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Vad ska det bli av Folkparken? 
Ska Folkparken verkligen bebyggas med bostäder? Det kan man 
undra, så som en viktig stadsbyggnadsfråga nu rullar på av sig själv. 
Om man inte ser upp, kanske det blir en snöboll som inte går att 
stoppa innan den vuxit sig för stor. 

Diskussion har det i alla fall blivit, 
åtminstone bland de närmast 

·berörda på Väster. I veckan har 
allmänheten varit inbjuden till två 
visningar av de fem tävlingsförslag 
som nu är upphängda i den annars 
stängda folkparksbyggnaden. Det 
var inte lätt för de föredragande 
kommunala tjänstemännen att 
värjasig motupprördanärboendes 
upprörda och ilskna angrepp. 

Tävlingen gäller ideer om den 
befintliga byggnadens framtida 
användning och förslag till bostä
der i parken runt omkring. Fastig
hetskontoret utlyste tävlingen i 
våras, och i början av november 
ska den avgöras av juryn. Den be
står av fastighetsnämndens och 
byggnadsnämndens presidier, dvs 
fyra borgare och två socialdemo
krater. Inga andra 

De fem förslagen är rätt olika. 
Ett förslag river folkparksbygg
naden, ett annat gör P-hus av den. 
B ägg e ideema är lika omöjliga och 
diskvalificerar egentligen förslags
ställarna, eftersom det i första hand 
gällde att hitta en användning för 
den. De tre som vill be v ara 
byggnaden föreslår skola, kyrka 
eller kroppskulturpalats. 

Byggnaden är, om inte särskilt 
praktisk och ändamålsenlig, så i 
alla fall säregen som arkitektur. 
Den ritades av dåvarande lunda
arkitekten Bengt Edman, och 
betraktas idag av avancerade 
arkitekturteoretiker som ett lysande 
exempel på skandinavisks juttitals
byggnadskonst. Den återfums som 
sådant i en bokutgiven på engelska 
och italienska av den norske 
arkitekturprofessorn Norberg
schultz. 

Själva har många av oss glada 
minnen av byggnaden från vänste
rpartiets storhetstid på sjuttitalet. 
Måilga fester har där ägt rum -
förstamajfester, årsfester, valvakor 
och inte minst höstfestema p~ : 
åttitalet, som satte färg på hela 
parken med cirkus och lamm- . 
grillning. Numera tvingas tyvärr 
vänstern välja mindre lokaler för 
sina fester. 

Gustaf Laneryd 
Det är egentligens skandalöst att 
inte fritidsförv almingenhar lyckats 
hålla liv i festandetpå Folkets park. 
Men det är väl tidsandan också. 
Annat var det när Gustaf Laneryd 
hade handom arrangemangen. Han 
spelade schack och hade hund
shower. Det var en riktig nöjes
kung med tillställningar överallt i 
Skåne-Törringelund,Bo~~ogen, 
Bökebergsslättvar det trad1l!onella 
lantligadansbanorna l Lundarren
derade han folkparken, först gamla 
härliga Tyrol, sen det nya etablis
semanget. Mennär fritidsnämnden 
med vänsterns stöd efter ett par år 
kommunaliserade nöjestillställ
ningarna, svek publiken. Det var 
antagligen dumt av dåvarande vpk 
att inte inse det personliga engage
mangets betydelse .. . 

Idag ligger byggnaden i malpåse 
sedan snart två år.lngen får hyra, 
även om man skulle vilja betala. 
Så resonerar fastighetskontoret -
man städar inte, men håller en 
grundvärme som kostar åtskilliga 
tusentalskronor om året. Uteblivna 
hyresintäkter tar man tydligen 
gärna: Kommunen vill alltså säl ja. 

Bostäder i parken 
Förslagen till bostäder i parken är 
av skiftande omfattning. Tre av 
förslagsställarna lyckas få in 
mellan 125 och 175 lägenheter, 
givetvis på bekostnad av fria ytor i 
parken. PEABs förslag är maffi
gast: bostadshus både norr och 
söder om folkparksbyggnaden, 
som dessutom rivs. HSB lyckas få 
in 126 lägenheter i femvånings 
punkthus bara i den norra delen av 
parken, mellan folkparksbyggna
den och Papegojelyckan. Det blir 
ganska kompakt där. 

