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Fallskärm? 
Som bekant var det en rätt hög 
kommunalchefiLundsomfören 
tid sen beslogs med grov miss
skötsel av sin tjänst. Det var inte 
tal om att ha honom kvar, det v ar 
t.o.m. tal om att dra honom inför 
vanlig domstol. Fast sakkunniga 
JUnster gJOrde bedömningen att 
man inte skulle kunna få honom 
fälld. I stället skildes han från sin 
tjänst med 800 000 kr i avgångs
vederlag. 

- Menvarför drogshan inteinför 
arbetsdomstolen, har en annan 
sakkunnig jurist undrat. Den hade 
med. säkerhet ansett att det förelåg 
sakhgt skäl för uppsägning. Kom
munen hade sparat en massa peng
ar. 

Den borgerliga kommunled
ningen_valde alltså en annan linje. 
Man v1lle väl ha största möjliga 
tystnad kring det pinsamma fallet. 

Information 
om EG/EU 
I morgon, lördag kan du höra l örn 
Svensson föreläsa på Fakiren. Två 
gånger, kl. 11 .35 med upprepning 
14.15 föreläser Jörn om EG/EU. 
Dagen efter, söndag kil O .00 före
läser Karl-ErikLagerlöf(tidigare 
medarbetare på DN:s kultursida, 
nu ledamot av Nej till EG:s styrelse 
ochredaktör för tidningen "Kritis
ka Europafakta"). Också han talar 
om EG/EU också på Fakiren 
Bredgatan 5 inne på gården. Det 
är Nej till EG Lund och studie
främjandet som arrangerar före
dragen. 

Fest på lördagkvällen 
På kvällen blir det fest men den 
arrangeras bara av Nej till EG i 
Lun~l. Det blir från kl 19.00 på 
Falmen.Mat, vinoch öl och tal av 
Jörn Svensson. Musik av "Panik
orkestern". Ingen föranmälan 
behövs. Många är välkomna! 

V som i Västerås 

Upptagen konferensdeltagare missar soluppgtlng över Mälaren 

I Västerås kan man gå på Village. 
~är äter man gott, dricker ett bra 
vm och lyssnar på jazz. Jagvardär 
i lördags tillsammans med väns
terpartistiska kommunalpolitiker 
från hela landet. 

Matenvar godoch vi hademyc
ket att prata om. Att jämföra olika 
kommunalaerfarenheter är ettout
tömligt ämne. Själv började jag 
fundera på om det där med mål
styrning verkligen är så krångligt 
som Jag länge tyckt. 

Det spelades visst tradjazz ock
så, som det var meningen att vi 
skulle dansa till. Men skamligt 
nog glömde jag alldeles bort det. 

Jag har aldrig varit någonstans 
med så bra service. Det vimlade 
av serveringspersonal. Senarefick 
jag veta att de arbetade gratis. Det 
är näm_ligen genom gratisarbete 
man b hr medlem i jazzklubben. 

Medlemsskapet ger rätt till 
ytterligare gratisarbete. Nu finns 
det 400 medlemmar så hela klub
ben drivs med frivilligt arbete. Ett 
någotmärkligt sätt att använda sin 
fritid kan man tycka. Men det ger 
Västerås ett musikutbud - i nor
mala fall inte tradjazz- som varit 
otänkbart utan frivilliga insatser. 

Olika seminarier 
Konferensen handlade naturligtvis 
om kommunalpolitik. Det fanns 
en meny av olika seminarier man 
skul_le välja mel~an. Själv deltog 
Jag 1 ett om partiets syn på lokal 
demokrati, om grundtrygghet eller 
inkomstgaranti i socialförsäk
ringssystemet ochjag hörde Hans 
Andersson och Johan Lönnroth 
ge en balanserad bild av det ekono
miska läget i Sverigeoch vad riks
dagsgruppen vill göra åt det. 

Underlaget för demokratisemi
nariet v ar en skrift med förslag till 
ställningstagande om kommunal 
organisation och demokrati som 
utarbetats av kommunal- och 
landstingspolitiska utskottet. Det 
var bra ställningstaganden och 
kloka argument - det mesta som 
kommer från detta utskott är bra. 

Vi betonar betydelsen av perso
nal- och brukarinflytande och före
slår att. beslut kan delegeras till 
kollektiv. Det kräver naturligtvis 
resultatenheter med centralt kon
troll av rarnar och ekonomi. Det 
ger djupare och bättre inflytande 
för "brukarna" än om man låtsar 
att de är kunder. 

Vi är alltsåmotståndare till barn
omsorgscheckar och dylikt. Men 
det är bättre att diskuterademokrati 
och irtflytande än att diskutera vem 
som äger olika institutioner. 

Ung nostalgi 
SJ hade problem så vi fick åka 
buss till Eskilstuna där tåget 
väntade på oss. I bussen hamnade 
vi blandettgäng från Ung Vänster 
som också varit på konferensen. 
Jag kände mig lite garnmal bland 
ryggsäckarna, liggunderlagen och 
Dr Martens-kängorna. 

