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Äntligen Sydafrika! 
Ann Schlyter har som bostadsforskare gjort många våldet har också tenderat att 
resor till Södra Afrika - till Zambia, Zimbabwe och drabba blint, dvs även vanliga 
andra länder. Sydafrika har hon känt väl, bl a som svarta invånare. 
lektör åt Bibliotekstjänst av sydafrikansk skönlitte- . ?.är~ör har de~ genom ANCs 

t Ett b sök i landet var emellertid inte aktuellt, mltlatlV ~~n även spontant 
raur. e.. å åri och uppståttcwtes,dvslokalamed-
av dubbla skal. Dels skulle hon ~om m ~g .. g borgarorganisationer för att 
känd aktivist i den svenska a~tiaparthe~drorel~en ombesörja viss service, som 
knappast ha fått visum. Dels har JU arbetet 1 o~garusa- vatten och sophantering, samt 
tionen Isak-där hon företräder vänsterpartiet- gått hålla ordning på de egna-utan 
ut på att på alla sätt isolera Syafrika, även vetenskap- våld. Det är dessa ciuics som 
ligt och turistiskt. man nu vill bygga på i den 

Men det är inte bara i Öst
europa som läget radikalt har 
förändrats det senaste året. 
Apartheidsystemet håller på att 
raseras, och Ann har just kom
mit hem till Lund efter att ha 
medverkat i en ~kommunalkon
ferens" som ANC ordnat och in
bjudit henne till. 

Från sabotage till ansvar 
- Min kommunalpolitiska 
verksamhet i Lunds park- och 
naturvårdsnämndhar knappast 
gjort mej till expert på svensk 
kommunal planering, säger Ann 
Schlyter. Det är väl mina bo
stadsstudier från fattigbebyg
gelsen i andra afrikanska län
der som har väckt intresse, för
utom att ANC känner till mitt 
politiska engagemang. Hursom
helst var det jag som fick upp
draget att fara ner och berätta 
om den svenska kommunala 
planeringen, särskilt den fysi
ska. 

Eftersom ANC räknar med 
att bli största parti i de före
stående parlamentsvalen måste 
man ställa in sej på att ta an
svar för Sydafrikas politik och 
administration på både natio
nell, regional och kommunal 
nivå. Från att ha drivit en stra
tegi om att göra landet "un
governable", ostyrbart, ska man 
nu styra det. Det innebär att 
man på kort tid måste utforma 
en politik inom många sektorer 
och få fram lämpliga personer 
till olika befattningar. Det se
nare är naturligtvis ett omfat
tande problem, även om det finns 
en stor resurs i alla ANC-med
lemmar, i stor utsträckning 
välutbildade, som nu kan åter
vända hem- även om regering
en fortfarande försöker bromsa 
den processen. 

Den välordnade konferens 
som jag deltog i visar i alla f~ll 
att man med stort allvar går m 
för sin nya uppgift. 

''Vakthundar" 
- Apartheidsystemet har ju bl 
a inneburit att vita och svarta 
(och "färgade") har bott åtskilt. 
På det nationella planet har de 
svarta förvisats till s k bantu
stans, men eftersom deras ar-

hetskraft varit oundgänglig ilir 
ekonomin har de också funnits i 
alla städer. Där har de dock 
ilirvisats tillsärskilda områden 
och stadsdelar. Störst och mest 
känt är Soweto vid Johannes
burg. 

Ostyrbarhetsstrategin har i 
stor utsträckning varit fram
gångsrik. Det innebär att regi
men inte har kunnat tillsätta 
sina borgmästare och att dess 
kommunala ilirvaltning lamsla
gits. Detta kunde inte åstad
kommas utan våld och det är i 
storutsträckningungdomar som 
har stått för detta. 

Men människor kan inte leva 
i en stor stad utan en viss servi
ce och organisation. Ungdoms-

kommunala politiken. 
Det har redan träffats avtal 

om att administrativt förena 
Soweto och Johannesburg, och 
samma process är på gång över 
hela landet. ANC vill dock ha 
kontroll över den så att den nya 
strukturen blir helt demokra
tisk och att det t ex inte bevaras 
några självstyrande, rika reser
vat för de vita. Det är dock stor 
risk för att de vita i kraft av sin 
erfarenhet och position får ett 
överstort inflytande även i de 
nya, sammanslagna kommuner
na, och ciuics kan då fungera 
som ett slags "vakthundar". Man 
kanske även behöver hålla efter 
svarta politiker med tendenser 
till maktfullkomlighet. 