Harald Nilsson Byggen föreslår 
22 små punkthus spridda i parken 
runt folkparksbyggnaden omgjord 
till P-hus, något som knappast kan 
tas på allvar. Ett fjärde förslag från 
f d LB-hus innehåller 63lägenheter 
i sju oregelbundet spridda hus i 
parken, medan det femte förslaget, 
från LKF, slår vakt om parken i 

söder och istället föreslår ett läri:g
smalt hus utefter trädridån mot 
Papegojelyckan och ett punkth~s 
på snedden framför. Dessutom v1ll 
man bygga bostäder på P-platsen 
vid energiverkens nya ställverk. 
LKF föreslår också skola i folk
pärks byggnaden, ett ganska genialt 
förslag, eftersom Värpinge och 
Väster behöver en ny skola 

Motförslag 
Men det fums också ett motförslag, 
som lämnades in redan i januari, 
innan tävlingen var utlyst. Detheter 
Framtidens park och analyse_rar 
Folkparkens karaktärochfunklion 
utifrån dess rekreations- och vege
tationsvärden. Här byggs inga 
bostäder alls-bara folkparksbygg
naden byggs till med ett ''huma
nistiskt Ideon", ett forum där hu
manistisk forskning kan möta 
näringslivetför konferenser, semi
narieroch utställningar. Detverkar 
stämma bra med en fp-motion. 
Förslaget är onekligen mycket 
välgjort, och skulle säkert upp
skattas av de västerbor som kom 
för att se tävlingsförslagen. Men 

det fanns dessvärre inte upphängt. 
Bakom det står landskapsgruppen 
Puma, fyra studerande som gjort 
det som ett projektarbetet på 
landskapsarkitektlinjen på Alnarp. 

Folkparkens öde ligger i Lunds 
politikers händer. Ska man verk
ligenbyggabostäderienav Västers 
fmaste parker, medan man istället 
gör park och a~står från att åter: 
skapa bostäder 1 kvarteret Galten 1 

stadskärnan? Så uttryckteensocial
demokratisk politiker hur han 
personligen såg pärnotsättningarna 
i sitt eget parti i dessa två stads
byggnadsärenden. Detkan vara en 
tankeställare, när man drar sig till 
minnes hur en gång arbetarrö
relsens Folkets park såldes till 
Riksbyggen som planerade bostä
derdär. Parkenräddades emellertid 
åt lundaborna, genom att kommu
nen 1963 köpte den av Rikbyggen 
efteromfattandeprotester frånden 
icke akademiska ungdomen. Först 
1977 stod den nya byggnaden klar 
som fritidscentrum för Väster. 

Men det kanske inte är inne med 
sådantnu , trots500nyalägenheter 
på Värpinge? · 

T ho 



~KOMMENTAR 
Ny valkrets för Lund? 
Fyrstadskretsen är en märklig 
skapelse .l riksdagsvalenväl j er som 
bekant Helsingoorg, Landskrona, 
Lund och Malmö tillsammans sina 
representanter. Bakgrunden till 
denna arrondering lär vara att 
stadsborgerskapet i Malmö inte 
ville överflyglas av länets agrara 
majoritet, men att Malmö var för 
litet for att bilda egen valkrets . 

Sen dess har mycket ändrats, och 
de fyra städerna har bl.a.inkorpo
rerat stora delar av den skånska 
landsbygden. Förhållandet mellan 
dem präglas ofta av rivalitet. 
Särskilt påtagligt blir det när det är 
dags att göra upp de stora partiernas 
riksdagslistor. Traditionen bjuder 
bl. a. att de fyraskaha minst var sin 
socialdemokratiska riksdagsleda
mot, något som man inte ser som 
självklartiMalmö. Hos moderater
na är det likadant, och deras 1iks· 
dagsman Knut W achtmeister har 
ihärdigt verkat för en nyordning. 
Därlär sitter det åter en utredning 
som diskuterar en ny uppdelning 
av länet. Målet är ett förslag redan 
dettaårsomisåfallkanintroduceras 
i valet 1994. 

Fp, m och s lär vara inne på en 
tredelning: Malmö ska bli egen 
valkrets medan övriga länet delas i 
två med gräns någonstans norr om 
Lund. Kds vill göra en krets av hela 
länet- små partier tjänar på stora 
kretsar. C har inte bestämt sej . 

Vad tycker vänstern? 
Detvet vi intemen VB tyckerunge
får såhär: 

Eftersom alla andra partier har 
egoistiska motiv för sina förslag 
borde även v och mp kunna ha det, 
och i egenskap av (än så länge!) 
små partier förespråka ett obrutet 
län. Det blir inte fler mandat för det 
men större utsikter till rödgröna 
skånska riksdagsledamöter. 

Nu finns det de som tycker att 
litet är vackert, trots att en skånsk 
storkrets fortfarande skulle bli 
mindre än S tockholms stad och län. 
Men om länet ska delas på något 
sätt måste det vara fel att gå ifrån 
den indelning som vi faktiskt har 
och som i andra avseendenfungerar. 
VitänkerpåSSK.Attgöraenenklav 
av Malmö saknar rationell grund, 
särskilt sedan storstadsutredningen 
klargjorde att Malmö inte längre är 
någon storstad. 