Några av dem hade första maj
märken från slutet av 70-talet när 
vi fortfarande använde plast
knappar; FOR-knappar förekom 
också. Jag funderade på vad jag 
skulle tänka om så ung nostalgi. 

De hade fastnat för Margareta 
~orl~s anförande under lördags
forrmddagen. Det visste vi inte att 
den nya kommunallagen var så
dan, sa de. Det måste vi ta upp. 

Det är samma Margareta Norlin 
som skriver i Aftonbladet. På 

konferensen sa hon att totalitära 
strukturer håller på att ta över 
svenska kommuner och au allt ont 
kommer från den nya kom
munallagen som smugits på oss 
utan debatt. Hon gav en rad exem
pel på hur personal avkrävts 
lojalitet och tystats. 

Exemplen har jag inte någon 
anledning att betivla. Men hennes 
analys är dålig. 

Att slåss mot väderkvarnar 
Den nya kommunallagen ger 
k?mmunerna rätt att organisera 
sm verksamhet som de vill utan 
statliga pekpinnar. Man kan inte 
kritisera kommunallagen för att 
borgerliga partierförsöker genom
föra den politik de gått till val på. 

I ett 30-tal kommuner har bor
~~a genomfört extrema organ-
1sat10nsförändringar. Dessa har 
kombinerats med hårda nedskär
ningar och motsättningarna har 
trappats upp. Det är därifrån 
Margareta Norlin hämtat sina 
exempel. 

Bor_garna har fått majoritet 
också 1 många av de övriga ca 250 
kommunerna. Men de majorite
terna består av mer eller mindre 
"h:tggliga" borgare. 
. Aven "hygglig" borgerlig poli

lik kan få förfärliga konsekvenser 
- så förfärliga att de måste 
motarbetas med all kraft. Att låtsa 
att t ex Lund fungerar som Lin
köping gör att man ödslar bort 
sina krafter. 

Det samma gäller den nya 
kommunallagen. Det är en väder
kvarn som bör få snurra i fred. 

Up~sägningsstopp? 
Partiordföranden höll också ett 
anförande under lördagen. Hon 
P!atade om många olika saker på 
sttt karaktäristiska sätt. I press
med~eland~t . - ~m hon enligt 
uppgtft skrivll SJälv - nämndes 
emellertid endast att v ärtsterpartiet 
numera ansluter sig till Börje 
Hörnlunds krav på kommunerna 
att inte säga upp någon. 

Själv är jag inte säker på att det 
är något bra krav. 

Vi kan säga att det finns efter
satta behov inom t ex skolan 
barnomsorgen och äldreomsorg~ 
och att det därför krävs fler 
kommunalanställda eller åtmins
tone inte färre. 

Men jag tycker samtidigt att 
man ska kunna säga att kommu
nerna sköts effektivt och att man 
kan tyvärr inte utesluta att effek
ti_vis~ingar ibland leder till upp
sagnmgar. 

Roland Andersson 



Västkustbanan genom 
Lund- eller utanför? 

Thomas Schlyter skrev här i VB en artikel om Västkustbanan 
den 20 augusti. Den blev häftig angripen i tidningen Arbetet 
den 31 augusti av Mats Lind, företrädare för den s k 
tåggruppen av boende utefter banan. Debatten lär fä föras i 
Arbetet, men VB vill inte undanhålla sina läsare lite av 
meningsutbytet. Här är en del av Thomas genmäle. 

Mats Lind har läst VB-artikeln 
noga, men med illvilja, eftersom 
han inte gillar mina slutsatser. 
Dessutom hävdar han att artikeln 
präglas av en osaklig ton. Det blir 
lite som när fan läser bibeln. 

I min VB-artikel finns inga 
oklarheter: Bakgrunden är en 
rundtur med buss och till fots den 
13 augusti som banverketordnade 
med tjänstemän och politiker från 
bl a byggnadsnämnden. Då presen
terade banverket de nya förutsätt
ningar som skulle gälla för en ut
byggnad till dubbelspår i befintligt 
läge. En sådan är att västkust
banans södergående spår ska föras 
planskilt under stambanan genom 
ett "tråg" strax norr om Kung 
Oskars bro. Men en sådan inves
tering blir kostnaderna för en ny 
viadukt över Kaprifoliev ä gen 
marginell, liksom en ny gång- och 
cykelbro över Norra ringen. Det 
nya norrgående spåret kan föras 
helt på västra sidan om det 
befintliga och således inte behöv a 
förorsaka intrång i några fastig
heter på Oscarshem. Däremot 
drabbas enstaka fastigheter i 
Kobjer på västra sidan och en i kv 
Björnbäret. 

