
Utkommer fredagar 1992 18 :e år g. Lösnummer 2 kr 

Fredag 18 december 

Nyårsfesten 
Vi påminner om Röda Kapellets 
nyårsfest på Lilla Teatern. Såhär 
blir programmet. Kl. 21 öppnas 
portama och detröd-gröna supe
bordet står uppdukat. Även ba
ren står redo och juniordiscot på 
femte våningen kör igång. Vid 
tiotiden inleds den första halvan 
av blåsorkesterns eget program. 
Melodierna är ryska och presen
tatör är universitetslektom i rysk 
litteratur FionaBjörling. En halv
timme senare är det dags för nå
got lugnare, då Göran Fahlen lä
ser Max Lundgrens novell "Ett 
kristligt byte" ur Drömmen om 
Mallorca. Röda Kapellet åter
kommer med en litet önskepro
gram, och politisk kommentator 
är här Charlotte Wikander. 

Sen närmar sej klockan tolv. 
Baren utökar sortimentet med 
skummande drycker, den röd
gröna illuminationen tänds och 
serpentinerna hålls redo. Precis 
vid midnatt spelar valda delar av 
Kapellet '1ntemationalen"utepå 
yttertrappan, precis som i forna 
tider, kaffe m.m. hälls upp och 
snart börjar dansbandet. Loka
lerna ger plats för både glad sam
varo och stilla samtal. Några väl
jer kanske att titta över till den 
närbelägna Boklådan som i och 
med tolvslaget övergår i ny re
gim och lär hålla öppet. 

50 kr kostar maten för vuxna 
och 25 för barn. Förhandsanmä
lan till ätandetär nödvändig, t. ex. 
till Hans Fäldt (250530) eller 
MargitGustafson (127193) . Alla 
andra kan dock oanmälda titta in 
och är mycket välkomna. 

Jullov 
tar VB efter detta nummer. De 
många helgdagarna i kombina
tionmedvänsterpartiets kongress 
gör att första numret 1993 inte 
görs .förrän onsdagen den 13 ja
nuari. 

På en fest häromdagen stötte 
vi ihop med en VB-läsare. Det 
var längesen, ja men hon hade 
bott i Afrika i tre år. Där hade hon 
haft tre svenska tidningar: DN:s 
söndagsnumn er, Vi och så 
Veckobladet. En utmärktoch till
räcklig kombination, försäkrade 
hon. 

Ni har väl m~. at premu-n e· 
rationen? 

Det här eländet kommer vi au slippa se på Villa Sunnas tomt . Det är 
det första förslaget till hotellbygge, som Crafoord ville bygga. Det nu 
aktuellaförslaget till två niovåninghus är så eteriskt ritat, au det inte 
går att reproducera , 

Villa Sunnas öde 
dubbelt beseglat 

Sammadagsom Villasunna revs, skrev länsstyrelsen under 
beslutet som avvisar alla besvär. JM som äger tomten vill 
komma igång och bygga före årsskiftet- trots att bygglovet 
inte blir klart förrän nästa år. 
Klockan nio i onsdags morse körde 
en stor grävmaskin in på Villa 
Sunnas tomt från Tornavägen, 
knäckte den ena grindstolpen och 
började ornedelbart riva huset. 
Efter fem minuter tog man frukost. 
Men då hade rivningen påbörjats, 
uran återvändo. Ingagrannar syntes 
till den första timmen, sen lär en 
Gustav Silfverstolpe ha äntrat 
grävrnaskinen och ungefar som i 
Prag '68 försökt att med sin kropp 
hindra massakern. Tur att man inte 
var där och såg det makabra spek
taklet. . . 

På eftermiddagen, när förödel
sen nästan var fullbordad, gick 
larmet: Nu skulle en lagerkrans 
nedläggas på den stupade byggna
den. Aktörer var sagde Silfver
stolpe och några andra grannar, 
som dessutom ringt Sydnytt för att 
komma i teve. Tevefolket hade 

aldrig hört talas om Villa Sunna, 
men så korn de också från grann
kommunen Malmö . Rivnings
gubbarna var inte heller lundabor, 
så de hade aldrig hört talas om 
uppståndelsen kring planärendet. 
Men visst tyckte de att det var 
synd, även om man rivit hus som 
varit mer synd att riva. 

Senare på eftermiddagen under
tecknades länsstyrelsens beslut 
angående den detaljplan för Villa 
Sunna, som Lunds kommunfull
mäktige antog efter enhetsig debatt 
i maj med 33 röstermot24 och åtta 
nedlagda. I överetthalvår har läns
styrelsen funderat på ärendet, som 
nu prövats ut och in och utmynnat 
i en text på tio sidor. 