Åttamiljonersprogram 
Ett av de absolut största proble
men for de nya makthavarna är 
bostadsförsörjningen. De svar
ta stadsdelarna harvuxitexplo
sivt och bostadsstandarden är 
ofta eländig, liksom den kom
munala infrastrukturen i form 
av t ex vägar och hygienanord
ningar. 

EnligtAnn Schlyters erfaren
heter från sydöstafrikanska 
storstäder är en successiv upp
rustning med ett stort mått av 
egna arbetsinsatser en fram
komlig väg. Det håller boende
kostnaderna nere och de männi
skor det gäller är oftast mycket 
fattiga. Men den dominerande 
stämningen på konferensen var 
ilir att kräva ett stort statligt 
byggprogram så att arbetare inte 
skulle utsugas även på sin fri
tid. 

Ann har sympati för den in
ställningen. Men, säger hon, för 
de svenska socialdemokraterna 
tog det trettio år från formule
randet av de bostadspolitiska 
målen till förverkligandet av 

miljonprogrammet. Och i Syd
afrika rör det sej om cirka åtta 
miljoner bostäder som behöver 
byggas! Det tar säkert tid för 
byggindustrin att ställa om till 
något sådant. 

Fast, säger hon också, ANC 
och deras folk har redan upp
nått beundransvärda resultat 
när det gäller organisering och 
mobilisering. Kanske kan de 
överraska på detta området 
också. 

Billy hemma igen 
Någon timme efter Anns an
komst till Johannesburg landa
de Billy Modise, gammallunda
bo och nu ANCs representant i 
Sverige. Det var hans första 
besök i hemlandet efter tretti 
år. 

-En kväll besökte vi enjazzk
lubb - det fmns i Sydafrika en 
rasövergripande jazzkultursom 
regimen inte har lyckats utplå
na - och hörde ett alldeles ut
märkt band. Sällan har jag sett 
en människa utstråla sådan 
lycka som Billy gjorde då! Nu 
kände han att han var hemma 
igen. 

Ochdet är en storglädje att se 
dessa syafrikaner som så länge 
levat i exil och nu kan återvän
da. Liksom att uppleva den 
värme som de välkomnas med. 

Äntligen 
Witting! 

Intervju: Gr 

Äntligen har den kommit, Karl 
Wittinga 52 x Lund. Fredags
uerser ur Veckobladet. Sätt in 50 
kr på VBs postgirokonto, t ex 
med hjälp av bifogade inbetal: 
ningskort, så kommer den 1 

brevlådan. 

Monokultur 

Snaggat och golfgrönt 
står gräset 
i Fatrik Rosengrens park. 
För bågskyttar och rastande 

hundar 
en enfärgad, vilsam palett. 

Måhända önskar sig någon 
en artrikare flora, 
men det ska genast sägas 
just här rullar 
koltrastens toner bäst. 

Karl Witting 



Vänsterpartiet i Lund 
AN SER 

Ta kampmot 
hyreshöjningarna 
Vi går mot en mycket het poli
tisk höst, som kan komma att få 
en direkt avgöande effekt på 
nästa års valrörelse. Bland de 
mer viktiga frågorna är de hy
resförhandlingar, sominledsom 
ett par månader, vilka har en 
politisk koppling till skatteupp
görelsen mellan socialdemokra
terna och folkpartiet. Sänkning
en av inkomstskastten i upp
görelsen ska delvis finansieras 
med ökade indirekta skatter och 
dessutom minskas räntesubven
tionerna. Allt får en direkt ef
fekt på hyrorna. 

Företräder man rättvisa i 
boendet och står för hyres
gästernas målsättning att en 
nyproducerad tvårumslägenhet 
ska kosta 15 procent av en indu
striarbetares genomsnittslön, 
kan man inte acceptera de ef
fekter, som skatteuppgörelsen 
gerupphov till för hyresgäster
na. 

