En enda svensk 
partiledare krävde att Sverige skulle bryta 
förbindelserna med Sovjet: C H Hermansson. 
   Strax därpå var det val. Jag röstade för första 
gången på VPK. Partiet hamnade långt under den 
ännu inte uppfunna fyraprocentsspärren men blev 
kvar i riksdagen tack vare mandat i första 
kammaren. 
   Under Vietnam-åren fram till 1976 gällde 
enhetsfronten mot USA-imperialismen och jag 
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hade som många andra undvikit att organisera mig partipolitiskt. 
   CH hade avgått och Lars Werner var partiledare. Sovjetunionen stödde den breda falang 
partimedlemmar som motsatte sig den nya politiken. På gatorna i Lund sålde de 
Norrskensflamman i konkurrens med CH-trogna VPK:are som sålde Ny Dag. Det var kampåren 
mot flammaniterna. Själv sålde jag förstås Vietnambulletinen. 
   Maoisterna la ner FNL-rörelsen 76 och försökte överföra de politiska och ekonomiska 
resurserna till Kampuchea. De blundade för Pol Pots folkmordspolitik som redan då var 
uppenbar. Beppo Persson och jag bildade tillsammans med många andra ”Solidaritet med 
Vietnam”. 
 
Jag blev medlem i VPK Lund vars majoritet stödde CH:s eurokommunistiska linje. Jag invaldes 
i Lunds kongressdelegation. Hela hösten 77 debatterade vi, bland annat i Veckobladet, 
utformningen av ett Demokratiskt manifest som tog avstånd från Sovjetunionen och dess 
satelliter. Våra starkaste motståndare var Daniel Kallos och Svante Nordin. Vi kallade dem 
traditionalister. En av våra inspiratörer var Jörn Svensson. 
   Stora delegationer från Sovjetunionen och flera öststater välkomnades till kongressen i Folkets 
hus i Stockholm. Jörn uppmanade oss att ligga lågt. Det vägrade vi. Vi hade ett långt, 
omsorgsfullt förberett tal som Kitten Anderberg och jag skulle framföra. Kongressledningen såg 
till att vi fick hålla det inför en nästan tom sal. Gäster och flertalet kongressdelegater var ute och 
åt. 
 
CH studerade de ekonomiska strukturerna och skrev Monopol och storfinans: de femton 
familjerna, där han tillämpade marxismens idéer på det svenska samhället och föregrep Piketty, 
vars huvudtes är att ekonomisk koncentration leder till stagnation och till den populism som idag 
förhärjar de europeiska länderna, Ryssland och USA. 
   CH tog också initiativ till studiecirkelverksamheten kring Peter Weiss ”Motståndets estetik”, 
1976 utgiven på Arbetarkultur, partiets bokförlag. 
 
79 gjorde VPK Lund ett rekordval och kunde besätta 60 kommunala ansvarsposter. På riksnivå 
fick partiet 5,6 procent.  
   När general Gomulka den 13 december 81 genomförde en militärkupp i Polen för att stoppa 
demokratirörelsen och fackföreningen Solidarnosc valde VPK Lund samma väg som CH gjort i 
augusti 68: vi bröt offentligt med Sovjet och satellitstaterna. Jag ringde under pågående möte i 
partilokalen vid Bredgatan in beskedet till Lars Werner (på den tiden kunde man nå alla 
människor med ett enkelt telefonsamtal). Han klagade över en menisk i knäet. 
   Efter Sovjetunionens sammanbrott tio år senare fanns det bara en väg för partiet. VPK blev 
VP. CH:s nya vänster hade uppstått, som han förutsagt 25 år tidigare.  
   Gudrun Schyman tillförde en feministisk dimension och partiet nådde tolv procent i EU-valet 
1995. 
   Politiska och ideologiska bakslag följde men CH:s huvudlinje gäller än.  

 
 

 

Ogenomtänkt V-förslag om gatumusik av Ulf Nymark  

Vänsterpartiets Mats Olsson har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där partiet föreslår 
att i ett tillägg till Lunds kommuns lokala ”ordningsstadga” föreskriva att ”gatumusiker får 
under en dag inte framföra musik under längre tid än högst två timmar på samma plats. Vid 
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fortsatt framförande ska ny plats väljas utom hörhåll från tidigare plats. Ljudförstärkare och 
högtalare får inte användas utan särskilt tillstånd från polismyndigheten. 
 