Länsstyrelsens har dels på eget 
bevåg begärt in planen för över
prövning" eftersomdetkan befaras 
att den planerade bostadsbebyggel-

sen på grund av närheten till 
bensinstationen blir olämplig med 
hänsyn till de boendes och övrigas 
hälsa eller behovet av skydd mot 
olyckshändelser", dels också 
prövat ett tiotal grannars över
klaganden. Landsantikvariens och 
Föreningen Gamla Lunds besvär 
prövar man dock inte. De avvisas 
därför att de klagande inte betraktas 
som berörda! 

Bensinstationens närhet till de 
tänkta bostäderna eller tvärtom 
anser man i prövningen vara 
olämplig, men finner "vid en 
samlad bedömning att antagande
beslutet inte strider mot kraven på 
hälsaoch säkerhet i sådan utsträck
ning" att beslutet bör upphävas. 
Dock finner länsstyrelsens det 
"angeläget att den befintliga 
bensinstationen avvecklas", men 
"genom kommunfullmäktiges 
undantag i planärendet har denna 
fråga lämnats olöst". Överpröv
ningen var alltså ett spel för 
gallerierna. 

De besvär som tas upp avfärdas 
med au länsstyrelsen fi1mer "att 
detaljplanen inte innebär sådana 
olägenheter för de klagande" att 
den inte kan godtas. De klagande 
hade huvudsakligen vänt sig mot 
byggnadernashöjdoch volymsamt 
mot parkeringsplatseroch befarade 
störningar från dessa. Några av 
grannarna hade också befarat att 
TV- och radiomottagningen kom
mer att störas! 

En viktig punkt i beslutet rör 
invändningarna mot att bevarings
programmet åsidosatts, eftersom 
det slår fast att hela Villa Sunna 
utgör en kulrurhistoriskt värdefull 
byggnad. Men länsstyrelsen kon
staterar att "i bevaringsprogrammet 
uttalas emellertid också att de 
kul turhistoriska intressena får 
v ägas mot andra intressen i ett de
taljplane- ellerbygglovsskede". Så 
det så. 

Nu går väl planen vidare till 
regeringen, och i vår nån gång kan 
den vinna laga kraft. Men hur kan 
JM få riv a innan dess? Och kan de 
verkligen börja bygga innan de har 
bygglov? Rivningen förklarar en 
biträdande länsarkitekt med att det 
inte finns någon gällandeplan idag, 
och då behöver man inte rivnings
lov. När det gäller schaktning kan 
JM tydligen få göra det utan lov 
och därmed ha anses påbörjat 
bygget före årsskiftet, trots att 
bygglovet kommer långt senare. 

S å de gynnsamma lånevillkoren 
lär man kunna åtnjuta! 

Thomas Schlyter 



Tankar i en brytningstid 
De blir fler, och våtare, för 
varje år, dessajulfester som 
arbetsplatser och korpo
rationer ställer till med. 
Veckosluten räcker inte till 
utan vardagskvällarna in
tecknas. I ett undanskymt 
hörn, vid sidan av det vär
sta glammet, sam manstöter 
de ärrade kåsörerna Grr 
och Lucifer, och följande 
samtal kan avlyssnas: 

Gr r: Håhåjaja. Dags attsummera 
läget. För det första måste man 
nog konstatera att vi lever i en 
brytningstid. 

Lucifer: Det ligger mycket i det. 
Och visst, det gångna året har 
bjudit på både gott och ont. Det 
brukar det ju göra men jag tycker 
allt går liksom fortare nu. Det är 
också genuint överraskande sa
ker som händer. Den engelska 
monarkin vacklar och Syd
svenskan skriver ledare som är 
kritiska till Barsebäck. V ar ska 
det sluta? 

Gr r: Säkert med en återgång till 
normaltillståndet. Jag tror inte 
ett dugg på de vänsterpartister 
som säger att historiens största 
kris står för dörren. Du minns 
kanske i Kjartans Fl~gstads ro
man "Dalen Portland" hur spritt
ningarna till en vändning börjar 
märkas och fortplantas i syste
met. Någon i ett amerikanskt s ty
re l serum noterarpositiv a tenden
ser på tennmarknaden, ett beslut 
fattas att sätta igång ytterligare 
en smältugn i det väsmorska 
brukssamhället, huvudpersonen 
får jobb och kan köpa radio, hela 
bygden grips åter av hopp. Nu 
säljs det åter fler bilar i USA, 
snart är krisen glömd och Barse
bäck förklaras vara säkrare än 
nånsin. Det fums mycket att lära 
av den ekonomiska historien, och 
den nye profesoro Lennart Schön 
tycks göra goda extrainkomster 
på det förhållandet just nu, vilket 
kanske kan behöv as efter det dyra 
villaköpet på Galjevången. 