Fast hur ska vi ha det med läns
indelningen i framtiden? Vänster
partiet har en linje om starka läns
parlament, där landstingen övertar 
det mesta av länsstyrelsernas 
funktioner. Det finns en hel del 
giltigainvändningar mot denna ide, 
och till dem kan vi återkomma en 
annan gång. Menomlänsregionema 
ska bestå och ges en starkare 
ställning, då kommerman inte ifrån 
frågan om just indelningen. Den 
nuvarande var kanske rationell på 
1600-talet när den tillkom men är 
det definitivt inte i dag . 

Inför årets 
dystraste helg 
Än en gång har vi den här, årets 
dystraste helg, som gjord för 
relationsuppgörelser och gräl 
med barnen. Men medan regnet 
faller ochmörkret tätnar kan man 
falla i grubbel också över tidens 
frågor. Jag har länge sett frågan 
om Sverige ska gå med i den 
Europeiska Unionen som den 
enda värd stort intresse och upp
märksamhet så här i 90-talets 
början, men jag börjar tveka. 
Inte på allvaret i den och inte i 
min övertygelse om vad som är 
rimligt. Inte skulle väl en majo
ritet av svenska folket frivilligt 
gå in i vad Danmark avvisat? 

Nej, men vad som upptar mig 
är naturligtvis Krisen: arbetslös
heten, fallisemangen, håglöshe
ten. Det blir än värre de närmsta 
åren, Sverige förväntas nå ar
betslöshetsiffror av storleksord
ningen lO procent nästa år och 
det förutspås att i vår är det van
ligt folk med lån på villor och 
bostadsrätter som det går illa 
for. Vi borde inte vara förvå
nade: ord som "kapitalismens 
återkommande kriser" var 
självklarheter på den tiden vi 
ägnade oss åt partiprogram och 
marxistiska grundkurser. Den 
här gången tycks det bli extra 
djupt och långvarigt. Ordet de
pression börjar användas, för 
första gången på femtio år. 

Ledig nisch 
Historien har inte tagit slut och 
mänskligheten är inte på spikrak 
vägmordetliberal-kapitalistiska 
paradiset, inte ens vi i den rika 
västvärlden. Just för att häva 
krisen behövsBryssels överstat
liglighet, säger entusiasterna, till
sammans kan vi fixa det. Det 
tror jag inte ett ögonblick. De 
ekonomiska recepten måste bli 
olika för Sverige och Finland 
och Spanien och Tyskland och 
Storbrittimnien - om alla får 
samma medicin går det illa. Det 
är ingen nationalism att säga så, 
det är en insikt om att det är svårt 
attstyrahela världsdelar i minis
terråd och expertkommissioner. 
Däremot är det möjligen kon
servativt att säga det, och då får 
jagvälståfördet. Senmoderater
na lämnade konservatismen 
finns det en ledig nisch i svensk 
politik för sans och måtta, histo
riskt kunnande, realistiska be
dömningar och försiktiga lös
ningar. 

En annan statlig utredning tittar 
just på länsindelningen. Ska den 
göras om så påverkas även riks
dagens valkretsar. Det är inte stor 
ide att ta bort fyrstadskretsen för en 
ordning som åter måste göras om 
efter ett eller tv å v al. 

V ad kommer att hända i svensk 
politik? Mitt tips är samlingsre
gering inom ett år. Ska det bli 
nån ny start för Sverige får nog 
sossarna komma till. 

Naturbehov 
Nu har det hänt igen. En bekant 
som bottnågraåriSkånesa: -Vi 
ska nog flytta tillbaka till Göte
borgstrakten. Vi saknar till
gången till orörd natur här i 
Skåne 

Vad svarar ni på sånt? För
modligen som jag, som var för 
trött för att argumentera: - Ja, 
det är tråkigt att det är så här. 
Menjag bestämde mig i alla fall 
for att inte stå svarslös nästa 
gång och i stället tänka ut några 
lämpliga repliker. 

Svar på tal 
Här är mina förslag: 
-Nej, det finns det inte men det 
gör det förhanne mig inte nå
gonstansi Sverige. Alltär kultur
påverkat, far upp till"urskogs"
reservaten i Småland och du ska 
finna stengärdsgårdar i de otill
gängligaste snåren. Mellan
sveriges skogar är virkesåkrar 
av inplanterad kanadensisk tall 
och där till och med gödslar de 
den från helikopter. Orörd na
tur, det är löjligt! Fjällen ska vi 
inte tala om, det är en betesmark 
för extensiv d jurhållning där var
enda kvadratmeter är utnyttjad. 

- Med orörd natur menar du 
förmodligen barrskog. OK, här i 
Skåne är det mer lövskog, det 
har med det sydligare klimatet 
att göra. Åk du norr ut om du är 
så förbannat sugen på granar. 
Du vet väl att Sveriges julgranar 
importeras från Danmark? 