Lund Norra 
Mats Lind gör ett stort nummer av 
att mitt påstående att ingen skulle 
gynnas av tåggruppens förslag till 
en ny station "Lund Norra", där 
ingen bor. Det är klart, att om man 
tar bort befintliga järnvägar, så 
gynnas de som bor utefter dem av 
minskat buller och vibrationer. 
Men desto fler missgynnas av 
uteblivna tågförbindelser. När det 
gäller Västkustbanan har ingen 
hittills klagat på befintligt buller, 
men inför en breddning till 
dubbelspår, blir plötsligt protes
tema mycket högljudda från dem 
som bor utefter banan. 

Om man får tro den bullersane
ringsplan som byggnadsnämnden 
beställt av en konsult, existerar 
inget buller från västkustbanan 
idag. Enligt denna finns bara 
trafikbuller som är alstrat av 
biltrafik på gator och trafikleder. 
Detta är givetvis inte sant, och 
visar istället på en stor brist i denna 
utredning. Ty självfallet alstrar 
spårtrafik buller, även om det inte 
har samma kontinuerliga karaktär 
som vägtrafikbuller. 

Enligt en översiktlig banutred
ning som banverket beställt och 
som är daterad i februari 1992, 
behövs bullerskyddsåtgärder för 
drygt 6 miljoner kronor oavsett 
om Västkustbanan breddas i 
befintligt läge eller byggs enligt 
"tåggruppens" förslag. Kostnaden 
blir något lägre om man bygger 

bullerskydd utefter nuvarande 
Dagens buller minskar då drastiskt. 
även med en breddning av banan. 

Bullerskydd kan åstadkommas 
exempelvis genom bullerplank, 
eller hellre med hjälp av armerade 
jordvallar som är mycket effektiva. 
Det finns sådana att titta på i 
Landskrona, strax väster om 
järnvägsstationen. De är byggda 
för att skydda nybyggda bostäder 
nära spårområdet. Ingen i Oscars
hem har hittills krävt sådana vallar, 
men vid ett dubbelspår kommer de 
att byggas och således förbättra 
ljudnivån för kringboende. 

Tåggruppens förslag dyrare 
Mats Lind skriver att en dragning 
norromstaden inteharkonstaterats 
bli dyrare. Men den ovan citerade 
utredningen inleds med följande 
sammanfattning: Ensammanvägd 
bedömning av de i utredningen 
visade lwstnadema samt av övriga 
effelaer såsom miljölwnsekvenser 
o d visar att en utbyggnad av ett 
förbindelsespår mellan Västkust
banan och Södra stambanan ej är 
samhällsekonomiskt motiverad 
jämfört med en utbyggnad av 
Västkustbanan i befintligt läge. Det 
rekommenderas därför att det 
fortsatta utredningsarbetet lwn
centreras pli Västkustbanans 
utbyggnad i befintlig sträckning. 

Andå hävdar Mats Lind att en 
pågående utredning ska jämföra 
olika alternativa dragningar av 
Västkustbanan ut från Lund. Vi 
får se om det kommer fram något 
ytterligare underlag i byggnads
nämnden nästa vecka som kom
munen kan stödja sina beslut på. 

Det hindrar inte att min inställ
ning till en utbyggnad i befintligt 
läge har stärkts .Tåggruppens 
förslag innehåller mänga nack
delar. Den främsta är attGunnesbo
och Nöbbelövsboma förlorar sin 
pågatågshållplats. Ty även om bara 
500 resande utnyttjar hållplatser 
varje dag, är det en inte obetydlig 
potential för ytterligare resande. 
Ty varför an v änder inte fler 
pågatåget för att ta sig till Lunds 
centrum? 

Det kostar inte mer än att ta 
bussen, och går på cirka 3 minuter, 
till skillnad från de 16 minuter som 
bussen tar . Så det finns all anled
ning attverkaför attflerGunnesbo
och Nöbbelövsbor tar tåget. 

Västkustbanan kommer upp som 
informationspunkt på byggnads
nämnden på onsdag. Då ska 
ledamöterna få reda på vad 
konsultens utredning säger om 
"tåggruppens" förslag. Det lär inte 
blinågonannanbedörnningänvad 
samma konsult gjorde för ett och 
ett halvt år sedan. 

Thomas Schlyter 

En prövad stad 
Prövningarna duggar tätt för 
lundaborna. Knappt hade den 
sönderslitande striden om be
byggelsen på Villa Sunna av
klingat förrän den avlöstes av en 
uppgörelse kring asfalteringen av 
Hardebergaspåret. Och till råga 
på allt slår nu Marknaden till: 
livsmedelsavdelningen på Åh!ens 
ska läggas ner. Det blir säkert inte 
lätt för Åhlens socialt väletab
lerade livsmedelskunder att behö
va trängas med populasen på 
Domus. Själv kommer iag att 
saknadetnorska pålägget: Ahlens 
är såvitt jag vet det enda stället i 
Lund där man kan köpa norskt 
s pekekött och fårkorv. 

