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45:e årgången 
 

 

 

Friday for Future alla fredagar 

 

Välkomna på demonstration för klimatet, varje fredag någon gång mellan 10- 13 på Stortorget. 

 
 

 

Energiomställning - klimatkris 

 

Vill vi rädda klimatet så krävs en energiomställning. 

Föredrag om energiomställning dess innebörd och förutsättningar ges av Oscar Svensson 
doktorand vid Miljö- och Energisystem vid Lunds Tekniska Högskola (LTH). Oscar skriver 
avhandling kring energiskiften inom industrin ur ett socio-tekniskt perspektiv och hur materiella 
förhållanden, teknisk utrustning och sociala strukturer samverkar i olika energiomställningar. 
 
Tisdagen 10 september kl 19, ABF Lund, Kiliansgatan 9  
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Senaste nytt av Lucifer  

Det senaste i gymnasiefrågan är att Svaneskolan ska rivas för att bereda plats för ett 
nytt gymnasium. 
Det finns bara ett parti som har haft en klar linje hela tiden: Vänsterpartiet. Inget nytt 
gymnasium nu och riv inte Svane. 
   Grunden till det hela är att kommunledningen tänker framhärda i sin affärsidé som gör att 60 
procent av eleverna kommer utifrån. Vad som behövs är att kommunen modifierar det 
nuvarande fritt-sök-avtalet så att vi når 20-30 procent. I väntan på att siffrorna ska sjunka så 
kanske kommunen får hyra in sig på Ideon, Lätt som en plätt. 
 

Från bankvärlden  
Det är mycket snack om banker nu för tiden. Man erinrar sig då lätt vad Brecht sa om deras 
verksamhet. Han var inte säker om vem som var värst: en bankrånare eller en bankdirektör. 
   På sistone har vi fått läsa mycket om en tidigare Lundabo, Jens H. som har lanserats som 
kandidat till VD-posten i Swedbank, den för dagen mest skandaldrabbade banken. On jag blivit 
tillfrågad skulle jag nog ha avrått från jobbet. T.ex anser ekonomijournalister att det är 
besvärande att han tidigare jobbat för Göran Person på finansdepartementet. Visst, men det är ju 
värre än så. Han har ju dessutom jobbat för tre andra tidigare finansministrar: Erik Åsbrink, 
Bosse Ringholm (!) och Per Nuder. 
   Men det finns ännu allvarligare saker. Såvitt jag vet började Jens H. skolan och lärde sig läsa 
och räkna i en förstaklass på Cuba. Det borde bekymra Aktiespararna betydligt mer än att han 
inte jobbat på bank tidigare Då har han i varje fall inte påverkats av en banks osunda atmosfär. 
Cubanska förstaklasser får nog anses vara lite i amerikansk stil med en nationsfana exponerad på 
väggen. Dessutom: varje dag inleds ned att barnen sjunger en revolutionär sång. Ja, sådant sätter 
sina spår i ett ungt sinne och skulle inte passa sig på Swedbank. 

 
 

 

Noterat  

175 miljoner skolpengar från eleverna till aktieägarna.  
Academedias och Internationella skolans ägare håvar in skattebetalarnas pengar. TT 30/9 
   ”Folket visslar ut mig men jag applåderar mig själv hemma hos mig när jag räknar pengarna i 
min kassakista.” Anonym romersk kapitalist 
 

Trots hot om miljonböter på grund av brister i företagets gymnasieskolor är direktören för det 
privata utbildningsföretaget Academedia, Marcus Svanberg, optimistisk. Han har nämligen 
identifierat en ny miljardmarknad, privat arbetsförmedlande med offentliga bidrag. 
 