Lucifer: Jo, det fums ju alltid en 
marknad för lättfattligamodeller 
om historiens evigt cykliska för
lopp där allt går igen. Den här 
gången var det visst fyrtio år som 
gällde och jag vill minnas att vi 
nu lugnt skulle invänta 2015 då 
Sverige skulle vara på topp igen. 
Men det finns fler varianter: vi 
har samtidstänkare som Odd Eng
ström som förklarar att allt är 
förändrat med de nya snabba 
elektroniska medierna. Det låter 
ungefär som i äldre texter om när 
jämvägarnasku!leslåigenomoch 
det är lätt att skratta åt. Å andra 
sidan förändrade v ä! faktiskt järn
vägarna vårt liv. Allt är både sig 
likt och förändras. 

Gr r: Ja, och läsarna förväntar sej 
naturligtvis att vi som historiska 
materialister- se Ör jan Wikander 
på annan plats i detta nummer
ska förklara vilket som är vilket. 
Själv tror(vet?)jag alltsåattfram
tidstron börjar återvända under 
1993, att arbetslösheten sjunker, 
att bilhandeln fårett storartat upp
sving. Men några av krisårens 
nya drag kommer säkert att leva 
kvar, som kommunens usla eko
nomi och vänsterpartiets ansvars
fullakommunalpolitiska lin je här 
i Lund. 

Lucifer: Ja den sista är häpnads
väckande och huvudregeln tycks 
vara att ju lättsinnigare de var 
förr, desto ansvarsfullare är de i 
dag . Det tycks gälla också allmän
ideologiskt: det är de hårdaste 
kommunisterna från förr som nu 
öppet hyllar kapitalismen. Ta Bo 
Hammar: jag satt i VPK Lunds 
styrelse sådär kring 1979 och vi 
kunde knappt göra ett uttalande 
eller sy en banderoll utan att han 
var över oss och skällde som en 
bandhund och krävde lojalitet 
med partiledningen och deras 
supresande till Östeuropa. Visst, 
det jag säger innebär ju att de 
som har mest anledning att vara 
självkritiska fak tisktockså är det, 
men personligen skulle jag gärna 
vilja bli lämnad utanför. När j ag 
gör dumheter föredrar jag att be 
om ursäkt s j älv, jag behöver inga 
valda ombud för det. 

Grr: Fel! Kollektiva och repre
sentativa misstag kräver faktiskt 
kollektiva och representativa ur
säkter. Å andrasidan är detmärk
värdigt lätt hur även den bäste, 
dvs. man själv, glider ifrån sina 
gamla ideal. Det jag ångrar mest 
1992 var att jag inte satt med på 
Stora Södergatan för att stoppa 
Lars Hultens fackeltåg. Jag skäm
des faktiskt när jag stod på trot
toaren och såg på. 

Lucifer: Jag var trött och frusen 
och gick hem till detlugna Väs
ter och är glad för det. Men man 
gör sig ju en deltankar kring de 

nya generationerna av vänster
ungdomar -de ser säkert oss som 
de mossiga gubbar vi är . Vecko
bladet ligger inte precis framme 
på bokcafeet Wapiti . Å andra si
dan har vi väl en del gemen
samma intressen, t.ex. skulle vi 
nog kunna ha ett givande åsikts 
utbyte om polismästaren Sixten 
Månsson. Han tycks ju också vara 
rejält misslyckad i sitt arbete: 
Lund verkade ha väldigtlåga siff
ror när det gällde andelen upp
klarade brott, trots hård konkur
rens. Vi tycks ha en dyr och dålig 
polis här i landet. 

Grr: Lundapelisen sitter förstås 
inne och vänder papper i stället 
för att jaga folk som cyklar på 
trottoarerna. Eller du såg kanske 
statistiken: drygt sjuhundra 
svenska poliser hade skadats på 
arbetstid under 1991, men vid 
närmare betraktande visade det 
sej att över hälften var under ut
övande av träning och korpidrott, 
allra mest landhockey. Men det 
är ju roligt att lundapelisen för
mår att upprätthålla lugnet åt
minstonepå Västerdärden huse
rar. Annars tycker jag nog att det 
är alltför lugnt och insuttet väster 
om stambanan. Där skulle behö
vas nytt liv, förslagsvis genom 
en ordentlig satsning på bostäder 
i folkparken. Då slipper ett antal 
nya lundabor bosätta sej på nå
gon åker betydligt längre ut, den 
trevlige bagaren på Troliebergs
vägen får ett välbehövligt utökat 
kundunderlag och folkparken är 
det ändå ingen som egentligen 
bryr sej om. Arbetarrörelsen har 
under många år bevisat sin oför
måga att fy Ila den med liv, och 
lokalbefolkningen använder den 
på sin höjd som hundtoalett. 