Avstyrkande remissinstanser 
Massmedia har i stor utsträckning koncentrerat sig på gatumusiken vid Lund C. Stationsområdet 
nämns inte specifikt i motionstexten och som framgår ovan gäller V-förslaget kommunen som 
helhet.  
   Motionen har från kommunkontoret skickats på remiss till Miljönämnden och Tekniska 
nämnden. Miljönämnden behandlade remissen i juni och Tekniska nämnden vid sammanträde i 
onsdags.  
   Båda nämnderna säjer nej till förslaget med ett brett stöd av alla partier. Nejet grundar sig i att 
det är oförenligt med gällande lagstiftning att reglera gatumusiken på detta sätt i de lokala 
ordningsföreskrifterna. 
 
Allmän sammankomst  
Vilka lagar styr då vad som kan bestämmas i lokala ordningsföreskrifter? I ordningslagen finns 
bestämmelser om ”allmän sammankomst” på offentlig plats. Med allmän sammankomst avses 
bland annat sammankomst för att framföra konstnärligt verk. I begreppet sammankomst ligger 
att flera människor deltar. En allmän sammankomst blir det till exempel när flera 
förbipasserande stannar och lyssnar på en gatumusikant, men inte om musikanten är ensam eller 
har någon enstaka åhörare.  
 
Undantag från tillståndsplikt 
Men måste då inte en allmän sammankomst ha tillstånd? Jo, i princip. Men det finns undantag: 
en allmän sammankomst kan hållas utan tillstånd, ”om den med hänsyn till det väntade 
deltagarantalet, den utvalda platsen mm kan antas äga rum utan fara för ordning och säkerhet 
eller för trafiken” Alltså behöver gatumusikanter i allmänhet inte söka tillstånd. Dock får polisen 
upplösa en allmän sammankomst vid framförande av konstnärligt verk om det genom ljud eller 
på annat sätt medför allvarlig störning av ordningen. 
 
Kommunala förskrifter 
Med stöd av ordningslagen får kommuner besluta om ytterligare föreskrifter för att upprätthålla 
ordningen. Sådana föreskrifter får inte lägga ”onödigt tvång på allmänheten eller annars göra 
obefogade inskränkningar i den enskildes frihet” (ordningslagen 3 kap. 12 §). I regeringens 
förordning (1993:1632) i anslutning till ordningslagen stipuleras i 1 §, andra stycket, att 
kommunernas föreskrifter inte får innebära en ”inskränkning i den enskildes frihet att framföra 
ett musikaliskt verk eller något annat konstnärligt verk”. 
 
Fordras tillstånd för musik via högtalare? 
Det har hävdas från Tekniska förvaltningen att det fordras tillstånd om gatumusikanten använder 
högtalaranläggning. Läser en ”Allmänna ordningsföreskrifter för Lunds kommun” står där i § 10 
följande om nyttjande av högtalaranläggning på allmän plats: ”Information, reklam, propaganda 
eller andra budskap, som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom 
högtalare eller liknande anordningar utan polismyndighetens tillstånd”. Musik kan inte sägas i 
första hand vara information, reklam eller propaganda. Visst kan en säja att musik kan ha ett 
budskap, men det torde vara mer explicita budskap som åsyftas i ordningsföreskrifterna. 
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Förslaget strider lag och förordning 
Det är således ganska enkelt att konstatera följande: 
Motionens förslag att reglera tid och plats för gatumusikanter innebär onekligen en kraftig 
inskränkning av den ”enskildes frihet att framföra ett musikaliskt verk” och strider uppenbart 
mot lagen och förordningen. När det gäller förslaget om att det måste finnas polistillstånd för 
högtalarutsändning så finns det redan en sådan regel i Lunds ordningsföreskrifter. Om regeln ska 
gälla även musik från högtalaranläggning bör detta förtydligas i föreskrifterna.  
 
Men Malmö då? 
V-motionären skulle kunna invända att Malmö har en tvåtimmarsregel. Jo, det är sant. Men den 
är utfärdad med stöd av miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet. 
Inskränkningen gäller endast en väldigt begränsad del av kommunen, bland annat Gamla Staden 
och delar av Södra Förstadsgatan. 
   I sammanhanget kan också noteras att miljöbalken har en formulering som motsvarar den i 
ordningslagen: de kommunala föreskrifterna får inte medföra ”onödigt tvång för allmänheten 
eller annan obefogad inskränkning i den enskildes frihet”. 
   Förordningen om miljöfarlig verksamhet (1998:899) 40 § ger möjlighet till begränsningar för 
gatumusiken på ”viss offentlig plats” i ”ett enskilt fall” om det behövs för ”att hindra att 
olägenheter för människors hälsa uppkommer”. För min del ställer jag mej väldigt tveksam till 
om begränsningen i Malmö gäller ”enbart ett enskilt fall” och endast ”viss offentlig plats”. Så 
länge detta inte prövats i domstol så gäller förstås ändå bestämmelsen.  
 