- Nej, det är lite klent just i 
Lunds omedelbara närområde. 
Extra trist blir det ju också om 
det· lilla vi har naggas i kanten. 
T .ex. är och förblir golfbanan på 
Kungsmarken en skandal; rösta 
på Vänsterpartiet i Lund vid 
nästa kommunalval så att vi kan 
göra något åt det. Men har du 
varit vid Rinnebäcksravinen på 
Väster, har du kollat in dam
marna vid Reningsverket? Det 
är en fln konst att ta vara på de 
udda elementen i det förvisso
hårt exploaterade kulturlandska
pet. 

-Jodå, men man får åka en bit 
bort. U t till kusten kommer man 
ju snabbt t.o.m. med cykel och 
Öresunds strandmarker är väl så 
spännande som de banala klipp
skrevorna i Bohuslän. Men an
nars får man v ä! ta bil för att 
komma ut t.ex . till backland-

skapet eller Vombsänkan eller 
Romeleåsen och där kan no g du 
hitta vad du söker. 

-Jovisst, jag kan förstå att du 
tycker det är hårt utnyttjat och 
överbefolkat. Så uppfattar man 
det nog om man far till de kända 
ställena, säg t.ex. Dalbyskogen 
eller Bökeberg eller Skrylle. 
Skåningarna har en egendomlig 
förkärlekför attklumpaihop sig 
vid ett dussin nerslitna 'beauty 
spots" av typ Kullens fyr, Stens
huvud och Skäralid. Skåningar 
kan ju vara nog så bra några i 
taget men i stora mängder blir de 
lätt påfrestande. Det finns bara 
en lösning: köp topografiskakar
tan och välj dina egna mål. Då 
kan du tex. hamna vid Håkull, 
Bästekille backar och Klöva
bäcksravinen i stället och där är 
nästan inte en människa. 
Tja, se där några tips att klippa 

ut, förvara i plånboken och ta till 
nästa gång. 
Trevlig helg! 

Lucifer 

ClaesAnd~ 
Nordpoesi 1992 står det som titel 
på den fma katalogen som gavs ut 
till evenemanget i helgen 24-25 
oktober. Då blev det tillfälle att 
möte" densamtidanordiska poesins 
mångfald". Allt från Finnmark i 
norr till Danmark i söder, från 
Grönland i väst till Finland i öst. 

Poeterna presenterades av eld
själen Ernst Malmsten som verk
ligen förtjänar pris för sitt initiativ. 
Poesihelgen är numera ett stort och 
riksbekant evenemang. Dessutom 
ett gratisnöje. Det är barakatalogen 
som kostar. 
Vid första programpunkten på 
söndagen var AF:s stora sal packad 
med folk. Många blev besvikna 
eftersom de kommit för att höra 
Kristina Lugn som tyvärr fått åter
fallisittblödandemagsårochdärlör 
fick lämna återbud. Men vi fick i 
stället höra en poet och folkhög
skolerektor från Färöarna läsa sina 
dikter först på färöiska och sedan 
på svenska och lägga märke till hur 
nära språken ligger varann. 

Sedan kom söndagsförmidda
gens höjdpunkt- åtminstone i min 
smak-nämligen Claes Andersson, 
denne finlandssvenska mästare i 
talspråksmässig dikt. Enkel och 
avspänd. T. ex. på det här viset: 

Makten bryr jag mig inte om. 
Men härligheten. 

(ur diktsamlingen 
Som lyser mellan gallren,1989) ~ 



Ingrid Marie och Bosse Hammar 
För några helger sedan var jag på 
landet. (Understundom en något 
förkättrad sysselsättning i detta 
Veckoblad.) Jag ägnade mig åt två 
viktiga saker: äppelplockning och 
Bosse Hammar. Att plocka äpplen 
är något av det mest njutbara som 
fmns. I motsats till blåbär är äpplen 
stora och vackra. Det går fort, dvs 
man får snart en påtaglig belöning 
för arbetet. V åra garnmaldags 
korgar fyller snart gårdsplanen. 
Ovanligt stora Ingrid Marie (plus 
någrakorgar med Ribston och Cox 
Orange) lyser vänligt belönande 
mot oss. Så äppelplockning re
kommenderas. Vid sidan av det 
påtagligaresultatet får jag frisk luft, 
känner mig fysisk stark och duktig 
och tillfredsställelsen att ta vara på 
Guds gåvor. Även förarbetet har 
sina ljusa sidor. Jag tänker främst 
på klippning som är en konst i sig. 
J ag låter gärna mina vänner tro att 
det är svårare än det är. 

Sådan är kapitalismen 
Det finns en litet problem. Vad ska 
jag göra med alla äpplena? Visst 
kan jag stå på torget och sälja eller 
åka runt till småaffärer och insti
tutioner. Men det tar tid och kräver 
en bättre krämare än jag. Det är 

svårt att sälja till traditionella 
uppköpare. De kräver jämn kvali
tet. Eftersom j ag gubevars är 
miljömedveten handlar det om 
giftfri odling med resultat v arie
rande fruktstorlek och en hel del 
fläckar på skalet. Men det är inget 
fel på äpplena. De är utsökt goda. I 
år är de ovanligt stora, vackertröda 
och utan fula fläckar. Men tyvärr är 
det lika dant för alla andra odlare. 
Marknaden översvärnmas av jätte
fin frukt. Som lök på laxen dräller 
affärerna av importerad frukt som 
glänser av vax ochannat otyg. Som 
är förädlad för att hålla sig länge -
och som smakar mycket sämre än 
vår svenska frukt. 