Lucifer: Du uttrycker dig grovt 
och okänsligt, förmodligen där
för att du aldrig har bott på Väs
ter. Folkparken är oumbärlig som 
grönområde. Däremot verkar 
Tunaparken ligga ganska oan
vänd, och med gällande tomtpri
ser i den trakten skulle ett villa
område där kunna bli ett välbe
hövligt lyft för kommunens eko
nomi. Annars är det ju trygga 
näringsgrenar här i stan får man 
säga, här jobbar vi mestmed sjuk
domar och lärdom. Om det är 
dåliga tider på andra håll blomst
rar universiteten. 

Grr: Visst, varför skulle jag bry 
mej om Tunaparken? Jag har ju 
egen trädgård. Fast oegennyttigt 
ställer jag upp på vänsterpartiets 
lokala paroll från det tidiga sjutti
talet: förtäta Professorsstadcn. 
Jag tycker faktiskt att det är ett av 
de värsta utslagen av åttitals
egoismen med alla dessa "not in 
my backyard"-opinioner som, 
gärna stöttade med miljöargu
ment, dyker upp så fort man det 

ska byggas eller ändras något 
som är bra för det större ko llekti 
vet. Jag skulle vilja travestera 
V andringssektionens paroll och 
säga: kör över lokalbefolkningen l 
Men folket i Professorsstaden kan 
säkert sova lugnt. Universitetet 
växer i dåliga tider som i goda, 
priset på välbelägna villor är sta
bilt och ingen politiker expro-

prierar marken under fötterna på 
en sådan påtryckningsgrupp. 

Lucifer: J ag tror att läsarna skulle 
bli besvikna om vi inte till slut sa 
några ord om pågående europe
iska integrationsprojekt Jag vill 
minnas att du för några år sen 
nämnde som ett av skälen till din 
positiva syn på EG att du inte 
ville vara med på den förlorande 
sidan en gång till? 

Grr: Det behöver jag inte heller! 
Ser du intedennya tidens tecken? 
Precis som i fallet med ekono
min, som vi började med, är det 
något på gång. Jag tänker när
m ast på folkomröstningen i 
Liechtenstein som sa ja till EES: 
Nu kommer det en ny våg av 
integrationsvilja och positiv 
Europakänsla, och den kommer 
vi inte att vara oberörda av. För
resten ska jag ut och tågluffa i 
veckan och tar då naturligtvis en 
sväng om Bryssel. 

Lucifer: Jag har inga speciella 
åsikter om LiechtertStein och de
ras anslutning till EES, men nog 
är det patetiskt om det skulle vara 
grunden för en tro på att folk 
skulle köpa Brysselkonceptet. 
Det här årethar ju karakteriserats 
av storartade folkliga uppror mot 
den politiska klassen och deras 
Europaplaner.I övrigt är jag gan
ska positiv till EES, det är v ä! bra 
om vi kan handla och resa och 
jobba lite friare, även om jag 
finner det motbjudande hur det 
manglades igenom i riksdagen. 
Men EES är något annat än att 
göra gemensam utrikes- och för
svarspolitik i en ny europeisk 
stormakt. Klart vi ska resa och 
samarbeta i Europa. Ha det så 
gottmedmusslornaochråbiffen! 
Jag fårväl försökaklaramig med 
skinka och grönkål. 

Detta med E G-kritiken bor
de naturligtvis inte få stå o
emotsagt, men den rödkin
dade luciatärnan som just 
nu drar iväg Il! ed Lucifer är 
obeveklig. 



Lenin, godheten och frågan om kapitalismens 
avskaffande (m.m.) Ett svar till ett svar 
När jag första gången skumm~ 
igenom Rolf Nilsens inlägg 1 
Veckobladet (1992:39), sl~ jag 
av tanken att våra uppfattningar 
kanske, när alltkommer omkring, 
inte skiljer sig på något avgö
randesätt.Men vidandragenom
läsningen inser jag att jag hade 
fel. Det öppnar sig en smärre 
avgrund- ännu så länge inte bre
dare än att man med lätthet skut
taröver, om dengodaviljan finns, 
men djup, mycket djup. 

En större tänkare? 
Rolf arbetar sig raskt genom stora 
delar av vänsterns aktuella pro
blem, ochjag skall försöka kom
mentera några av hans synpunk
ter i tur och ordning. 

l) Rolf inleder med att för
kasta Lenin till förmån för "en 
större tänkare, Willy Kyrklund". 
Ingen skugga över den senar~
jag läste honom med behålirung 
i yngre dagar- men Rolf har valt 
ettolyckligtexempel för attfram
hävahans tankeskärpa:" De verk
ligt stora katastroferna ... krig, 
svält, förföljelse av mmonteter 
ochsjälvtänkare, mänsklighetens 
eventuella totalutrotning av 
mänskligheten, administreras 
av goda människor som under
stöds av goda människor som 
tror på en god sak och bekämpar 
det onda." 