Ogenomtänkt och oenigt i V 
Nästa varv i den kommunala kvarnens behandling av motionen är att kommunstyrelsen ska ta 
ställning till den och lägga förslag till fullmäktige om beslut. Det är förstås otänkbart att 
fullmäktige skulle fatta ett beslut om reglering av gatumusiken i strid mot lagen.  
   Alla partier var alltså i de båda nämnderna eniga om att säja nej till motionens förslag. Att 
även V-representanterna i nämnderna avstyrker förslaget tyder på att det endera är ett dåligt 
genomtänkt förslag, eller att det råder oenighet inom partiet om förslaget. Förmodligen handlar 
det om båda delarna. 
 
Att läsa 
 • Ordningslag (1993:1617) 
 • Förordning (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela 
lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617) 
 • Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lunds kommun (Antagna av kommunfullmäktige 
den 25 januari 1996, med ändringar 2001, 2009 samt 2013) 
 • Miljöbalk (1998:808) 
 • Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
 • Lokala miljöföreskrifter för Malmö (Antagna av kommunfullmäktige 2015-10-01) 
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Midsommar i Klostergården av Gunnar Stensson 

 

Natten före midsommarafton föll ett varmt regn över ängar och fält, blommor och grönskande 
träd runt Klostergårdens röda tegelhus. I gryningen samlade Ingrid och Ann-Britt och Marie 
prästkragar och band buketter och kransar. Leif hade ordnat en majstång. Magnus kom dragande 
med ett lass björklöv. Nu skulle stången kläs. Och många pojkar och flickor i alla åldrar hjälpte 
till. De var röda i ansiktet och svetten rann. Ingrid köpte glass. 
   Nu var det tid att resa stången. Den var lång och tung. Många kraftiga karlar tog i. Å hej! Där 
stod den.  
   Det var årets varmaste dag. Plaskdammens kalla vattenstrålar glittrade i solskenet. 
Skrattande och skrikande plaskade Klostergårdens ungar i dammen medan föräldrarna slog sig 
ner i gräset och tanter och farbröder pustande satte sig på bänkar i skuggan. Vimlet av glada 
människor blev allt tätare, stången vajade och förväntan steg. Vad skulle hända nu? 
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Då, när spänningen blev outhärdlig, framträdde en man med gitarr och mikrofon. Vid sin sida 
hade han en kvinna och ett par barn. Han fick små blöta grodor att hoppa runt stången och sju 
gånger sju vackra flickor att vända sig omkring. De skurade sina golv och tvättade sina kläder 
och sen gick de till kyrkan. Bönderna skar sin havre och pigorna band. Flickan fick den hon ville 
ha, men sen lät hon honom gå för en annan. 
   Och högtalaren pajade, men festen fortsatte och solen ville aldrig gå ner och sommaren och 
sommarlovet och semestern låg framför oss. 
   Och stången stod kvar en hel vecka och många försökte välta den, men ingen lyckades.  

 
 

 

Det "röda" Wien av Staffan Lindberg  

Wien mitt i juli, trettiofem grader varmt och en strid ström av turister vid alla palats, kyrkor och 
minnesmärken. Det är internationell sociologkonferens på temat ” Den framtid vi vill ha – global 
sociologi och kampen för en bättre värld”. Den är spännande och intressant men lika intressant 
är Wien som stad, kultur och uttryck för den österrikiska historien. För mig är den tidiga 
socialdemokratins framgångar, storhet och dramatiska nederlag mest fängslande inte minst i 
kontrast till det politiska Österrike vi känner i dag. I Wien byggdes västvärldens första moderna 
välfärdsstat. 

 

Det är en pampigt vacker stad snarare än trivsam gammal medeltida med smala gränder. Nästan 
varje stenfasad är smyckad som ett slott, gatorna är breda med sina banor för spårvagnar, bussar-
bilar och cykelbanor. Trafiken måttlig, nästan aldrig igenkorkad, men avgaser är det lika fullt i 
den stillastående värmen. Här fungerar de smala små spårvagnarna i ett finfördelat nätverk för 
enskilt vardagsresande i en lugn ström. Inga massor som ska från en punkt till en annan på 
morgonen och eftermiddagen! 
 