Vår granne, som i alla år varit 
landstingsman (c), försäkrings
agent (Länsförs.) och en hel del 
annat vid sidan av sitt värv som 
jordgubbsodlare, korn hem en dag 
från en delegationsresa Sveriges 
jordgu bbsodlareförening hade 
gästat sina kolleger i Kalifornien. 
Over There. Han var djupt impo
nerad av den kapitalistiska produk
tionsordningen. "Jag har aldrig sett 
såröabär! Och jättestora. Ochdorn 
skördade fyra gånger om året." Det 
var grejor det! Sen undslapp han 
sig: "Fast dorn smakade absolut 
inte ett piss!" 

ersson med flera 

Tiden flyger bort 
Konsten är så lång 
Livet är så kort 
Upp min själ till sång! 

Här läste han sommardikter så att 
allasattrnedrnerellerrnindre tårade 
ögon och tänkte på den varrna 
somrnaren som flytt och på långa 
ljumrna kvällar i trädgården eller 
på sornrnarverandan. Eftersomjag 
är politiker så har jag bara tid att 
skriv a dikter om sommaren, förkla
rade Claes Andersson själv. I kata
logen presenteras han som poet, 
prosaist, polemiker, riksdagsman, 
psykiater och jazzpil!Jlist. En mång
sysslare alltså. Det som inte står är 
att han också är ordförande i det 
finska vänsterförbundet, detpoliti
ka parti som samlat de olika fmska 
v änsterrörelsema. 

En kornmunist är inte farligare 
än andra människor. 
Enda skillnaden 
är att han vet att han har 
orsak att vara det. 
(ur samrna diktsamling) 

På eftermiddagen hörde jag norr
mannen J an Erik V old läsa dikt till 
musik, realistisk, kraftfull och rolig 
dikt ackompanjerad av jazzpiano. 
Och träffade min gamla vän Gerd 
som v ar inbjuden som representant 
för den åländska dikten. Hon var 
mycket entusiastisk över arran
gemanget. 

Rapportös: Birgit A. 

Sån är kapitalismen. Det har vi 
ju vetat länge förstås. Vi som tagit 
del av Marx' analys av vårt profit
hungriga kapitalistiska samhälle. 
Och en hel del tvi v l are har väl dykt 
upp i dessa tider, när valutahajar 
och fmanskapital gjort bort sig -
eller snarare gjort bort oss. 

Sådan är kommunismen 
Nu vet vi också att kornmunismen 
är skit. Om inte annat så hjälper oss 
Bo Hammar an göra upp med våra 
drömmar i Partiets ledband. 

Det är klart att jag läser hans bok 
"Ett långtfarväl till kommunismen" 
medett stort personligt intresse. Jag 
har ju varit med sedan 1970. Och 
namnen som virvlar förbi är kända. 
Han gör också lundanedslag. 

Bosse är bitter på partiet. Det är 
lätt att förstå. En av de viktigaste 
delarna av "de 38:s upprop" var att 
klimatet i partiet försämrats . 
Utstötning, förtal, stämpling har 
varit dåliga sätt att möta avvikare 
och kritiker. Istället för ett bredare 
ochöppnare parti (som ju varett av 
målen när vpk blev v) har många 
upplevt rnotstasen. Och det är ett 
känt fenomen när det blåser snålt. 
Bosse Hammar är en av dem som 
drabbats av det här. Han är dessutom 
duglig, och då smyger gärna 
J antelagen fram. "Du ska inte tro att 
du är nåt". 

Bosse har två bevekelsegrunder 
som hänger ihop. Han är kritisk till 
statssocialismen och stalinismen 
och partiets mångåriga oförmåga 
att göra upp med gamla lojaliteter 
österut, och han vill ha ett svenskt 
vänstersocialistiskt parti. Ett brett 
vänsterparti. 

Jag sympatiserar med bådadera. 
Man blir lite störd av vetskapen .,m 
att Bosse själv var med så länge, 
sattmed kunskapen, representerade, 
reste, såg. Vad gjorde han? Har han 
alltid haft den klarsyn han nu 
stoltserar med? Vem blev mest lurad 
-han eller vi andra? Är det ett sätt 
att avbörda sig ansvaret? Kanske 
kan man se hans hätskhet i ljuset av 
att- många, i synnerhet unga med
lemmar, intagit en mycket traditio
nillisiisk politisk hållning. 