Det kan ju låta bestickande, 
och tanken är heller inte helt ori
ginell. Men är det sant? J ag satte 
mig med papper och penna att 
skriva en lista över in di v i der som 
bär ansvaret för alldeles särskilt 
mycket lidande, död och förin
telse under vårt eget århundrade 
och fick raskt ihop f ö !j ande: Wil
helm II, Hitler, Himmler, Stalin, 
Tojo, Suharto, Nixon och P~l 
Pot. Listan skulle naturligtvis 
kunna utformas armorlunda, men 
att dessa åtta hör hemma i tät
klungan torde få förneka. 

Om vi nu ska acceptera den 
Kyrklund-Nilsonska världsbil
den, skulle dessa åtta herrar fram
för allt ha det gemensamt att de 
var utpräglat "goda" människor. 
Jag betvivlar att det ens var den 
bild de hade av sig själva, jag 
betvivlar ännu starkare att den 
genomsnittlige VB-läsaren upp
fattar dem så - och, uppriktigt 
talat, Rolf: tycker du själv att det 
låter övertygande? 

Sammanblandning 
Det är en sak, att vägen till Hel
vetet lär vara kantad av goda 
föresatser - och det kan ligga en 
viss sarmingidet-men detta är 
ändå någonting helt armar. Jag 
misstänker att Willy Kyrklund 
(och Rolf) här råkat blanda sarn
man godhet med fanatism. I så 
fall stämmer uttalandet bättre, 
men "fanatiska människor som 
tror på en god sak" är ingalunda 

godhetens representanter. s~ 
Willy Kyrklund i all ära, men 1 
fråaa om stringens och skärpa 
hade han nog haft åtskilligt att 
lära av Lenin. 

2) Rolf tycker inte "att poli
tiska partierskall byggaspå stora 
utopier", inte heller "att partier 
skall bygga på vetenskaper utan 
ta vetenskapliga teorier och me
toder till sin hjälp i sin analys av 
samhällsfenomennärsåbehövs". 
Här är vi, mirabile dictu, helt 
överens. I konsekvens med detta 
synsätt anser jag det v ara ett klokt 
beslut att göra sig av med den 
dogmatiska, okritiska och fanta
silösapseudomarxismsompredi
kades i Sovjetunionen (och hade 
pinsarm många anhängare även 
hos oss) -men det var utomor
dentligtdumt att kasta barnetmed 
badvattnet. Tills någotmer ända
målsenligt framkommit, har vi 
faktiskt ingenting bättre att ta till 
i vår "analys av sarnhällsfeno
men" än marxismen (jfr VB 
1992:3). 

3) Jag anser det verkligen var
ken "originellt eller upprörande" 
an Rolf i specifika frågor söker 
och finner idegemenskap ''hos 
socialtansvarstagande liberaler". 
Sådan kan vi ibland finna t.o.m. 
hos moderater, och jag kan inte 
se något skäl att avstå från att 
söka stöd, varhelst det står att 
finna. Det är inte heller det frå
gan gäller, utan snarare ifall man 
nödvändigtvis behöver samsas 
inom ett och samma parti . Under 
rådande förhållanden är det för 
övrigt inte liberaler som löper 
den största risken att vänster
partiet "reducerar dem till andra
rangs medlemmar" utan fastmera 
de som har oförsyntheten att fort
farande betrakta sig som kom
munister. 

4) Medvetet eller omedvetet 
ger Rolf läsaren intrycket att jag 
gjort gällande att man bo:de 
"skriva in i partiets målsättrung 
attkapitalismen skall avskaffas". 
Det vore mig fjärran. Som Her
man Schmid uttrycker saken: "En 
parti vars ledande organ ~g~ar 
sig åt omröstningar om kapHalls
mens avskaffande kan knappast 
tas på fullt allvar" (VB 1992:37). 

Redan de gamla grekerna 
För att klargöra min ståndpunkt: 
Det är i da a ens värld lika orealis
tiskt att fö~söka "avskaffa" kap i
talismen som att avskaffa plan
ekonomien. Någon form av stat
lig planering, när det gäller till
gången på fr.a. livsmedel och 

krigsmaterial, har varit regel åt
minstone sedan 400-talet f.Kr. 
Inte ens de mest rabiata thatcher
ister torde vara beredda att rucka 
på detta. Å andra sidan har e:t 
kapitalistiskt inslag förekoJ?nyt 
inom de flesta förment socialis
tiska ekonomier- och jag syftar 

l det gamla 
Egypten slet 
de utsugna med 
att bygga pyra 
mider. Det 
finns fortfarande 
utsugna och py
ramider, även 
om de ser an
norlunda ut, 

då inte främst på NEP och dylika 
abnormiteter utan på den "små
kapitalism" utan vilken inget 
samhälle i längden kan fung~ra. 