Hyresgästföreningens lurr
daavdelning har i många år fört 
en intensiv kamp fOr hyresstopp, 
därför att man insett att det är 
enda vägen för att inleda arbe
tet på att skapa rättvisa i boen
det. Fortfarande är det så att de 
rikaste villaägarna lägger be
slag på en oproportionerligt stor 
del av subventionerna till boen
det. En politik, som står för 
rättvisa och solidaritet, måste 
kunna bryta detta mönster och 
skapa möjligheter får alla med
borgare att ha en rimlig bostads
standard till en rimlig hyreskost
nad. Därför har vänsterpartiet 
stött l u ndaavdelningen kommer 
att fortsätta detta stöd. 

Hyresutvecklingen under de 
senaste 15 åren har inneburit 
ökade bördor för låg- och medel
inkomsttagare alltmedan hyres
hajarna fått alltmera gyllene 
tider. Men numera har det t o m 
blivit så att välsituerade tvekar 
att söka bostad i exempelvis det 
nya området i kvarteret Kilen. 
Ändå borde detta område vara 
öppet också för lågavlönade 
vårdarbetare och industriarbe
tare, som av den orättvisa bo· 
stadspolitiken nu i stället har 
trängts u t till stdens ytterområ
den alltmedan de centrala de
larna reserverat s åt de mer 
privilegierade. 

Bostadsföretagens organisa
tioner signalerar nu krav på 
hyreshöjningar motsvarande 
700 kr mer i månaden för en 
trea. Detta är helt acceptabelt 
och kommer att ytterligare för
värra orättvisorna i boendet. 
Skulle kraven gå igenom skulle 
det betyda katastrof för många 
hyresgäster. Hyresgästförening-

ens avdelning i Lund har nyli
gen visat att den tänker ta kamp 
mot de våldsamma höjnings-

Spårvagn i Lund? Glöm det! 
- J ag såg i tidningarna att 

spårvägsutredningen är klar. 
Lund kan få spårvagn till Dalby 
och Veberöd för 450 miljoner. 

- Var i hela fridens namn 
skulle Lund få 450 miljoner? 
Har du inte hört talas om kom
munens ekonomiska kris? 

- J o, men Claes Göran J öns
son talar om alternativ fman
siering. Staten och näringslivet 
ska ju ... 

- Regeringen är ju inte sär
skilt frikostig med nya pengar 
till kommunerna. Deras Skå
neutredare Hulterström tycks 
vifta bort detta med spårvägar. 
Han har utpekat två trafikpro
jekt som centrala: en ny motor
vägtill Öresundsbrofästet i Mal
mö och västkustbanan, som han 
vill ge en större roll för den loka
la trafiken. Det lär betyda en in
direkt rekommendation till 
Lund att expandera i Vallkärra 
ochalltsåinteiHardeberga.Men 
det är inte säkert att det blir nå
gra pengar tilljärnvägen heller. 
Tony Hagströms investerings
utredning som kom häromdan 
talar om invsteringar för pen
deltrafiken kring Stockholm och 
Göteborg men tiger om Skåne. 
Vad beträffar näringslivet har 
det talats om deras medverkan 
i fem-sex år nu, men hittills har 
de inte bekostat en enda meter 
nytt spår för allmän trafik. 

- Men de skulle få byggrät
ter och själva tjäna på affären, 
säger Claes Göran. 

- Byggrätter får de ju ändå. 
Varilir skulle de skänka bort 
pengar till spårvagnar? Särskilt 
som luften håller på att gå ur 
fastighetsmarknaden . 

- Fast stadsbyggnadsdirek
tör Tingvar säger att spårvag
nar är ett måste. Bussarna får 
inte plats på Lunds gator, me
nar han. 

- Tingvar har tagit fram en 
extremt torftig utredning vilket 
väl tyder på att inte heller han 
tar förslaget på allvar. Dess
utom är det en dålig sträckning. 
Linera ligger ju långt från stan 
och folket där skulle behöva en 
snabb förbindelse in. Men Ting
vars spårväg undviker helt 
Linera och biljettintäkterna 
därifrån, och gör det nödvän
digt att fortsätta med bussar 
parallellt. 