”Vinnarna är Sveriges allra rikaste” 
Sex miljarder går till de allra rikaste när värnskatten slopas. Slopad värnskatt innebär att de rika 
som konsumerar mest – och skadligast - ökar sin konsumtion.  
   Konsumtionen ökar ännu mer  om vi sänker skatten för hushåll med lägre inkomst, menar LO.  
   Båda ser ökad konsumtion som lösningen på konjunkturförsvagningen. 
TT 30/9 
Men vad jorden behöver är minskad konsumtion. 
   Föråldrat ekonomiskt tänkandet och konventionell ekonomisk politik påskyndar  
klimatkatastrofen.  
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Hedda byggs på Svane av Gunnar Stensson  

S, M, MP, SD och C röstar för 

Inför kommunstyrelsemötet i onsdags försökte fastighetsägaren Wihlborgs köpa en majoritet för 
Ideon-alternativet genom att utlova 25 miljoner som en extra engångsersättning, men det 
fungerade inte. 
   L, V, FNL och KD röstade visserligen emot att Heddagymnasiet byggs på Svanes tomt, men 
av andra skäl.  
   V gav uttryck för sin principiella linje att Lund inte ska monopolisera gymnasieutbildningen 
på andra kommuners bekostnad genom att bygga fler gymnasieskolor. Den hållningen kan 
komma att bli betydelsefull i framtiden.  
   För L var dock anknytningen till näringslivet och inte minst det ekonomiska bidraget 
avgörande. 
 
Lärarna på Hedda-gymnasiet andas ut. 
”Min professionella bedömning är att man ska bygga på Svanes tomt. Vi har alla varit med och 
samverkat fram den skola och den planritning som var tänkt på Svane – en toppmodern skola i 
ändamålsenliga lokaler.” Simon Ekvall lärare i samhällskunskap och historia. 
   ”Nyttan att vara nära de andra kommunala skolorna som har teoretiska program är större än att 
vara nära eventuella externa kontakter.” Henrik Tofft, lärare i juridik och samhällskunskap.  
(Sara Martelius, SDS 2/9). 
 
”Kaos är granne med Svane” 
Så formulerade SO-läraren Magnus Herrlin på Svane-skolan situationen. Men det finns andra 
grannar också. 
   Parkskolan, den gamla folkskolan vid Stadsparken, är det självklara och närliggande 
alternativet. Läget är perfekt, intill både Katte, Hedda och Polhem, med tillgång till fotboll mm 
på Arenan och med hela den härliga Stadsparken som rekreationsområde.  
   För elever från det snabbt växande Klostergården blir Parkskolan det bästa skolvalet, med 
Stadsparken som skolväg. 
   För Svane-lärarna är Parkskolan det givna alternativet.  
   ”Vi har mätt ut var eluttagen på Parkskolan ska vara”, säger Lena Lönn Hopper. (Sara 
Martelius, SDS 5/9)    
   Problemet är att det krävs fjorton månaders arbete för att bygga om Park så den motsvarar 
grundskolans behov, enligt serviceförvaltningen.  
   Det har talats om att under mellantiden flytta Svane till Lerbäck, en lösning som samtliga 
inblandade på goda grunder ställer sig mycket negativa till. 
   Men Hedda på Svane och Svane på Park blir en utmärkt lösning när karusellen slutat snurra. 
 
 

 

 

Immanuel Wallerstein (1930-2019) av Gunnar Stensson  

Under årtionden var Immanuel Wallerstein vid sidan av Noam Chomsky en av de 
antiimperialistiska tänkare som oftast citerades i VB. Med utgångspunkt från bland andra Andre 
Gunder Frank och Samir Amin (vars bok Kapitalism i globaliseringens tid, Daidalos 1998, jag 
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översatte) utarbetade Wallerstein en världssystemteori som beskrev världen som uppdelad i rika 
centrumstater och periferiländer, som utnyttjades och förtrycktes av centrumstaterna.  
   I längden skulle detta kapitalistiska system inte vara hållbart.  
   Wallersteins teori var naturligtvis mycket komplex, och den utvecklades 
hela tiden med nya iakttagelser. Den förutsåg bland annat den yttersta 
centrumstaten USA:s nedgång.  
   Självfallet är teorin om världssystemet tillämpbar också i dag, när 
centrumstaterna, vilkas fossildrivna kapitalism orsakat dagens klimatkris, 
stänger gränserna vid Texas, Grekland och Medelhavet för periferins 
migranter, som är de som först drabbats av klimatkatastrofen. 
   Den 1 juli i år publicerade Wallerstein sin 500:e krönika. Det blev den 
sista. Immanuel Wallerstein blev 88 år.  