De andra ståndpunkten rnissfar
gaS-av atthansjälv använder Sail).!Tla 
sätt som sina kritiker, dvs hanklassar 
och stämplar folk som högeravvi
kare, revisionister m m. Bosse ser 

sin partiomgivning som kornmu
nister eller demokrater. Svart eller 
vitt. J ag tycker nog att det finns en 
gråskala. Mellan socialdemokrater 
och ortodoxa kornmunister fmns 
alla varianter av radikala människor, 
där förmodligen merparten har sv ärt 
att plocka in sig själva på den poli
tiska sklalan. 

För övrigt upplevde jag själv, när 
jag var kommunalpolitiskt aktiv i 
Kristianstad under 70-talet och 
nyleninisrnen var rådande dogm, 
att en stor del av aktivisterna var 
antingen sympatisörer eller med
lemmar som teoretiskt var ganska 
osäkra, men som tog konsekven
serna av en radikal samhällssyn. 
Men det är klart: när det blåser 
framgångsvindar har man råd att 
vara generös. Så är det inte nu. 

Resonemanget leder fram till 
behovet av ett brett vänsterparti. 

Varningsklocka 
Boken är välskriven och under
hållande. Förhoppningsvis kan den 
vara en varningsklocka genternot 
auktoritära ideologier och sekte
rism. Och det är alltid trevligt att 
läsa s k returinformation (sånt som 
manredan vet; som är lokalpressens 
signum). Om Malmö (min barn
dorn), Pennspecialisten och Mö lie
vången, om lundensamas sovjet
kritik, om tre v liga och mindre tre v
liga partikamrater etc. Vet ni varför 
Gudrun Scliyrnan korn in i parti
styrelsen? Jo, valberedningensord
förande bedömde henne som en 
juste kamrat därför att skåningarna, 
och framför allt lundensarna, inte 
ville ha henne i partiledningen. Så 
får vi veta att det var Ann Schlyter 
som i redaktionskornmitten lycka
des förhindra att partiets nya namn 
blev VKS (Vänstc.rpartiet för korn
munister och socialister). "Nu får 
ni väl ändå ge er" var hennes korn
mentar till CH:s förslag 1990. (Till 
avd. "Bevingade ord"?) 

Jag tar en tugga på mitt röda 
äpple och funderar över vad jag 
själv är och om mitt politiska liv 
varit bortkastat. I varje fall vill jag 
inte tro det. Och har det någonsin 
varitsånödvändigtmedettradikalt 
vänsteraltemaiiv tillSAP som nu? 
Hör av er om ni vill ha några kilo 
röda Ingrid Marie!" 

Bengt Hall 

Underbart är kort 
Folk utanför 
videobutiken på Bankgatan 
stirrar på mig 
när jag cyklar hem 
från kören 
högt sjungande altstämman. 

a 
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Demokrati är 
inte näsräkning! 

Kära Bellona Pomona! 
-Men rutten frukt går väl bra? 

Vad jag förstår kan det inte anses 
mil joovänligt attkastaruttna päron 
eller äpplen på misshagligabilisters 
fordon? 

Själv har jag vintertid cykelkor
gen full med kramade snöbollar, 
vissa hårda som isklumpar, ty de 
har legat där länge ömsom i tö och 
frost. Andra mjuka, snälla nykra
made snöbollar som inte gör så 
stor skada på bilarna eller bilisterna 

På försommaren försöker jag 
alltid spara ett par ruttna tomater 
att ha till hands. Naturligtvis lurar 
jag då komposten på ett litet bidrag, 
me.~ jag tror den klarar det. 

Annu har jag inte lyckats få tag 
i ruttna ägg. Alla ägg nuförtiden är 
så färska och fina, även om de har 
legat månader i kylskåpet. Trots 
att de krymper i vikt och inte 
smakar lika gott som de nykläckta. 
Så jag vet inte hur man ska komma 
över ruttna ägg. 

J ag minns på femtiotalet, när jag 
skulle ordna en attraktion på ett 
löjesfålt.Jag hade läst om mannen 
som hade som sin största last- inte 
kvinnor, inte sprit, utan att kasta 
ägg i elektriska fläktar. Raskt 
anskaffades ett antal elektriska 
motorer med fläktblad - det var 
gamla dammsugarmotorer som 
blev så heta av den uteblivna 
luftkylningen, att äggen stektes på 
dem och motorn strax därpå fattade 
eld. Andra fläktar var ypperliga
det blev liksom ett hasardspel för 
de kastande att lyckas träffa ett 
fläktblad. I annat fall passerade ju 
ägget mellan dessa och krossades 
inte förrän bakom anordningen. 

Hursomhelstförsöktejag skaffa 
ruttna ägg. Men det gick lyckligtvis 
inte. Stanken var hög nog ändå 
efter en vecka. Men visst var det 
synd att kasta mat. Även om folk 
fick betala 25 öre för varje ägg, 
och löjesfältet gjorde strålande 
affärer. 