Marknaden har rätt 
Marknaden ja, särskilt hyres
marknaden, har sina sidor. Jag vet 
nu inte hur många år Fastighets 
AB Hufvudstaden har framhärdat 
i att hålla en stor vacker lägenhet 
i huset med sydsvenskan och 
Lundagård tom därför att de inte 
fått använda den för annat bruk än 
bostad . På Klostergatan står 
Ljunggrens tidigare lokaler tomma 
med papper för fönsterna och 
väntar på att någon ska betala den 

. höga hyra som fastighetsägaren 
Skandia begär. I huset Stora 
Södergatan-Botulfsgatan ovanför 
Hennes & Mauritzgapar lokalerna 
tomma sedan Trygg-Hansa upp
täckt att de kunde köpa eget hus 
billigare ute på Dalbyvägen än att 
kasta pengama i halsen på järn
handlare Eksandh. 

En lekman skulle ju kunna få 
för sig attdet vore bättre för fastig
hetsägaren att få in en lite lägre 
hyra än den önskade, jämförtmed 
att inte få någon alls. Men det är är 
ett föråldrat tänkande som jag 
förmodligen borde ha övergivit 
med murens fall. Marknaden har 
alltid rätt. 

Retorik och verklighet 
Ideon har fyllt tio år och är värd att 
gratulera. Byggandet av Ideon blev 
en sorts vändpunkt förnäringslivet 
i regionen. Det skånska närings
livet hade åtminstone sedan 1940-
talet bara gått utför, med åldrande 
hemmamarknadsindustrier i stag
nerade branscher. Med etableran
det av en teknisk högskola i Lund 
under 60-talet lades grunden till 
en förändring, men i mänga år 
fortsatte de nyutexaminerade 
ingenjörerna att flytta till det 
mellansvenska industribältet. 
Högkonjunkturen under 1980-
talet och dess brist på arbetskraft 
avgjorde saken: Ericsson, ABB 
m.fl. var beredd att etablera sig 
också på ställen som Lund och 
Luleå för att fånga uppkvalificerad 
arbetskraftvid källorna. sedanden 
dagen finns det alltså ett hyggligt 
utbud av högteknologijobb också 
i Lund och det är utmärkt, vi tackar 
Ideon för det. 

Men vad som fortsätter att vara 

plågsamt är klyftanmellan retorik 
och verklighet. Jag vet inte om ni 
har hört någon ur Ideans PR-gäng 
prata, men det har alltid varit på 
gränsen till det uthärdliga. Dethar 
s.a.s. inte varit någon måtta på 
självberömmet, hur vitala och 
kreativa man förklarat sig vara 
och hur nära kontaktema varit 
mellan näringslivet och univer
sitetet. Jag har jobbat ett år deltid 
på Ideon och sedan länge på 
universitetet och jag sysslar med 
en gren av högteknologi som är 
relevant i sarnmmanhanget. Mina 
erfarenheter av tio år med Ideon är 
att på de områden jag känner till är 
kontaktema i stort sett obefmtliga. 
Ingen jag kärmer på Ideon skulle 
ha tid och Just att läsa forsknings
rapporter från andra sidan gatan 
och har Ideonföretagen intressanta 
problem så verkar de behålla dem 
för sig själva. Ideon mottar kun
skaper genom att anställa nyut
bildade från högskolan och det är 
väl vackert så? Det är ett välskött 
om än lite dyrt företagshotell, 
varför kan inte saker få vara vad 
d .. ? e ar . 

Jan Mårtensson påpekade i sin 
krönika i sydsvenskan attvänster
partiet ville att det skulle byggas 
bostäder på Pålsjö ängar i stället. 
Ja, det är sant och vi ville väl 
hänvisaföretagen till Gastelyckan. 
Jag antar att vi visade vår fyrkan
tighet och brist på känsla för 
symbolvärden genom att hänvisa 
högteknologin till sällskapet med 
Dogman m. fl. Men jag har svårt 
att känna mig riktigt ångerfull . 

Politiken lever 
Detärnästansåmanglömmerdet, 
men partipolitiken finns fortfa
rande. Jag blev påmind om det på 
stan senaste långlördagen när en 
medelålders man nästan ursäk
tande stack ett litet gult flygblad i 
händerna på mig . Det var från 
moderaterna, men det fanns en 
sådan trötthet och uppgivenhet i 
hans agerande att man inte kunde 
låta bli att känna sympati. På 
flygbladet stod attdet nu gällde att 
slå vakt om den av moderatema 
instiftade friheten att själv välja 
skola. Ja, herregud. Arbetslösheten 
är 13 procent, den offentliga 
verksamheten går bara neråt och 
den svenska kronan kravlar i 
bottenslammet. Men som sagt, 
man kan välja skola. 