- Men de trånga gatorna? 
- Då får man plocka bort 

bussturer och det har man re
dan beslutat att börja med, en
ligt länstrafikbolagets senaste 

kraven. Avdelningen utgår från 
sin egen utredning om hur skat
teuppgörelsen slår, och vi i 
vänsterpartiet ställer oss helt 
bakom avdelningen inför den 
heta hösten kring hyresförhand
lingarna. Vi kommer inte att 
stillatigande åse anloppet mot 
hyresgästerna i Lund. 

Vänsterpartiet Lund 
styrelsen 

beslut. Och nu när en biljett till 
Dalby ska kosta närmare tjugo 
kronor blir det säkert en natur
lig minskning. 

- Så du menar att alla dessa 
spårvägsförslag skulle vara till 
fOr att lura väljarna och allmän
heten? 

- Nej. Men jag ser spår
vagnssnacket som en modegrej 
bland politiker och planerare. 
Det är tjusigt fara på studieresa 
till Grenoble och skissera ett 
skånskt projekt vid hemkom
sten. Men sen baxnar man fOr 
kostnaderna och hoppas möjli
gen på manna från himlen, dvs 
statenoch näringslivet. Och det 
har jag redan sagt vadjag tror 
om. Det är fårresten mycket 
mode i denna branschen. Det 
senaste är små vinkbussar som 
ska gå ideligen och vinna över 

nya massor för kollektivtrafi
ken. Helsingborg experimente
rar, Nyköping h !l r en storslagen 
plan och Lars Aström (s), som 
tyvärr är Lunds ledande trafik
politiker, har förstås tänt på 
id~n. Liksom han tände först på 
spårvagnar och sen på biogas. 
Men det blir inget av med små
bussar heller. 

Du tvivlar alltså på både 
kollektivtrafik, planerare och 
politiker? 

- Jag tvivlar på förnuftets 
seger över bilintressen a. Histo
rien med bensinskatten visar 
hur rätt jag tyvärr har. 

Gr 

Den nya majoriteten i Lund väckte de ljusaste forhoppningar 
bland kollektivtrafikens vänner. Men hittills har det inte hänt 
nd.got av vikt och de tjusiga projekten kommer att förbli projekt. 
Vi uppmanar läsarna att ordna sina kommunikationsfrågor på 
egen hand. 

En seger för Le6n 
Vänortsträffen förra helgen var 
en seger för dem som arbetar får 
Le6n. För första gången deltog 
representanter från den sandi
nistiska Le6n i samma högtid
ligheter som de andra vänorter
na. Nicaraguajämställdes med 
Frankrike, Tyskland och de 
nordiska länderna. Kommun
fullmäktiges ordförande Len
nart Prytz visade på många sätt 
att Le6n ligger honom varmt om 
hjärtat. 
Soar~n på lördagskvällen i 

stadshallen utvecklade sig till 
en manifestation för solidaritet 
med Nicaragua. Nästan alla 
programpunkterna hade latin
amerikansk anknytning med 
dikter, dans och musik. Det var 
en stark värme hos publiken, 
som engagerat deltog i de latin
amerikanska rytmerna. För en 
del av de borgerliga lundapoliti
kerna var det en ny upplevelse 

att den latinamerikanska kul
turen har så mycket att ge oss. 
Många av dem har tidigare 
hävdat att vänortskontakten 
med Le6n bara skulle bli en
sidigt biståndsarbete. 

Men biståndsarbete är fort
farande viktigt. En ansökan lig
ger hos Sida om pengar till att 
rusta upp en skola och till att 
bygga ut avloppsnätet. Grun
den för skolprojektet är "Tian 
till Le6nn, som mer än 300 lun
dabor betalar varje månad via 
sina lönekonton. 

Nya projekt diskuterades 
under besöket. Man vill gärna 
få till stånd ett studentutbyte. 
Dessutom behöver Le6n hjälp 
med att organisera stans ren
hållning. Kanske kommer nå
gon från renhållningsverket i 
Lund att resa till Le6n fOr att 
bistå med sin sakkunskap. 

K. 