Diskussionen gäller alltså m te 
huruvida vi skall avskaffa. eller 
inte avskaffa kapitalismen. Det 
handlar om hur vi skall finna den 
bästa avvägningen mellan kapi
talismens obestridliga dynamik 
och de möjligheter planekono
mien erbjuder till trygghet och 
relativ rättvisa. Detta är det fak
tiska problemet för alla politis~a 
partier världen över, och det lo
ser vi lika lite genom att kräva att 
kapitalismen skall avskaffas som 
genom att förklara att planekono
mien "leder åt helvete" (Finn 
Hagberg, VB 1992:34. Renskri
varens, som råkar vara FH, kom
mentar: När jag använder ordet 
"planekonomi" menar jag ett 
samhälle som nästan helt styrs av 
en central plan, som, påstår ja~, 
alltid förutsätter en central eht, 
som lever i sus och dus på folkets 
bekostnad. Tänk bara vilket hel
vete det var att bygga Faraos 
pyramider!). Oavsett om vi vill 
det eller ej, har vi att leva med 
båda. 

Naturlig litenhet 
5) Rolf ser de låga röstetalen som 
ett tecken på att "vår komp~t_ens 
och trovärdighet som polmsk t 
parti inte har varit eller är över
väldigande". Det må så vara, men 
som jag tidigare förklarat (fr.a. 
VB 1990:4) tror jag att kompe
tens och trovärdighet spelar en 
högst begränsad roll i det san:
manhanget: det är ettextrempartis 
naturtillstånd att vara litet, med 
det inflytande partiet ~an u~öv_a 
står inte med nödvändighet 1 di
rekt relation till hur många pro
centenheter det lyckas uppnå i 
riksdagsvalet. Jag kan följaktli
gen inte hålla med Ro!~ 1 han~ 
slutsats: "Därför m~ te Vi, om Vi 
överhuvudtaget tror på vänsterns 
politiska uppgift, våga pröva nå
got nytt!". Jag tror i högsta ~ad 
på vänsterns polillska uppg1ft
men jag tror att den är en helt 
annan än att fiska röster genom 

an släta ut sig till oigenkännlig
het. 

6) Rolf tror sig - utifrån min 
profession som antikhistoriker
ha anledning misstänka att pg 
tycker att "det var bättre förr". 
Uppenbarligen har Rolf en något 
egenartad uppfattning OJ? vad 
historiker sysslar med. Mmst av 
allt handlar det om något slags 
kvalitativt betygsättande av skil
da historiska epoker och deras 
betydelse för människans utveck
ling. 

Utsugare/utsugna ... . 
Mitt politiska jag skulle mojh
gen kunna roa sig med sådant, 
men det fmns helt enkelt ingen 
grund för dessa svepande omdö
men. Det kan naturligtvis sägas, 
att under ingen historisk epok så 
många människor har haft d~t så 
bra som idag. Men å andra s1dan 
har aldrig så många haft det fullt 
så dåligt. I den meningen var det 
naturligtvis varken "bättre" eller 
"sämre" förr. Däremot kan man 
kanske skönja en allt tydligare 
uppdelning av mänskligheten i 
dem (v i) som haft turen atthamna 
rätt och dem som råkat hamna 
fel. I motsats till Rolf tvekar jag 
inte att fortfarande beskrivadessa 
grupper som utsugarna respek
tive de utsugna. Inte heller tve
kar jag att se ett direkt samband 
mellan denna utveckling och den 
o hämmande kapitalismens dyna
mik 

Att vi själva allt mer entydigt 
kommit att tillhöra utsugarna, gör 
det moraliska dilemmat så myc
ket svårare. Och här - mer än 
nå a on armansrans-kan Rolf ut-

"' . h läsamittegetalternauv, som an 
avslutningsvis efterlyser: ett re
servationslöst ställningstagande 
för de utsugna mot utsugarna, 
vad helst det må kostaoss själva. 
Olyckligtvis smakar v~l detta 
blott alltför mycket marx1sm och 
kommunism, och jag hyser inga 
större förhoppningar att det skall 
appellera till Lundavänstern, så
dan som den ter sig i dag. 

Örjan Wikander 
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Folkparken 

Svar till Rolf L Nilson 
Jag förstår faktiskt inte varför Rolf 
L Nilson låtsas tillhöra vänstern 
när han i var och varannan mening 
i nr 39 av VB försvarar kapitalis
men och dess företrädare i riksd
agen. Vandringen högerot har ju 
varit tydlig i VBs spalter under 
senare är. 