Lucifer 



Gentlemannens frukost: 

Trivsel & bismak 
stadskärnan har varit den geogra
fiska ramen för VB:s långa serie 
om frukostfik i Lund. N ån gräns 
och princip får man ha. Men är 
man som skribenten glad åt att 
Lund växer så snabbt som det gör, 
inser man att en stor stad behöver 
en utökad stadskärna. Så vi gör en 
försiktig avstickare åt väster, till 
Jenssens kafe på Byggmästare-
gatan. . . . 

Disponerar man sm l!d fntt 
sover man så länge man vill om 
morgonen. Men det inn~bär att 
man nån gång väljer att stiga upp 
mycket tidigt. Då kan man gå till 
Jenssens för de öppnar redan 
klockan sex tisdag-fredag. Där 
doftar det gott av nygräddat bröd. 
Man slår sej ner på den lilla ter
rassen eller, vid svalt väder, i det 
ännu mindrekaferummetmed dess 
fyra små bord. Det har så vackert 
dagsljus, från två håll! Från ytter
rummet hör man den käcka och 
flinka konditorn och plinget från 
kassaapparaten, för det är en jämn 
ström av kunder som ska ha färska 
franskbröd till kaffet på jobbet. 
Man läser husets likaså färska 
morgontidning (Sydsvenskan 
dock) och är snart inne på den 
andra koppen- gratis påfyllning 
trots att kopparnaärovanligt s.tora 
och priserna humana. Man tnvs. 

Det skulle vara nästan perfekt 
om det inte varför tilltugget. Osten 
på mackan är ovanligtneutral och 
släpper fram den underliggande 
margarinsmaken, vilket inte är så 
lyckat. Och wienerbrödet har 
visserligen generös storlek men 
smälter på ett misstänkt snabbt 
sätt i munnen. Är det inte bakat på 
Äkta Vara? Mycket kan ersättas 
men aldrig smörsmak. 

Fast är miljön huvudsaken kan 
Jenssens varmt rekommenderas. 

Gr 

Aktiv folkpark 
- åtminstone 
för en dag 
Troligen vilar det en förbannelse 
över Folkparken i Lund. Åtskilliga 
försök har gjorts att blåsa liv i den 
men alla har hittills strandat. l 
VBs spalter har åsikterna varit 
delade men vi är några som har 
tyckt att den välbelägna tomten 
borde användas till något bättre än 
hundtoa. Varför inte ett långt, 
åtminstone fyra våningar högt 
bostadshus utmed Troilebergs
v ä gen? Att lokalbefolkningen 
gnäller över alla förändringar i 
närmiljön hör till spelet. I ett sånt 
här fall väger allmännyttan tyngre. 

Ja, så kan man tycka. Men 
roligast är ju ändå om folkpB:J'ken 
i stället blir en levande park 1gen. 
Just bland lokal befolkningen, dvs. 
i hyresgästföreningarna på Väster, 
finns det krafter för detta. Under 
parollen "En aktiv Folkpark" 
ordnar de en eftermiddag full av 
begivenheter nu på lördag, 13-17. 
Barbershopsång, föredrag om 
parkers betydelse, loppmarknad 
och kaffe och tipsrunda och 
buktalare och hunduppvisning och 
latinomusik, eldslukare, kvarters
polis, chorizo, brevduvor, folkmu
sik och skäggiga damen. Och 
Lunds Arbetarteater. Ochpolitiker 
ur alla partier, med åsikter om 
Folkparkens framtid. 

Även de från andra delar av 
stan som av någon anledning inte 
vill ha bostäder i parken borde gå 
dit och bidra till aktiviteten! 

Gr 

Många 
ärenden små ... 
På byggnadsnämnden i nästa 
vecka kommer nära femtio ären
den upp. Ett dussin ärenden 
kommer upp bara för attavskriv as. 
Det är gamladrömmar från sjuttio
och åttiotalen som skymtar fram, 
och som i dagens ekonomiska läge 
är helt "ute". Några exempel: 
- Planförslag för området norr om 
Sankt Hans backar som ersättning 
för planerade bostäder på Pålsjö 
Ängar. En gammal eftergift åt 
dåvarande vpk, som inte ville ha 
Ideon där (se Lucifers artikel här
intill). Istället blir det bebyggelse 
kring Norra sjukhuset inom det 
s k Annehemsområdet, en ganska 
konventionell villabebyggelse. 
-Planerade kontorsplaner i kvar
teren Rosengården och Stora Bält 
är du lagda på is. Det finns till
räckligt med kontor i Lund. 
- Ett par daghem, som skulle 
byggas vid Maskinvägen och på 
Sliparelyckan utgår, därför att m~ 
funnit andra lägen. Om det bhr 
några fler dagis är v ä l i dag ganska 
osäkert. 