Efter denna utvikning till ung
domens försyndelser är det dags 
att återvända till behandlingen av 
de förhatliga bilister som inte visar 
allmän hyfs. Såhär års måste ändå 
rutteneller åtminstoneövermogen 
frukt vara det bästa och mest 
lättillgängliga motmedlet. Det 
gäller bara att frukten inte ska 
skakas sönder och liksom passeras 
genom cykelkorgens trådgaller. Då 
är en garnmaldags flätad videkorg 
att föredra; man kan bädda mjukt 

En motion till vänsterpartiets kongress från vänsterpartiet 
i Lund handlar om politisk demokrati. Jag tänker närmare 
belysa några tankegångar i motionen. 

På ett ställe kritiseras uttrycket 
"verklig demokrati", som sägs v ara 
en ny variant av distinktionen 
mellan borgerlig och socialistisk 
demokrati. Längre ner i motionen 
sägs att "Demokratin är inte 
normerande utan kan leda till att 
dåliga beslut fattas." Dessutom dis
kuteras begreppetcivil ohörsamhet. 

Välkammade och 
slätstrukna 
Av kritiken mot uttrycket "verklig 
demokrat" framgår att motio
närerna inte längre delar upp
fattningen att "demokratin gör halt 
vidfabriksgrindarna", som vänster
partiet tidigare uttrycktdetnär man 
ville påvisa att makten över arbets
platserna i den privata sektorn inte 
kan nås av politiskt fattade beslut. 
Enda möjligheten ligger i att via 
fackföreningarna uppnå resultat 
förhandlingsvägen. Det är förvisso 
nödvändigt och bra men som 
fackföreningarnas ställning på den 
svenska arbetsmarknaden inte 
självklar. De borgerliga partierna 
är inte främmande för att begränsa 
deras verksamhet.och inflytande 
Glöm inte att det var en social
demokratiskregeringensomlafram 
förslag om begränsning av strejk
rätten. Så nog kan man tala om mer 
eller mindre djup demokrati. 

Slutsatsen man kan dra är att 
motionsskrivarnaoch de som stöd
de motionen på medlemsmötet 
tycker att demokratin på arbets
platserna fungerar utmärkt. 

åt äpplena också, så · håller de 
längre, tills det blir dags att plötsligt 
kasta dem ifrån sig. 

Detmåste dock anses olämpligt 
att söka träffa vindrutan. Inte för 
att den skulle ta skada, utan för att · 
den sannoliktskulle bli sånersölad 
av den mosade frukten, att föraren 
skulle tappa sikten och i en kom.bi
nation därav och av upphetsnmg 
kanske köra på någon oskyldig. 

Vilkasituationersomkanföran-
. ledacyklister att vidtadessaåtgär
der får vi återkomma till i kom
mande nummer av VB, som emot
ser rapporter från läsarna röraJ?de 
deras behov av att avreagera s1g. 

. RuttoTUl PomoTUl 

Men värre skall det bli 
A v detta torde framgå att j ag tycker 
att demokratin v er kligen är "norme
rande". Jag skall dock ta upp ytter
ligare en aspekt. Längre ner i m~tio
nensägs att "Självklart skalletruska 
minoritetersrätt skyddas, men detta 
är inget som automatiskt ligger i 
demokratin." 

Återigen framgår att med demo
krati menar motionärerna beslut 
fattade med majoritet. Innehållet i 
beslutet har inte med demokratin 
att göra. 

Eftersom detta sägs i samband 
med en diskussion om etniska 
minoriteters rättsskydd, blir det 
extra intressant med tanke på den 
invandrarpolitiska debatten. 

För även om motionärerna 
skriver att: "Självklart skall etniska 
minoriteters rätt skyddas," så 
tillägger man: "men detta är inget 
som automatiskt ligger i demo
kratin". Om man ser demokratin 
som nosräkning och inte tittar på 
innehållet i besluten så blir konse
kvensen att folkomröstningar om 
invandrarpolitiken är helt OK. Det 
är då ocksådemokrati attriksdagen 
beslutar om att kasta ut alla in
vandrare, eller för den delen alla 
judar. Motionärerna kan inte med 
sindemokratisyn kalladessa beslut 
odemokratiska. Bytordet "dåliga", 
uppe i inledningen, mot "odemo
kratiska" såförstårni vad jag menar. 

Hur blir det med 
trädkramarna? 
Längre ner i denna famösa motion, 
om vilken gäller att ju mer den 
förklarar desto värre blir den, ställs 
apropå civil ohörsamhet den reto
riska frågan: "Försvarar vi att med
borgare motsätter sig fattade beslut 
(t ex hindrar kvinnor att utföra 
abort)?" 

-Hur skulle det gå om alla dan-

POSTTIDNING 

sar tango, klingar- osökt för mitt 
öra. 

Om någon galning tar sig in på 
ett sjukhus och försöker förhindra 
en läkare att utgöra en abort, så är 
det polisen sak att ingripa. 