Detta är nog Europas rikaste kulturstad alla kategorier. Vi känner ju den rika musiken bäst - från 
Haydn till Arnold Schönberg i alla fall - och den spelas överallt trots att det är sommarlov. 
Konstsamlingarna är enorma från hela Europas målerihistoria, men mest spännande är de 
konstnärer och arkitekter, som framträdde i Wien slutet av 1800-talet med namn som Gustav 
Klimt och Egon Schiele. Secession var ordet för denna inriktning – utbrytning från vad 
konstnärerna betraktade som ett misslyckad borgerlig liberalism. Naket, existentiellt och 
ångestfullt är bara tre av många starka sinnestillstånd som man känner inför denna konst. 
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Lägg därtill jugendarkitekturen, de intellektuella som Freud och Wittgenstein och det litterära 
Wien, nu bara ’kvar’ som de berömda kaféerna där de alla umgicks - även Lenin och Trotskij 
satt där i sin exil. Man behöver inte precis åka på konferens i Wien för att fylla tiden. 
 
Wiens storhet skapades under släkten Habsburgs feodala imperium från slutet av 1200-talet till 
1918 och dess förändring över tiden. Den storslagna musiken, konsten och det jättelika hovlivet 
byggde på böndernas slit och beskattning och tidvis inkomster från Spaniens kolonier. 
Legitimiteten kom sig av en stat som kallades det tysk-romerska riket och var nära förbundet 
med påvedömet, fram till dess upplösning 1806 när Napolons arméer hade intagit staden. Sedan 
blev det bara Österrike och Ungern och en mindre monarki men ändå ett mäktigt centrum för 
hela Mellaneuropa. 
 
Här sker en gradvis ekonomisk förändring och industrialisering under 1800-talet. Vid 
sekelskiftet 1900 är arbetarklassen stor och välorganiserad både politiskt och fackligt. 
 
När monarkin faller samman i slutet av första världskriget och Wien blir en självständig rådsstat 
i republiken Österrike, så tar socialdemokratin makten i staden med en egen ideologi, den s k 
Austro-marxismen, som förespråkar en reformistisk väg till socialismen - en tydlig kontrast till 
den ryska revolutionen.   
 
Det blev en nydanande politik i det annars så konservativa Österrike. Kanske mest bestående är 
det sociala bostadsprogrammet med moderna bostäder och självförvaltning för tusentals 
arbetarfamiljer, som fortfarande finns kvar i fint skick. Arbetarskydd och hälsovård skapades för 
alla, kvinnorna hade en stark representation och egna organisationer som satte avtryck i 
politiken. Nya skolor byggdes för alla barn med ny läroplan och kultur och idrott. 
 
Allt detta finns dokumenterat på museet ”Waschsalon - Das rote Wien” som 
finns på Halteraugasse 7 och lätt nås med spårvagn, linje D. Det finns i stort 
bostadskomplex som ännu kallas Karl-Marx Hof. Öppet torsdag och söndag 
eftermiddag. Det är en fascinerande resa från de första fackföreningarna och 
partibildningen, via press som ett Veckoblad från 1878, till den tid då man 
genomförde sina idéer, 1919 – 1933. 
 
Slutet blev en katastrof genom fascismens seger i politiken och den nazistiska 
inmarschen 1938. En politisk anda som ännu på många sätt dröjer sig kvar i 
dagens Österrike.  
 
I Sverige däremot blev denna ”Austro-marxism” klart inspirerande för 
socialdemokratins utveckling, liksom i de andra nordiska länderna och i 
Frankrike och Tyskland – ett arv vi fortfarande försöker förvalta om än med 
ökande svårigheter och motstånd från en allt borgerligare tidsanda.  
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Hiroshimadagen 6 augusti i Lunds domkyrka 

 

I augusti 2016 är det 71 år sedan atombomberna föll över Hiroshima och Nagasaki, bomber som 
inom loppet av några månader orsakade över 200 000 människors död. De överlevande utsattes 
för strålning som än idag  framkallar olika former av cancer, och långtidseffekterna fortsätter att 
drabba de överlevandes barn. Det som hände i Hiroshima och Nagasaki får aldrig någonsin falla 
i glömska, och vi måste till varje pris förhindra att det händer igen. Kärnvapnens existens och 
hot om deras användning får aldrig bli en naturlig del av världsordningen. 
 