I övrigt vill stadsarkitektkonto
ret inte medge v arken vindsinred
ning på fastigheten Stinsen 5 eller 
nybyggnad på gamla kollagret 

Östersjöns nya fred 
PDS - det tyska partiet för 
demokratisk socialism-hade 
i helgen anordnat en kon
ferens om vad som är ge
mensamt för Östersjölän
derna för att man man skulle 
kunna leva fredligt tillsam
mans i den helt nya situatio
nen. 

Jag hade av distriktet fått för
månen icke blott att delta i kon
ferensen men också att till res
kamrat få behagligt ressällskap, 
som Lars-Arne Norborg från Lund, 
som med sitt stora vetande i mycket 
hög grad hjälpte mig med politiska 
frågor och även rent språkligt. 

Även APK 
De flesta deltagare var ifrån Tysk
and, mest det forna öst. Jag för
sökteräknaochnärvi varsom flest 
-på lördagsförmiddagen-var vi 
ca 250 personer, därav kanske 
uppemot hälften från lokalorga
nisationer och ungefår 30 utländska 
gäster. Från Sverige var APK re
presenterat med tv å personer och 
Sipri med en. NKP, SV och folk 
från norska fredsrörelsen var de 
övriga nordiska representanterna. 
Från de baltiska statema var det 
enbart Estland som inte represen
terades. 

När jagpratademed bl a Andrea 
Lederer, som kommer från gamla 
Västberlin och som är vice parti
ordförande i PDS och medlem av 
förbundsdagen, och hade hört hen
nes inlägg på konferensen, fick jag 
helt det intrycket att PDS är ett 
parti som står för precis det samma 
som vi gör i vänsterpartiet här 
hemma. Också problemen är de
samma, även om de har närmare 
till sina '1ik i garderoben". Enskilda 
har inte hunnit bli lik än, vilket vi 
hörde ett tydligt bevis för från en 
tysk talare, där jag tyvärr inte fick 
partitillhörigheten klart för m1g. 
Han yttrade sig om den gamla re
gimens förträfflighet och det nyas 
brister på ett så obehagligt sätt, att 
han som den enda på hela konfe
rensen icke fick någon applåd! 

En mycket stor svårighet är 
massmedierna som försöker hålla 
partiet ansvarig för allt s.om har 
hänt i gamla DDR, men mte ger 
plats för dess nuvarande program. 

"Två tyska folk" 
Många andra var missnöjda med 
det nya styret och gav klart uttryck 
för att det kanske inte fanns tv å 
Tyskland, men att det fanns två 
tyska folk, "första ~ch andra klas
sens". De önskade mte den gamla 

"Brännkyrka" vid Gröne gatan, Inte 
heller bostadshus i Lyngby eller 
kontors- och bostadshus i kv 
Professom vid Nations gatan. 

T ho 

regimen tillbaka, men tyckte abso
lut inte om det nya heller. Man 
ansåg från flera håll att industrins 
problem på sikt inte var så s~åra 
som administratörernas. Det finns 
goda möjligheter speciellt att ut
veckla den tunga industrin ytter
ligare, medan t ex domare, höga 
militärer och vetenskapsmän har 
"förvisats" i förtidspension. 

För en utomstående, som inte 
har utbildning för någon av de 
ovarmärnnda befattningar är det 
ett klart ''Berufsverbot" samt ett 
erkännande av att rättsväsendets 
dömande funktioner är underställ
da politiska principer! 

"Jettsin fredsfara" 
Även de ryska deltagarna hade i 
viss grad sådana problem. N~ var 
det lite svårt att sätta ryssarna 1 bås 
efter parti, då de enbart fanns upp
skrivna efter vetenskaplig befatt
ningoch institution. Detfannsdock 
en mycket stor divergens i deras 
inlagor, som gav upphov till konfe
rensens häftigaste diskussion. Pro
fessor A V Busgalin från Moskvas 
statsuniversitet ansåg attJeltsin var 
den största faran för världsfreden 
och att man- här speciell t inräknat 
en av hans kolleger från Moskva
undervärderar det hot som kärn
vapnen i ett i framtiden kanske 
splittrat Ryssland kommer att ut
göra. 

Detta med det splittrade Ryss
land var för övrigt ett ärnne som 
Lars-Arne Norborg var första på 
konferensen som tog upp när han 
sade: "Ryssarna kommer inte, inte 
som soldater i alla fall, men kanske 
som flyktingar!" 

Även andradelar avLars-Ames 
inlägg blev senare citerat av andra 
mötesdeltagare, speciellt där han 
uttalade att fred inte var en militär
politisk angelägenhet, utan i hög 
grad hade med miljöfrågor, de 
sociala frågorna och främst med 
människan att göra. 

Ung pensionär 
Det är väl rimligt att nämna att en 
tysk flottiljamiral hade många bra 
synpunkter på hur man skulle ge
nomföra en framtida fredspolitik. 
Man skulle förbjuda all framställ
ning och försäljning av vapen fr~ 
icke-krigförande länder, med tydhg 
syftning på bl a Sverige med dess 
Jas-plan och Bofors. Han var, trots 
sina blott ca 45 år, före detta. (Det 
var inte ironiskt menat med det 
sista. Jag tyckte han var bra.) 