Partiet kan naturligtvis stödja en 
olaglig civil ohörsamhetskampanj 
typ trädkramarna, utan att därmed 
misstänkas för att vilja eller för
pliktigas att stödja alla andra! 

Rune Liljekvist 

Livet är försakelse 
och en och annan bakelse. 
Se mötesnotis nästa vecka i VB! 

Vänsterns väg 
Onsdag 4 november kl 
19.00 
I januari ska vänsterpartiet ha 
kongress, väljanypartiledningoch 
anta nytt program. 

Vi har därför inbjudit riksdags
man Rolf L Nilson och partisekre
terareKennethKvistsomsarntalar 
om vänsterns möjligheter och 
svårigheter. 

Föreningen Kvarnbyskolan, 
Kvarnbyväg en 68, Malmö, telefon 

. 040-49 73 10. 
Ring om du behöver hjälp att ta 

dig till skolan. 
Bli medlem i foreningen Kvarn

bysko lan: sätt in 50 kr på postgiro 
495 55 05-5 

KOMPOL möte Må 2111 kl 19.15 på 
partilokalen.Tema:Kommunstyrelsen. 
Budget. 

RÖDAKAPELLET Lö31.1117.00Sista 
spelningen på Stadsteatem. Efter före
ställningen är ia.!lll1iga, som spelat in
bjudna till tack och avskedsskål med 
teaterensemblen i foajen. 
Sö 1111 kl 18.45 rep på Kapellsalen, 
Odeum.Samma repertoar som förra 
veckan. Obs nästa söndag på Kapell· 
salen rep kl 17.00·19.00.Därefter möte 
om kommande verksamhet m.m. Lät
tare förtäring. 

VECKOBLADET 
Detta nummer gjordes av Thomas 
Schlyter och Gunnar Sandin. 

Tel. red.onsd e 18: 
046/11 51 59 
Fax: 046/14 65 82 

Kontaktredaktör för nästa nummer: 
Gunnar Sand in, tel 13 58 99. 
Vid utebliven tidning ring 
Rune Liljakvist 13 82 13 el. 11 50 69 
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Claes And~ersson med flera 
Nordpoesi 1992 står det som titel 
på den fma katalogen som gavs ut 
till evenemanget i helgen 24-25 
oktober. Då blev det tillfälle att 
möte" densamtidanordiska poesins 
mängfald". Allt frän Finnmark i 
norr till Danmark i söder, frän 
Grönland i väst till Finland i öst. 

Poeterna presenterades av eld
själen Ernst Malmsten som verk
ligen förtjänar pris för sitt initiativ. 
Poesihelgen är numera ett stort och 
riksbekant evenemang. Dessutom 
ett gratisnöje. Det är barakatalogen 
som kostar. 
Vid första programpunkten på 
söndagen var AF:s stora sal packad 
med folk. Mänga blev besvikna 
eftersom de kommit för att höra 
Kristina Lugn som tyvärr fått äter
fall i sittblödandemagsår ochdärför 
fick lämna återbud. Men vi fick i 
stället höra en poet och folkhög
skolerektor frän Färöarna läsa sina 
dikter först på färöiska och sedan 
på svenska och lägga märke till hur 
nära språken ligger varann. 

Sedan kom söndagsförmidda
gens höjdpunkt- åtminstone i min 
smak-nämligen Claes Andersson, 
denne finlandssvenska mästare i 
talspråksmässig dikt. Enkel och 
avspänd. T. ex. på det här viset: 

Makten bryr jag mig inte om. 
Men härligheten. 

(ur diktsamlingen 
Som lyser mellan gallren,l989) 

Tiden flyger bort 
Konsten är så lång 
Livet är så kort 
Upp min själ till sång! 

Här läste han sommardikter så att 
allasattmedmerellermindretårade 
ögon och tänkte på den varma 
sommaren som flytt och på länga 
ljumma kvällar i trädgården eller 
på sommarverandan. Eftersomjag 
är politiker så har jag bara tid att 
skriva dikter om sommaren, förkla
rade Claes Andersson s j älv. I kata
logen presenteras han som poet, 
prosaist, polemiker, riksdagsman, 
psykiaterochjazzpil!llist. Enmäng
sysslare alltså. Det som inte står är 
att han också är ordförande i det 
finska vänsterförbundet, detpoliti
ka parti som samlat de olika fmska 
v änsterrörelserna. 

En kommunist är inte farligare 
än andra människor. 
Enda skillnaden 
är att han vet att han har 
orsak att vara det. 
(ur samma diktsamling) 

På eftermiddagen hörde jag norr
mannen J an Erik V old läsa dikt till 
musik, realistisk, kraftfull och rolig 
dikt ackompanjerad av jazzpiano. 
Och träffade min gamla vän Gerd 
som v ar inbjuden som representant 
för den åländska dikten. Hon var 
mycket entusiastisk över arran
gemanget. 

Rapportös: Birgit A. 