För några dagar sedan återvände vår familj från en resa till norra Sverige, till Sapmi. I denna 
storslagna men kärva miljö har samerna utvecklat sin kultur och sitt levnadssätt under många 
tusen år. Kärnvapnen står för den absoluta motsatsen till samernas långsiktiga 
hållbarhetsperspektiv. På 70 år har ett globalt kärnvapenkrig redan varit nära fler gånger än vad 
vi mäktar tänka på. Det är absurt och orimligt att människan besitter vapen som kan ödelägga 
jorden och hela vår historia på bara några minuter, och att de befinner sig utanför demokratisk 
kontroll. 
 
Utvecklingen idag går rasande snabbt mot onödig militarisering, i världen liksom i Sverige. I 
Turkiet, som just upplevt ett försök till statskupp, finns 50 amerikanska kärnvapen utplacerade 
genom Nato. De befinner sig nära den syriska gränsen, på Incirlik-basen som utgjorde en av 
utgångspunkterna vid kuppförsöket. Hur kan man garantera dessa bombers kontroll och 
säkerhet? 
 
I Europa aktiverar USA missilsköldar som ska utgöra skydd för motattack i händelse av ett 
Nato-lett kärnvapenanfall österut. Skölden öppnar för ett radikalt brott mot doktrinen att inte 
använda kärnvapen för ett första anfall. Därigenom riskerar Europa att bli skådeplats för ett 
kärnvapenkrig. 
 
I Sverige har värdlandsavtalet med Nato nyligen trätt i kraft. Avtalet röstades igenom i riksdagen 
under våren, utan fullvärdig demokratisk process. Därmed öppnades möjligheten att kärnvapen 
placeras i Sverige, kärnvapen som i så fall skulle stå utom vår kontroll. Oron ökar då vi tänker 
på Natos strategiska intressen vid Östersjön, och Sveriges okritiska samarbetsvillighet gentemot 
Nato. Verklig neutralitet och ett starkt ställningtagande mot kärnvapen från Sveriges sida hade 
kunnat bidra till hela världens säkerhet, men istället har vi valt helt fel väg att gå.  
 
Trots allt finns ett starkt hopp. Ett mycket stort antal människor världen över jobbar hårt för 
kärnvapnens avskaffande. ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, är en 
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kraftfull global kampanj som i maj hoppfullt rapporterade att en överväldigande majoritet av 
världens regeringar är beredda att börja förhandla om ett globalt kärnvapenförbud. Många stater 
vill inleda förhandlingar redan nästa år. Det finns idag förbud mot flera inhumana och 
urskillningslösa vapen: biologiska och kemiska vapen, landminor och klustervapen. Låt ett 
sådant förbud börja gälla även för kärnvapen, som ett nödvändigt steg mot en kärnvapenfri 
värld.  

Emilia Mühlhäuser, Elisabeth Mühlhäuser 
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens lokalförening Lund-Malmö  

 
 

 

Pöbeln och dess representanter av Gunnar Stensson  

Hur ska vi förstå det samtidiga framträdandet av populister som Donald Trump, Benyamin 
Netanyahu, Vladimir Putin, Marie Le Pen, Victor Orban, Recep Tayyik Erdogan – listan kan 
göras längre, mycket längre?  
   Någonstans finns också Jimmy Åkesson där. 
 
Hanna Arendt ger i sin stora bok Totalitarismens ursprung (Daidalos, 
2016) ett viktigt perspektiv på de nutida populisternas framträdande, 
trots att boken skrevs för mer än 50 år sedan och är en historisk analys 
av skeendet under första hälften av 1900-talet.  
   Det finns likheter mellan 1900-talets första decennier och vår tid, 
mellan 1920-talets  
laissez-faire och nyliberalismen, mellan nazismen/fascismen och vår tids 
nationalistiska rörelser. 
   Hanna Arendt skriver: ”Att en pöbel uppsteg ur den kapitalistiska 
organisationen observerades tidigt...   
   Vad de inte förmådde se var att pöbeln inte kunde identifieras med den 
växande industriella arbetarklassen och än mindre med folket i dess helhet, utan att den i själva 
verket utgjordes av avskummet från alla klasser.  
   Denna sammansättning fick det att se ut som om pöbeln och dess representanter hade avskaffat 
klasskillnaderna, att dessa människor, som stod utanför den av klasstänkande genomsyrade 
nationen, var folket självt (die Volksgemeinschaft som nazisterna kallade det)... 
   Vad de inte förmådde förstå var att pöbeln inte bara är det borgerliga samhällets avskum utan 
också dess biprodukt, direkt producerad av detta samhälle som den därför aldrig helt kan skiljas 
från... 
   Det var detta som till sist fick den tyska borgarklassen att lägga bort hyckleriets mask och 
öppet erkänna sin anknytning till pöbeln, som man öppet vände sig till för att hävda sina 
egendomsintressen.” (s. 235)  