Som avslutning skall jag säga, 
att konferensen var lyckad. Den 
skapade inte fred i Norden- ~det 
kommer det inte förrän Maastncht 
har blivit förstört) och inte heller 
runt Östers j ön för det hade vi ingen 
möjlighet till. 

Vad vi kunnat- och tycker jag
lyckades med- var att få en störr~ 
möjlighet att förstå varandra I 

framtiden och vara öppna för möJ
ligheten att samarbeta med PDS. 

lesper Krenchel 
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Vandring i Cevennerna 2 
Våra vandrare i södra Frankrike 
har kommit fram till en by vid 
namn S:t Etienne. De har under 
natten tältat i en restaurangträd
gård. Nu är det dags att vakna. 

Vi väcks av fågelkvitter. Det är 
en fin morgon. Vi äter frulie i 
restaurangen och vi kan glädja oss 
åt ett par mopsar som snor kring 
våra fötter. En stilig kvinnlig 
kommunalanställd vattnarrabatter 
nära oss. Vi tar på oss våra rygg
säckar och börjar vandringen ut
med en dalgång. Första rasten blir 
vid ett tvåbäckarsmöte och det 
blir tillfälle till bad. 

Morgnar brukar ofta v ara sköna 
under sådana här vandringar. 
Senare på dagen plägar bekymmer 
tillstöta. Idag får vi besvär med 
asfalten som är nylagd och som 
gör attstenar fastnar under sulorna. 
I tätorten S:tGermainfårvi taras t, 
dricka kall öl och plocka bort 
stenarna. Här köper vi också kort 
och frimärken . Sen väntar en 
ganska tung sträcka uppför ett 
berg. På toppen finns en halv lyxig 
semesterby med pool. FH gör ett 
huvudhopp och får en bula. Vi 
äter på restaurang Le petit Cal
bertois. Utanför går söta pennies 
och betar. Det är lika bra att 
övernatta här, tycker vi. 

Plåster och salvor 
Vi är inne i ett kritiskt skede när 
blåsor och träningsvärk börjar ge 
sig till känna. Det plåstras mycket 
och teorierna är många kring det 
rätta handhavandet av skavanker. 
Själv tror jag påkroppens läkande 
krafter utan för mycket hjälp
medel. 

Även denna morgon kommer 
vi iväg tidigt. Vi går i maklig takt 
över stock och sten och upp och 
ner för skogsklädda höjder. Det är 
svalt och skönt att leva. Redan vid 
ettiden når vi fram till en garnmal 
bro där vi tar vår siesta med skaff
ning i form av grönsaker, bröd, 
korv, ostoch vin. AQ läserhögtur 
texter som författaren Stevenson 
skrivit efter att ha besökt trakten 
någon gång under 1800-talet 
Somliga slumrar in. Andra går ner 
i den grunda floden och svalkar 
fötterna. 

Bara några hundra meter från 
rastplatsen visar det sig att den 
trestjärniga campingen finns där 
vi tänkt övernatta. Det blir alltså 
en kort vandringsdag. Vi slår upp 
tälten och utrustar en expedition 
som ska köpa mat i en affår som 
ska ligga på ett par kilometers 
avstånd. Men affåren är nerlagd 
får vi veta när vi av en slump 

Marsche~ går vidare trots vissa 
fotproblem. 

slinker in på ett cafe för att dricka 
öl. I ställetfår vi nu äta en pommes 
frites- måltid på campingens enkla 
matställe. Regntunga moln dyker 
upp, men vi hinner ändå spela det 
gamla vikingaspelet stenkross in
nan det blir dags att krypa ner i 
sovsäckarna. Vi ligger i camping
en de Cassagnas vid floden Mi
mente. 

Himlen öppnar sig 
Det har regnat hela natten och Tor 
med sin hammare har härjat. Vi 
får gå med våt packning. Utrust
ningen varierar mellan paraplyer, 
ponchos och vanliga regnställ. 
Fyra vandrare följer ett garnmalt 
nedlagt järn v ägsspår medan resten 
går på vägen. Vårt mål är staden 
Florac dit vi når vid tvåtiden. Vi 
har gått snabbt för atthålla v ärmen 
i det trista vädret. Vi är ganska 
trötta och våta vid framkomsten. 
Någon tar initiativet till boende på 
ett sorts vandrarhem som kallas 
gites. Vi tar alltså in där och brer ut 
våra våta persedlar på alla tänk
bara ställen. Närvarande fransmän 
är toleranta och klagar inte. Vi 
utser ett matlag som handlar och 
tillagar en läcker köttgryta med ris 
och ortens vin som dryck. 