 
 

 

Ska Staffanstorp bygga Lunds nya stadsdelar? av Gunnar Stensson  

Microsofts miljardinvestering i ett datacenter vid korsningen mellan väg 108 och Västervägen i 
Staffanstorp kan komma att leda till en snabb ökning av bostadsbyggandet vid staden Lunds 
gränser i Knästorp och Flackarp. 
   Det kan uppstå nya stadsdelar i Lunds stad – utan verkligt inflytande för Lunds kommun. 
 
Lunds kommun har ett märkligt utseende med huvudorten inklämd i kommunens västra hörn, 
skriver Sverker Oredsson i Lunds historia. 
   Kommunens underliga utformning är ett resultat av kommunsammanläggningen 1974. 
Regeringen hade i en departementspromemoria föreslagit att större delen av Staffanstorps 
kommun skulle ingå i Lund. 
   Men Staffanstorp vägrade. Staffanstorps kommunstyrelseordförande greve Kurt Wachtmeister 
i Trolleberg ledde kampen för självständighet. 
   Nils Lewan, professor i kulturgeografi, argumenterade för att åtminstone socknarna Knästorp 
och Flackarp skulle ingå i Lunds kommun på grund av den stora arbetspendlingen till Lund.  
   Själv läste jag kulturgeografi 1970 och minns mycket väl hans argumentation, som bidrog till 
att väcka mitt dittills svala intresse för lokalpolitiken i Lund, där jag var nyinflyttad. Men jag 
kunde inte ana att gränsdragningen skulle få så ödesdigra följder 50 år senare. 
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Om Knästorp och Flackarp tilldelats Lund skulle det förstås ha inneburit att underlaget för 
Staffanstorp som egen kommun minskat. 
   I slutändan accepterade Lund att Knästorp och Flackarp tillfördes Staffanstorp. Ett skäl var att 
socialdemokraterna befarade, att om de införlivades i Lund skulle det leda till borgerlig majoritet 
i fullmäktige för lång tid framåt. 
   Att greve Wachtmeister, H, stred med näbbar och klor för att Knästorp och Flackarp skulle 
tillhöra Staffanstorp är lätt att förstå. Om de hamnat i Lund skulle han själv – ordförande i 
Staffanstorp och bosatt i sitt gods Trolleberg – blivit Lundabo.  För honom innebar Staffanstorps 
seger dessutom stora ekonomiska fördelar. 
 
Så blev det som det är. Staffanstorps nuvarande kommunordförande Christian Sonesson, M, 
planerar storskaligt byggande både i Knästorp och Flackarp. Han talar om behovet av nya 
transportvägar till Lund. Microsofts miljardinvestering stärker honom.  
   Nybyggnadsplanerna handlar uteslutande om stora arealer förstklassig åkermark - detta i en tid 
av hotande livsmedelsbrist.  
   I förra numret av VB berättade vi om en byalagsvandring till Knästorp över vida åkrar och 
längs Höje ås grönskande stränder.  
   Vi såg då att planerna för Knästorp ansluter direkt till Lunds stad, från Tetra Pak till 
Gastelyckan. Vi såg att de hotar stora naturvärden. 
   Frågan är vilket inflytande Lunds kommun kan få över storleken och utformningen av denna 
nya stadsbebyggelse som i praktiken blir en del av Lunds stad.  
   Lundaborna måste få möjlighet att samråda också om Staffanstorps utbyggnadsplaner. 

 