 
 

 

När larmen tystnar av Gunnar Olofsson  

Medan palestinierna förbereder nya demokratiska val i oktober tar den israeliska regimen nya 
strypgrepp på det israeliska samhället och de fria medierna. Premiärminister Benjamin 
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Netanyahu - som nu även samlat funktionerna som utrikesminister, kommunikationsminister, 
ekonomiminister och minister för regional utveckling i sin hand – lovade, efter valförlusten 
1999, att skaffa sig ”egna media” för att konkurrera ut de existerande, kontrollerade av en ”elit” 
som han menade ha orsakat hans avgång. Detta har nu blivit verklighet. 
 
Med hjälp av sin högra hand sedan 20 år, Shlomo Filber, och pengar från casinomagnaten och 
mångmiljardären i USA, Sheldon Adelson, distribuerar Netanyahu nu sin egen världsbild genom 
gratistidningen ”Israel Hayom” - som slagit ut den anrika Yedioth Ahronoth som landets största 
tidning. Planer finns också på att splittra TV-kanaler och släppa in fler regimkontrollerade 
aktörer. ”Det är ju obegripligt att vi skulle etablera företag som vi inte kontrollerar”, förklarar 
kulturminister Miri Regev. ”Vad är poängen? Vi lägger ner pengarna och de sänder vad de vill?” 
 
En ny lag, antagen av det israeliska parlamentet den 11 juli, kräver att israeliska icke-statliga 
organisationer (NGO:s) som får mer än hälften av sina inkomster från utlandet, måste deklarera 
sina källor vid varje kontakt med myndigheter. Udden är riktad mot organisationer som sysslar 
med mänskliga rättigheter medan bosättarrörelsen, som får stöd av utländska donatorer, på olika 
sätt kan kringgå reglerna. Likaså pågår försök att få igenom en ny ”nationalitetslag” vars syfte är 
att framhålla Israels judiska karaktär framför dess demokratiska. 
 
Samtidigt har försvarsministern, högerextremisten och bosättaren Avigdor Liberman, läxat upp 
Israels arméradio för att man sänt ett program om den palestinske poeten Mahmoud Darwish. 
”Det är uppenbart att det här rör sig om ett misslyckande och inte kan förbigås opåtalat”, låter 
försvarsministeriet meddela. Darwishs poem ingår sedan länge i den israeliska litterära 
traditionen, men efter ett direktiv från utbildningsminister Naftali Bennett har fokus nu lagts på 
”judiskt arv och judisk tradition” - böcker har skrivits om och det arabiska språket, modermål för 
20% av landets invånare, nedprioriterats. Idag studerar endast 1,5% av judiska high school-
studenter någon arabiska, språket har fått status av ”terroristspråk” och allt fler röster höjs för att 
bojkotta palestinsk litteratur, poesi och kultur för att hindra judisk ungdom att utsättas för 
”förtal”. 
 
”Poetens frihet att skriva vad han vill är en hörnsten i demokrati” säger den israeliske poeten 
Ronny Someck. ”Darwish var påverkad av den israeliske poeten Yehuda Amichai. Han var 
mycket bekant med den judiske poeten Hayyim Nahman Bialiks poesi och var vän med många 
israeliska författare och poeter”. Darwishs poesi kunde, enligt Someck, tjäna som ”en grundbult 
i den bro vi vill bygga mellan judar och araber”. Det är därför säkert extra viktigt för regimen att 
stoppa just detta. 
 
Den israeliska kulturskymningen tar sig många uttryck. Så har Israel med viss framgång lyckats 
förhala beslutet i FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO) att förklara 
det gamla Jerusalem som ”hotat kulturarv”. Och nyligen nominerades rabbinen Eyal Karim för 
toppjobbet som chefsrabbin för den israeliska armén. Karim har bland annat utmärkt sig för att – 
med stöd av den judiska religiösa texten i ”Torah” – förorda våldtäkter på ”otrogna” i krigstid. 
Således en ideologi relativt lik den som saluförs av Islamiska Staten. 
 