Blott Sverige svenska tändstickor har 
J ag hör att Tändsticks bolaget, 
eller Swedish Match, som det 
hette på senare år, har sålts till 
ett fjärran konglomerat. Det är 
möjligt att det vore på sin plats 
att klämma fram en nationell 
tår över det. Men nej, det fmns 
en inre logik i det som är svår att 
motsätta sig. Få fåretag har 
kvalificerat sig så länge och så 
djupt som operatörer på den 
internationella fmansmark:na
den. 

Den svenska tändsticksin dur
strins historia fram till1919 kan 
med fårdel studeras i en mono
grafi från 1945 och det är en 
historia om framstående kemi
ster och innovatörer som brö
derna Lundström, uppfinnare 
som Lagerman och brukspatro
ner som BernhardHay. Sen kom 
en kalmaringenjör som hette 
Ivar Kreuger, den tidens An
ders Wall, och böljade struktu
rera och fmansiera . Hans affär
side var att låna ut pengar till 
regeringar mot att han fick 
tändsticksmonopol i respektive 
länder och på så sätt samlades 
betydande delar av världens 
tändsticksindustri under hans 
hatt. Men han klarade inte låg
konjunkturen i böljan av 30-
talet och övergick till rena fbr
falskningar. Aktiespararna gick 
på pumpen som vanligt och 
familjen Wallenberg kammade 
hem stora delar av imperiet fOr 
en spottstyver. 

Det tändsticksbolag som jag 
lärde känna i 50-talets Jön
köping som sommararbetande 
läroverkseleverbjöd urtypen får 
ett etablerat och långsamt döen
de fåretag. Jag började som 
kontorsbud och arbetade mig 
senare upp till sommarkonto
rist på såväl fakturerings- som 
aktieavdelningen och har på den 
senare räknat fler aktiekupong
er än de flesta kapitalister. Jag 
lärde mig att på STABs huvud
kontor vid Västra Storgatan 
fanns det 28 personer som skul
le tilltalas direktör. Många av 
dem var arvingar från de gamla 
fabrikerna runt om i landet, 
ställen som Uddevalla och Lid
köping, och jag såg dem aldrig 
göra något som helst arbete. De 
brukade sitta vid sina tomma 
skrivbord och titta stelt när jag 
kom med internposten. Ibland 
satt de och sov. Andra var upp
enbart män av värld, med indi
ska tjänare hemhämtade från 
disponentvilla med utsikt över 
den s k stockafällan där asp
stammarna låg under ständig 
bevattning. Ibland hade jag 
ärenden till Västra fabriken, och 
jag kan ännu minnas den häf
tigt stickande doften av fosfor
syra från impregneringen. Det 
är rivet nu, där ligger det bilfir
morochOK-mackac.Alltsomär 
fast fårflyktigas. 

Men vad jag aldrig kommer 
att glömma var etikettvinden, 

en jättestorvindsvåning i en av 
gamla fabrikens längor ner mot 
Vättern. J ag var där två gånger 
under uppsikt, men den andra 
på egen hand. Där stod låda 
efter låda med restupplagor av 
utgångna etiketter, med exoti
ska djur, svartmuskiga furstar, 
framrusande tåg, präktiga fa
briksbyggnader, prunkande 
blommor, frodiga negresser, 
skepp under segel. J ag var fem
ton år och det var hänfOrande 
och jag irrade runt som besatt 
och fyllde utrymmet innanfår 
skjortan med tändsticksetiket
ter. Tändstickor tillverkades 
runt om i världen, men en stor 
del av etiketterna trycktes i 
Jönköping. 

Men allt det här var länge 
sen, STAB var före sin tid som 
multinationellt bolag och flytta
de huvudkontoret till Bryssel 
fårs t a v alla. Marken i Jönköping 
såldes till kommunen till hut
lösa priser, avtåget från stan 
var minst saBt ärelöst mätt med 
vanliga människors mått, men 
säkert ett mönster av profit
maximering och därmed fOr de
mokrati och framsteg om jag 
har fOrstått tidsandan rätt. Sen 
köpte de på sig alla möjliga fbr
etag son: gick halvtaskigt, där
ibland Akerlund & Rausing i 
Lund, och inte har de gjort 
mycket fOr att ändra på det. 
Bästa lönsamheten har hela 
tiden funnits i tändstickstill
verkningen, såvitt jag vet nu 
koncentrerad till Tidaholm. 
Wallenbergs bytte fot för en del 
år sen och lät Stora köpa Swe-

JönkDplaga Nya T4Rdsllckaftbriks 

SÄKERHtrs:rÄM~sfiCKO R 
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Tända endast mot lidlnt plån. 

dish Match, vilket väl varnågon 
sorts skattefmess. 