Morgonen därpå blir vi något 
försenade för att KM tappat sina 
glasögon. Några vill gå den raka 
och plana vägen pga knäskador. 
GS ärprincipiellt emot att gruppen 

splittras, men det blir så ändå. 
Huvudstyrkan går upp på en stor 
platå som liknar Alvaret på Öland. 
Vi är nästan ensamma med får och 
enstaka botanister, som trivs i dessa 
örtrika trakter. Vi får syn på en 
gås gam, denna jättestora fågel. Det 
är ganska kallt och blåsigt men 
snart ser vi från platåns andra kant 
byn Blajoux vid floden Tam och 
där fmns värmen igen. 

Landsvägsgångarna hade trött
nat efter halv a vägen och tagit taxi. 
Vi slår läger på campingen, äter 
middag på restaurang och tittar på 
kanotister som roar sig i det strida 
vattnet. Några vandrare badarmen 
de flesta föredrar att sitta. 

Hetsgång 
Vi har kommit in i en dalgång med 
sevärda grottor och klippforma
tioner. Det tycks vara ett område 
dit scouter samlas för något sorts 
stort årligt möte. Tält i militäriskt 
ordning kan vi se här och där. Vi 
smälter således bra in i landskaps
bilden. 

Några har nu kommit in i andra 
andningen. En normal takt hålls 
fram till S:t Chely du Tam sedan 
dras farten upp av förtruppen. Vid 
dagens slutmål La Malene släpar 
huvudstyrkan efter med en och en 
halv timme. Förtruppen har missat 
allaeventuellasevärdhetermenhar 
fått möjlighet att ge järnet. Sånt 
händer ibland under vandringar 
men är inte att rekommendera. 

Vi tar in på en gite belägen i en 
garnmal kyrka. (f rots att vi vandrar 
i en berömd kättarbygd, där man 
en gång i tiden v ar villig att offra 
livet för sin tro, märker vi mycket 
lite av religiositet. Vi ser t ex inga 
präster och nunnor. Avkristningen 
går snabbt i Europa. Det är synd på 
så fma kyrkor). 

På morgonen dagen därpå drick
er vi kaffe och mumsar nygräddat 
bröd på kyrktrappan. Vi tittar på en 
lustig skvättasom byggtboimuren. 
Idag ska vi bara gå 12km skogsväg, 
men majoriteten bedömmer sträck
an såsvår att de väljer att gå på väg. 
Två föredrar taxi. 

Skogsvandrama får en ganska 
bekväm vandring för stigarna är 
väl upptrampade. De ser många 
märkliga formationer i de höga 
kalkbergen. De bestiger bl aMonte
sqieuhöjden då det förstås blir en 
diskussion kring dennes makt
fördelningslära. Alla är för den, så 
tesen om proletariatets diktatur och 
andra diktaturer förkastas. Dagen 
slutar i orten Les Vignes. 

Finn H 
Fortsättning följer. 

Varför 
kommer 
flyktingar 
till 
Sverige? 
Röda Korset och Svenska 
Freds· och Skiljdedomsföre
ningen i samarbete med 
studiefrämjandet arrange
rar under hösten en serie 
flyktingpolitiska föreläsning
ar på tisdagskvällar. 
Lokal: Internationella Huset, 

Tullgatan 14. Tid 19.00. 
14.9: Rickardo Cuellar om 

Colombia 
21.9: Gunnar Stensson om 

Eritrea 
28.9: Borhan Yassin om 

Kurdistan 
5.9: HenryDiabom Palestina 

12.10: LeoneJ Bucaro om El 
Salvador 

19.10: Ulla Blomkvist om 
Somalia 

26.10: Al-Hadi-Khalaf om 
Mellanöstern 

2/11: Fetija och ldriz Karaman 
om Bosnien
Hercegovina. 

Fritt inträde 

KOMPOL Må 13.9 kl 19.15_möte på 
partilokalen, Bredgatan 28. Amne: Vi 
spånar om motioner och interpellationer. 

RÖDA KAPELLET 
Inget appellmöte lö 11/9. 
so 12.9 18.45 Kapellsalen, Odeum rep 
inför kulturnatten m skådesp. o Maria 
Lö 18.9 10.00 kulturnämndens lokal 
Svartbroctersg. 3, rep inför appellmöte 
kl 11-12 på Mårtenstorget Kl 15-17 
genrep på Fakiren, klädsel vita skjortor 
med något rön, inför kvällens föreställ
ningar kl. 22.15 resp. 23.30. Obs rep 
sönd 19.9 på Kapellsalen inför kom
mande appellmöte. 
Fre 8/10 kl17.20 tåg Malmö till Greifs
wald åter lö/sö. Kostn ca 300:- Anm till 
Christina tel.14 33 42. 

VECKOBLADET 
Dettanummergjordes av Rune Uljekvist, 
Thomas Schlyter och Gunnar Sand in. 
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