Nilson tycks mena att om man 
avsvär sig all form av socialistiskt 
tänkande så stiger röstsiffrorna 
omedelbart. Frågan är om det 
arbetande svenska folket är betjänt 
av ett nytt borgerligt alternativ som 
bygger på Rolf L Nilsons, Armika 
ÅliDbergs och Bo Hammars ideer. 

Låt de nuvarande borgerliga 
partierna försvara kapitalet Väns
tern har mera angelägna uppgifter. 

Leve socialismen! 
Benu/t Lundin 

Om bussar och cyklar 
Sven Delblanc är död men han 
hann skriva många storartade 
böcker. En heter "Primavera" och 
tilldrar sej till stor del i Uppsala. 
På en busshållplats i en av dess 
ytterstadsdelar upplever berätta
ren det moderna helvetet eller 
åtminstone samhällets nattsida. 
För vilka är det som åker (stads)
buss? Jo i huvudsak den sjuka, 
skadade, utfattiga, marginalise
rade del av befolkningen som 
inte kör biL 

En god vän i Uppsala berättar 
att nu kostar där en enkel resa 
med stads bussen, hur kort den än 
måvara, 16 kronor. Och i vår ska 
dessutom linjer dras in och turer 
glesas ut. 

För tjugofem är sen var jag på 
ett möte i Lund med arkitekten 
Dick Urban Vestbro. Han pre
senterade en tjeckisk arkitektsom 
hade projekterat en idealstad där 
man kunde nå varje punkt på en 
halv timmes färd med cykel. Den 
rymde hela 500 000 in v ån are och 
var därmed mycket tät men av 
ritningarna att döma ändå behag
lig, med grönska och rymliga 
bostäder. Hurvardet möjligt? Jo 
arkitekten hade utelämnat bilarna 
och därmed breda vägar, buller
zoner och p-platser. 

Nu säger Roland Andersson i 
ett debattinlägg att Lund är en så 
liten stad att man kan cykla, att 
det inte behövs en massa (för 
kommunen dyra) stadsbussar. J a, 
det cyklas redan ovanligt mycket 

Juryns beslut i tisdags om folk
parkstävlingen är åt helvete. 

Så kan man lugnt uttrycka det 
som många känner. Inte ska här 
väl byggas etthundratallägenheter 
i ett tiotal höghus vid Papegoje
lyckan, och inte behövs det väl fler 
kyrkolokaler i Lund? 

"Det arbetarrörelsen närståen
de" (som sydsvenskan påpekat) 
HSB vann matchen mot allmän
nyttans LKF när det gäller att 
exploatera arbetarrörelsens gamla 
mark. Synd, eftersom LKF hade 
ett mycket bättre förslag. 

LKF:s förslag har tidigare pre
senterats i VB tillsamrnans med de 
fyra andra som tävlade. Det var 
vågat av Fojab arkitekter attföreslå 
så pass lite bostäder som man 
gjorde, bara ett 60-tal. Och det 
geniala förslaget att an v ända 
folkparksbyggnaden som skola var 
tydligen inte "förankrat" i skol
styrelsen. Men det hade väl inte 
varit så lätt - där kan man inte 

i Lund järnförtmed andra svenska 
städer av samrna storlek. Nej, 
från yttersta Linero till yttersta 
Gunnesbo är det över sju kilome
ter, och det tycker de flesta är för 
mycket för daglig cykelpendling. 

Som vanligt kan man konsta
tera: det är bilen som är boven. 
Bilisterna berövar bussarna be
talande passagerare, och framför 
allt framtvingar de en så gles
byggd stad att somliga cykel
avstånd blir för stora. 

Det hjälper inte med bättre och 
billigare stadsbussar för att locka 
över bilister, säger Roland, och 
han har alldeles rätt - det finns 
många övertygande studier om 
detta och vi är åtskilliga som 
länge har sagt samrna sak, bl.a. 
här i VB. En dieselbuss med en 
handfull passagerare är ingen 
vinst för miljön trots att den är 
kollektiv, säger han och slår in en 
annan öppen dörr. Han kunde ha 
nämnt det viktigaste skälet till att 
tman ändå kör med sådana bus
sar, nämligen att de är dimensio
nerade för trafiktopparna mor
gon och kväll och att det inte 
lönar sej att ha en särskild upp
sättning fordon för lågtrafiken. 
Men utvecklingen är ändå på väg 
åt det håll som han tycks efter
lysa, nämligen att de svagast be
lagda reguljära busslinjerna er
sätts med serviceturer, trafike
rade av bensindrivna och där
med relativt renare bussar. Be
hagliga att åka med men glesa 
och mycketlångsamrna, och där
med defmitivt inget för några 

förankra någonting så länge Lars 
Andrae (s) är kvar. 