Men nu är alltså sagan slut 
och än en gång har det gjorts 
pengar på gamla Tändsticks
bolaget, den här gången genom 
styckning. Det är väl bara bör-

Norrskensflamman 
-vän&Sernsnya tidning? 
Som vi tidigare rapporter<:t har 
gamla N arrskensflamman blivit 
partipolitiskt obunden. Ap k har 
nu förlorat såväl ungdomsfår
hund som tidning och det lär väl 
snart vara dags att slå igen buti
ken. 

Tidningen öppnar sig nu mer 
och mer för vänsterpartiet. I 
senaste numret har Johan Lönn
roth inne en lång debattartikel 
om vänstern och fondfrågan, och 
på mötessidan utnyttjarvänster
partiet i Nacka utrymme. Tor
björn Tännsjö (v) uppmanar i en 
okommenterad insändare parti
kamrater att på alla sätt stödja 
Flamman. Han skriver bl a 
"Flamman är lösningen på det 
problem vi som vill ena vänstern 
i Sverige har funderat över", men 
han betonar samtidigt att tid
ningen måste få förbli helt själv
ständig. 

Men om Lövenborg och dom 
andra grabbarna ska klara den-

na nya romans måste en berlin
mur rivas i deras inre och det är 
kanske att begära får mycket. 
Dock, ingenting fårvånar i dessa 
tider. 

FH 
Red: s kommentar: kontakt med 
Flamman får du genom te) 08/ 
7358630.Justnufårdu 17 nr får 
100:- som kampanjerbjudanclc. 

Jnrikestysk Tändsticksfabriks Patron 
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lip4a endast mol lidans plån 

jan på festen. Snart ska vi bli 
inlurade i EG som våra politiker 
nu låtsar ä ren sorts trevlig korv
och kultursammanslutning, 
men vars huvudsyfte är att låta 
kapitalet härska oinskränkt. 

StenH. 

Lunds köpmän 
sviker sin egen sak 
Att köpmännen i Lunds stads
kärna (med vissa undantag som 
inte kommer fram i debatten) 
vill ha fler centralt belägna p
platser är allmänt känt. I det 
avseendet är det inget nytt med 
den utredning som de har tagit 
fram, "Utveckling av Lunds 
stadskärna" . 

Man måste konstatera att 
Lunds kommunalpolitiker hit
tills har varit lyhörda fOr cen
trumhandeln. Utredningen ta
lar allvarligt om vilket hot som 
externvaruhusen är, särskilt om 
de får diversifieras med kultur 
och allmän samhällsservice. 
Men Lund är antagligen den 
enda svenska staden i sin stor
leksklass som hittills har ridit 
spärr mot externloakliseringen. 
Det beklgliga men ändå begrän
sade undantaget är Mobilia. 

Men nu säger köpmännen att 
de gärna ser externvaruhus får 
de bilburna kunderna även i 
Lund. Detta är nytt. Och ytterst 
kortsynt. Men det gervissa poli
tiker just de argument som de 
önskar. 
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Karin Bl om 
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Fråntäppan 
Häromdagen när några bekan
ta besökte odlingslotten vidjärn
vägen hitt11de ett nyfiket barn 
lite längre bort en harv, som 
förmodligen kasat av en järn
vägsvagn. Några veckor innan 
hade jag själv funnit en stor 
masonitskiva som även den 
måste ha åkt av ett passerande 
tåg. 
D~t är alltså inte helt ofarligt 

att VIstas nära järnvägsspåren. 
MedEG,ökadfrihandeloch fast 
tågförbindelse över Öresund 
ko=er vi kanske att få se en 
sänkning av den statistiska 
genomsnittsåldern bland SJ
lottodlare. 

Men det är dumt att göra sig 
onödiga bekymmer. Bättre då 
att roa sig med att köpa häst
gödsel och spela boule, fOr det är 
vad sambon ochjag gjort denna 
vecka. 