Ibland israeliska intellektuella, och på sina håll inom EU, ökar oron för den ökande 
fascistiseringen och rasismen i det israeliska samhället. EU:s samarbetsavtal med Israel kräver 
”respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska principer (artikel 2) – alltså sådant som 
alltmer åtsidosätts av regimen. Men medan varningsklockorna borde ringa allt högre har larmen 
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alltmer tystnat i den internationella kritiken. 

 
När fler palestinska bostäder än på mycket länge rivs, mer land beslagtas, fler illegala 
bosättningar byggs på ockuperad mark, blockaden av Gaza är inne på sitt nionde år och den 
israeliska armén planerar nya illdåd mot palestinska civila – då tiger våra politiker och media om 
utvecklingen. De allt grövre brotten mot demokrati, yttrande- och pressfrihet, de allt fler 
övergreppen, fängslandena och utomrättsliga avrättningarna av palestinier möts med allt större – 
tystnad. En handfallenhet som, om den inte bryts, framöver kommer att kosta många fler 
människor – israeler, men framför allt palestinier – livet. 
 
I höst påbörjas leveranserna av nya amerikanska stridsflygplan – modell F-35 ”Stealth” – till den 
israeliska krigsmakten. Planen, fyllda av ny och oanad teknologi, möjliggör såväl massiva 
bombanfall som ett smygande undan radarsystem och skydd mot missiler från marken. Fast i 
Gaza, konstaterar en militär källa belåtet, behövs ju inte de osynliggörande egenskaperna, ”utan 
planen kan bära sex ton bomber redan från första minuten”. 
Gunnar Olofsson 

 

 

 
 

In Jerusalem 
In Jerusalem, and I mean within the ancient walls, 
I walk from one epoch to another without a memory 
To guide me. The prophets over there are sharing 
The history of the holy . . . ascending to heaven 
And returning less discouraged and melancholy, 
   because love 
And peace are holy and are coming to town. 
I was walking down a slope and thinking to myself: how 
Do the narrators disagree over what light said about 
   a stone? 
Is it from a dimly lit stone that wars flare up? 
I walk in my sleep. I stare in my sleep. I see 
No one behind me. No one ahead of me. 
All this light is for me. I walk. I become lighter. I fly 
Then I become another. Transfigured. Words 
Sprout like grass from Isaiah’s messenger 
Mouth: “If you don’t believe you won’t believe.” 
I walk as if I were another. And my wound a white 
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Biblical rose. And my hands like two doves 
On the cross hovering and carrying the earth. 
I don’t walk, I fly, I become 
Another, transfigured. No place and no time. 
   So who am I? 
I am no I in ascension’s presence. But I 
Think to myself: alone, the prophet Mohammad 
Spoke classical Arabic. “And then what?” 
Then what? A woman soldier shouted: 
Is that you again? Didn’t I kill you? 
I said: you killed me . . . and I forgot, 
Like you, to die.  

 
 

 

66 år i skolan 21. 1969-73: 2. Ulrikedal, Lund av Den Gamle  

Gruvarbetarstrejken bröt ut i december och det gjorde oss till norrbottningar igen. Vi hade 
fortfarande kontakt med enstaka Framnäs-elever. Vi hade läst Sara Lidmans Gruva. Vi hade 
varit i Kiruna. Och till vår förvåning var Lund snötäckt. Som Norrbotten. Snön kom i början av 
november och stannade till påsk. 
   När en ledare i Arbetet (S) påstod, att gruvarbetarnas löner var högre än t ex varvsarbetarnas 
och att den olagliga gruvstrejken var en lyxstrejk, protesterade jag i en artikel som till min 
förvåning publicerades följande dag. 
   En rad andra vilda strejker följde under vårterminen 1970 och det ledde så småningom till 
reformer som lagarna om medbestämmande och anställningsskydd.   Martin trivdes på Vega-
skolan. På kvällarna brukade han smyga ner till studenternas samlingssal för att se ishockey på 
tv. Studenterna hade sällan råd till privat tv. De solidariserade sig med Martin när jag hämtade 
honom för att lägga honom. Han smet ner igen efter en stund och studenterna applåderade. 
 