Risken med en kyrka i Folk
parksbyggnaden är up~nbar. Det 
är ju inte säkert att det b hr Svenska 
Kyrkan, som inte tycks vara enig 
om att man måste lämna ifrån sig 
den centrala Peters gärden. Istället 
kan det bli Livets Ord, som ju har 
gott om pengar och säkert skulle 
kunna sätta sprätt på Folkparken. 

Tyvärr stöp LKF:s förslag efter 
mycken tvekan i juryn. Men något 
stöd för HSB:s förslaglärinteväns
terpartiet komma att ge. I _detta 
läge är nog landskapsarkitekt
gruppen PUMA värd allt stöd för 
sitt förslag att slå vakt om vege
tationen i Folkparken. Det har 
lämnats in utom tävlan och inte 
ens bedömts, vilket visar att täv
lingen bara varit ett sä~t för 
fastighetskontoret att söka h1tta en 
villig exploatör, som reglerna 
sedan säger att man måste anta. 

Tl:zo 

andra än den restbefolkning som 
Delblanc talade om. 

Men vissthar Roland rätt, cyk
lino är billigt och nyttigt och bör 
därför stimuleras ytterligare. Po
litikerna kan göra mycket, men 
de får räkna med att komma i 
konflikt med starka opinioner. 
Det kan handla om asfalt (en 
oöverträffad cykelbanebelägg
ning) på Hardebergaspåret, en 
cykelbana tvärs igenom Thule-
hem, förkörsrätt fÖr cyklar i 
signalreglerade korsningar. Det 
handlar inte om att bygga dyra 
cykeltunnlar utan att sätta upp 
rejäla farthinder för bilarna så att 
cyklisterna tryggtkan ta sej över. 

Men framför allt handlar det 
om att bygga staden tätare, myc
ket tätare . Bygger man ytterli
gare hus utanför Linero (vilket 
faktiskt planeras för framtiden) 
så blir de billösa där beroende av 
buss. Lägger man i stället mots v a
rande bostäder på Villa Surmas 
tomt kan invånarna lätt cykla el
ler promenera in till stan. De ak
tuellaopinionsstormarna däroch 
kring folkparken visarvilketmod 
politikerna måste ha för att ge
nomföra sådana beslut. 

För övrigt har Roland också 
rätt att det behövs bättre samord
ning av lokal- och länstrafik. 
Lyckligtvis tycks den vara på 
väg. 

Gunnar Sandin 

POSTTIDNING 

Juldagspremiärer & 
en matineklassiker 
På juldagen. 25 dec., begär Fol
kets Bio två premiärer som vi 
gärna vill rekommendera. 

Kll8.30 körs Berit Nesheims 
film "Frida med hjärtat i han
den". Maria Kvalheim spelar 
huvudrollen i denna norska film 
som (enligt Folkets Bios pro
gram) är både rolig och under
hållande och passar bra för alla 
mamrnor, tonårsdöttrar och alla 
andra med kärleksbekymmer. 
Filmen handlar om Frida, 13 är, 
som läser Erich Fromms bok 
"Kärlekens konst". Filmen är gi
vetvis barntillåtna. 

Dansar med granar 
Vill du se något mer "politiskt" 
så vänta till kl 21 samrna kväll 
och gå på den kanadensiska fil
men "Clearcut - någon måste 
betala". 

Graham Greene (skådespela
ren från Dansarmed vargar- inte 
författaren som aldrig fick No
belpriset) spelar huvudrollensom 
den mystiske indianen Arthur. 
Filmen handlar om skogssköv
ling och är en mycket stark och 
våldsam berättelse om en man 
som tar lagen i egna händer och 
utkräver hämnd i sitt folks namn. 
Den är givetvis barnförbjuden. 

En gammal goding 
Söndagsmarine är detden 27 dec., 
3 och 10 jan kl 14.00 på den 
riktiga Tarzan (Johnny Weiss
muller) i "Tarzan - djungelns 
son". I rollen som Jane ser du 
Mauren O'Sullivari. Den är gi
vetvis ännu mer barntillåten. 
Vill du försäkra dig om en plats 
boka på te! 046-13 10 50. 

MÖTE!;~ MÖTE 
~-clll ... ai?-..
KOMPOL inget möte. 

RÖDA KAPELLET. Sö 20.12 kl 
18.45 rep på Kapellsalen, Odeum. 
Rep inför nyårsfesten On 30.12 kl 
19. Dito på Lilla Teatern. To31.12 
kl 19 genrep på Lilla Teatern. Se 
vidare orkesterutskick. Gruppen 
"Kantänka" på Lilla Teatern tackar 
för vår insats i "Vägglusen"! 
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