Gångarna utanfår S:t Mån
slyckan. 22 passar alldeles 
utmärkt för boulespel (eller 
petanque som det egentligen 
heter). Om man står vid den 
kollektiva vattenkranen kan 
man kasta "lillen" i fyra väder
streck i gångar med varierande 
mängd grus. Första set vannjag 
lätt med 13-1, men redan andra 
slutade 13-9. Tendensen är allt
så oroväckande. 

Hästgödseln kan vi köpa fOr 
35 kr 60-kilosäcken. Leverans 
sker vid grinden. Sambon och 
jag har köpt 6 säckar vardera. 
Hon tänker lägga ut sina läck
erheter redan i höst medan jag 
(som gått en kort trädgårdskurs 
på Vuxenskolan) väntar till 
våren för att inte musten ska gå 
ur hästspillningen när snön 
smälter. 

Fast vad som egentligen skul
le behövas i vår Jetjord är ett 
minst ett 5 cm tjockt lager av 
sand, men det får bli ett projekt 
som fOrverkligas lite längre fram 

Finn 

Att äta kakan 
och ha den kvar 
Visst är det bra med en ny ge
nomfartsväg fOr trafiken till 
Örtofta, säger i VB nr 29 Lena 
Lundgren, v-representant i 
Ko=undelsnämnd Norr. Den 
står alls inte i strid med planen 
fOr en flirnyelse av Norra Fäla
den där Svenshögsvägen skulle 
fOrvandlas till en klassisk ave
ny omgiven av butiker, restau
ranger och kontor, med liv och 
rörelse, en pulsåder och inte en 
vallgrav i stadsdelen. 

Jag beklagar om jag tagit 
miste på Lenas, Tarcisio Bom
mareas och andras radikala 
fårslag till förnyelse av Norr. 
Men jag beklagar också att hon 
inte tycks ha tänkt igenom pro
blematiken ordentligt, vilket 
allvarligt försvagar förslagets 
realism och genomförbarhet. 

Däremot tror jag inte att jag 
misstagit mej på de "nya" stads
byggnadsideer som framfår allt 
Mårten Duner har gjort sej till 
talesman för i VB och som ut
tryckligen låg bakom "Projekt 
Svenshögsvägen". En nyckel
punkt i dem är nämligen att 
ifrågasätta den funktionalisti
ska trafikseparereringside som 
faktiskt har dödat så mycket av 
stadens liv. Det utmärkande fOr 
de gamla infartsstråk som 
Mårten och även Norrs pro
gram tar som mönster för en 
reformera d Svenshögsväg -
Trollebergsvägen, Stora Söder
gatan- är ju att de blandar alla 
(väg)trafikslag och kantas av en 
osorterad blandning aktiviteter, 
bl a bostäder. 

Alla lundabor vet var dessa 
gator ligger. De har nämligen 
färdats på dem. Däremot kän
ner inte alla till Fäladstorget 
eller Klostergårdens centrum. 
Dit kommer nämligen bara de 
som har särskilt ärende dit, dvs 
i princip den egna stadsdelens 
folk. Så har de också uppenbara 
problem, med ett tynande bu
tikslivoch hotande nedläggning
ar. 

Anta nu att vi bygger ut bo
städer, kontor, butiks- och an
dra verksamhetslokaler utmed 
Svenshögsvägen. Anta att vi 
samtidigt lägger ner några tio
tal miljoner på att bygga en ny 
utfartsväg mot Stångby/Örtofta 
utmed järnvägen så som över
siktsplanen Vill. Jag är överty-

gad om att Svenshögsvägen blir 
lika obeaktad av övriga lunda
bor som Fäladstorget är i dag, 
att den bara blir ett avlångt 
lokalt stadsdelscentrum i stäl
let för ett fyrkantigt . Presumti
va hyresgäster till kontor, buti
ker och restauranger är inte 
dummare än att de begriper 
detta, och de lär inte springa 
benen av sej får att etablera sej 
där. 

Ett avlångtcentrumkan vara 
trivsammare än ett fyrkantigt 
och det är en avgjord poäng att 
knyta samman bostäderna 
utmed Skarpskytte- respektive 
Magistratsvägen. Någon kvali
tativ flirnyelse av Norra Fäla
dens liv lä r man dock inte upp· 
nå. 