Karin hade engagerat sig i Lilla teatern, som huserade på Sandgatan. Skådespelarna ville spela 
politisk teater i solidaritet med arbetarklassen. Arbetsformen skulle vara demokratisk 
gruppteater. De första månaderna blev det mest diskussioner. Till slut tog de kontakt med 
arbetarna på sockerbruket i Arlöv och fick till stånd ett möte om arbetsvillkoren.  
   När de föreslog att mötet skulle anta en resolution begärde en av de äldre mötesdeltagarna 
ordet och sa: ”Nog behövs det en revolution, men tiden är kanske inte mogen. Det är nog för 
tidigt.” Sedan antog de resolutionen. 
   Till slut valde skådespelarna Sten Lennblad till gruppledare och började repetera Kent 
Anderssons Flotten, som är en satir om det långsamma socialdemokratiska reformarbetet.  
   Sara som var fem följde med Karin på Lilla teatern. Under repetitionerna brukade hon sitta 
tillsammans med belysningsmästaren. Hon hade nu tre vänner i Ulrikedal, Bontle från Sydafrika, 
Cecilia, vars far var peruan och mor ölänning, båda läkare, och Cecilia, dotter till Birgit, lärare 
som vi alltjämt umgås med på somrarna. Sara ritade också affischen till Flotten. Vi har den på 
väggen. 
 
Jag deltog i ett trebetygsseminarium i ekonomisk historia, lett av professor Bjurling, och 
arbetade på en uppsats i ekonomisk historia: ”Sveriges ekonomiska relationer med USA och den 
svenska Vietnampolitiken 1965 – 1970”. Jag hävdade förstås att det förelåg en djup konflikt 
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mellan Sveriges ekonomiska politik och Vietnamsolidariteten. 
   Uppsatsarbetet gav mig tillfälle att sätta mig in i en mängd aktuell litteratur. I efterhand kan 
jag se att jag tagit starkt intryck av Lennart Berntson och Gunnar Persons lilla debattbok U-hjälp 
och imperialism. Båda författarna hörde till kretsen kring tidskriften Zenit som utgavs i Lund 

 
I maj skulle det bli karneval. FNL-gruppen och FIB-Kulturfront organiserade en Motkarneval. 
Vi bildade en kommitté i vilken jag och Peter Larsson från FIB ingick. Vi saknade erfarenhet 
och hade noll ekonomiska resurser. Jag minns hur glada vi blev när vi upptäckte att man kunde 
koppla in en högtalaranläggning på Gröningen. Jag träffade en lokal musikgrupp som kallades 
”Stenblomma” på ett konditori på Södra Esplanaden. Ett par före detta Framnäs-elever ingick i 
”Träd Gräs Stenar”, en musikgrupp som tidigare kallats ”International Harvester”. Jag ringde 
efter dem och de kom. Pistolteatern i Stockholm lovade att komma till Lund med sin pjäs 
Palmlänningarna. Lilla Teatern hade just haft premiär på Flotten.  
   Mer hade vi inte. Solen sken på de kanske 1000 deltagarna på Gröningen. Pistolteatern spelade 
med förstärkare. Jag minns hur den då unga skådespelerskan Kim Anderzons röst ekade ända 
bort till Mejeriet. Träd Gräs Stenar gjorde succé. Efteråt satt de på min balkong och drack 
otroligt mycket öl. På kvällen spelade Lilla Teatern två föreställningar av Flotten efter varandra. 
Den lilla lokalen var överfull. Jag hade inte möjlighet att vara där och det var mycket sent eller 
rentav gryning innan Karin kom hem.  
   Såvitt jag minns betalade vi ingenting till någon medverkande. Det ingick i förutsättningarna. 
Vi hade inga pengar. Det hörde också till tidsandan. Under tiden pågick Lundakarnevalen, 
kanske tio gånger större och med ekonomiska resurser på flera hundratusen.  
 
Jag hade under året fått en inkallelseorder till en ny repetitionsövning på I ll, men begärt 
uppskov, vilket beviljades på vårkanten. Uppsatsen inför seminariet kostade 800 kronor att 
trycka, pengar som jag inte hade. Var det dags att återvända till Framnäs? 
   Nej, det kunde uppskjutas. Genom att söka in på Lärarhögskolan i Malmö fick jag ytterligare 
ett år med samma ekonomiska villkor som dittills, lön minus B-avdrag. Tanken hade funnits 
länge. Under året hade LGR 69, Läroplan för grundskolan, presenterats. Den var produkten av 
årtiondens experimenterande och innebar att den svenska grundskolan hade funnit sin (nästan) 
slutgiltiga form. Grundskolan som demokratiskt rättviseprojekt hade intresserat mig sedan 
mitten av 50-talet. Så vi bodde kvar i Ulrikedal. 

 