Grundmot ivet bakom trafik
separeringen är fårstås trafik
säkerheten. Att ifrågasätta tra
fiksäkerhetsnormerna är att 
svära i kyrkan, inte minst om 
man har med småbarnsföräldrar 
att göra. (Småbarnsföräldern) 
Mårten Duners svar på detta 
är, såvittjag flirstår, att en gata 
av Stora Södergatans typ fak
tiskt inte är så farlig. På grund 
av rörigheten kör bilarna inte 
så fort, och fartlusten kan na
turligtvis näpsas genom gängse 
fysiska metoder, dvs bulor, gupp 
och flirträngningar. En stor 
poäng med att använda den 
gamla vägen är naturligtvis 
pengarna som sparas. En an
nan är att tåget från Stångby 
och Örtofta får konkurrensfOr
delar genom att bilarna får det 
långsa=are och bökigare än 
på en ny väg. 

Naturligtvis finns det en 
gräns fOr hur mycket bilar man 
kan släppa in på en aveny av 
Svenshögsvägens typ. Men med 
aktuella volymer behövs det 
ingen separat genomfart. 

Lena Lundgren vill ha både 
en tjusig aveny och en fullstän
dig, "barnsäker" trafiksepare
riri.g. Jag är övertygad om att 
detta är en omöjlig kombina
tion. Jag tror också att hon har 
hamnat i detta önsketänkande 
därför att hon inte har vågat 
tänka igenom problemet ordent
ligt. Den attityden är hon tyvärr 
inte ensam om bland vänster
partister och andra radikaler. 

Gunnar Sandin 

PS F ö anser jag att bensinen 
bör höjas till minst tio kr litern. 
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Unik film från 
krigets Eritrea 
Ett kanadensiskt filmteam, som 
under fem årf<iljt k"Tiget i Eritrea, 
har gjort den film som visas på 
måndac 15 oktober på Lunds 
stadsbibliotek, studiecirkelrum l. 
Den heter "Eritrea- fight to the 
death" 

De kanadensiska filmarna har 
bl a dokumenterat den terrormot 
civilbefolkningen som detetiopi· 
ska bombflyget utövar. Fiimen 
väckte bestörtning när BBC visa
de den i Channel Four, men sven· 
ska tittare har hållits ovetande 
om vad som skett eftersom svensk 
TV ignorerar Eritreakriget, trots 
att det bara i år har kostat mer än 
100 000 människor livet. 

Filmen visas 19.30 och 21.00. 
Under pausen analyseras det 
nuvarande läget i Eritrea, som 
utgör filmens oakgnllld. 
Arrangör iir 
Vänsterparl;iets internaLionella 
utskot.t, L1: il d 

VIF. Inomhusfotboll på Lerbäckssko
lan 1013.10 kl15-17. 
HANNAS FLÄKT. LO 13.10 rep kl 
10-14 på Palaestra med Gudrun 
Haugsdottir och latinamerikanska ryt
mer. Kl 15-18 repeterar vi både nytt 
och gammalt material med Birgit. Vi 
åter medhavd lunch och en och annan 
kaka. Efter 18 går vi hem til Katinka 
och åler pajer och efterrått som några 
bidrar med. Ta med dryck. so 14.10 
träffas vi kl 1 O på Palaestra och repe
terar med Birgit till kl14. 
KOMPOL Må 15.10 kl19 mOla på V· 
lokalen. Beredning av kommunslyrel
se budgetbeslut 
RÖDA KAPELLET. SO 14.1 o kl12 rep 
på biblioteket, cirkelrum 1, i niOr spel 
for reakO 12.45-13.15 (ca). Nr8, 100, 
136, 158, 184, 208, 210 och 8,5. Kl 
18.45 ordinarie rep på Kapellsalen. 
Presentation av och kanske beslut om 
Berlinprojektet 

!VECKOBlADET 

Detta nummer gjordes av Finn Hag· 
berg och Gunnar Saneli n. 

Kontaktredaktör för nästa nummer 
Gunnar Saneli n, tel135899. 

Hemma
Rectangle


