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Lokala organ - vad är det? 
Med stort intresse har våra pressgrannar spekulerat i vad 
Lunds kommunfullmäktigepolitiker kan ha haft för sig på 
internat i Helsingör förra helgen. Egentligen var det väl inte 

-Överens blev mani varje fall inte 
om att införa kommundelsnämn
der. 

- Ganska eniga om att införa 
någon form av "lokala organ" blev 
man dock, men vad det innebär är 
höljt i dunkel. Allt från informa
tionskontor till beslutande kom
mundelsnämnder kan det betyda. 

-Dåligt samvete över bristande 
information till allmänheten och 
till beslutande politiker hade man 
dock. Varje gång, cirka vart femte 
år, när man börjar fundera över 
hur läget är, blir man bekymrad 
och säger att detta måste vi 
förbättra. Sen glöms det bort efter 
några veckor, och så står man där 
igen. Ska det bli så igen? 

Men framtidsverkstaden hade 
en massa annat gott med sig. Man 
behöver inte vara så pessimistisk 
som Anders Ebbesson (m p) i Syd
svenskan i onsdags, att man dömer 
ut det hela. Det verkar lite avund
sjuka över att inte få ha varit med. 

Ty själva arbetsformen var nog 
bra. Den går ut på att i tre faser 
kritisera dagens förhållanden, att 
"spåna" kring möjliga och omöj
liga ideer, samt att slutligen komma 
ner på jorden och konkretisera 
förslagen och se hur man ska kunna 
förverkliga dem. 

Trots lite störande inslag av rent 
tramsig? förslag från moderat håll 
av typ Onskedröm: "Att alla vore 
moderater", så gällde det att snabbt 
kasta fram påståenden som sedan 
deltagarna själva medhjälp av 
"verkstadsledarna" sorterar och 
strukturerar. Det fordras att man 
är insatt i ämnet, och det är de. På 
så sätt ges ämnen för diskussion i 
grupper av sig själv, och sen beror 
det på grupperna om det blir en bra 
diskussion och vettiga förslag. 
Intensiv t arbete är det i alla fall. 
Dessutom i en miljö som rymmer 
Danmarks vackraste arkitektur, 
påbörjad 1969 och tillbyggd i flera 
etapper av arkitekten Erik Clem
mensen. Den goda maten är också 
LO-skolen också berömd för. 
Dessa två komponenter bidrar 
otvivelaktig till stimulerande 
samtal. 

Lokala organ 
För att återgå till "lokala organ", 
så låter det närmast suspekt. A ven 
om sådana frågor skulle diskuteras 

förutsättningslöst, och med ambi
tioner att både komma överens 
och att kasta alla sina partiloja
liteter, så skymtade partilinjerna 
ändå tydligt fram. Om de inte direkt 
hindradeett nytänkande, så undvek 
man snarare att ingående diskutera 
kontroversiella frågor. Inriktning
en på att bli överens dominerade 
således. 

Vad vill moderaterna? 
Socialdemokrater, vänster- , cen
ter- och miljöpartister vill alltså ha 
beslutande kommundelsnämnder. 
Moderater vill i varje fall inte ha 
det. Däröver kan man undra: 

-Är moderater mindre intres
serade av demokrati och demo
kratiska beslutsformer än andra? 
Nej, det tror jag inte. Inte i Lund i 
varje fall. I Uppsalakommun finns 
det hemska exempel på hur en 
kommundelsnämnd missbrukas av 
en moderat ordförande i syfte att 
hemligstämpla och osynliggöra 
debatt och förslag ochdriva bespa
ringspolitik utan insyn. I två artik
lar i DN under december har Gott
sunda kommundelsnämnd fram-

så mycket att spekulera över, så länge det finns andra viktiga 
kommunalpolitiska händelser att skriva om. En som var med 
på "framtidsverkstaden" har i alla fall följande kommentarer: 

stått som ett skrämmande exempel 
på missbrukad maktutövning i en 
moderatledd kommun. 

Men somjag sagt förut, så tycks 
inte lundamoderaterna vara såna. 
De tar det mer medro-styrt Lund 
har man ju vana vid sen 30 år 
tillbaka. So what? Det är ju bara 
att fortsätta som förr. I Lund går 
man inte så lätt på nymodigheter 

med avancerade beställare- och 
utföraresystem eller en ohämmad 
privatisering av alla kommunens 
verksamheter som går att privati
sera. Nej man avvaktar hellre. 

Men när det gäller de lokala 
organen, är nog motståndet bland 
moderaterna hårdare än så. Låt 
vara att förnyelsedelegationen och 
t o m dess ordförande, Mats 
Helmfrid (m), lägger fram försla
get med beslutande kommundels
nämnder som huvudalternativ. 

Sanningen är nog, som i många 
andra partier, att man är splittrade. 
I Veberöd, dar vänstern ha få 
välj are, har kommundelsnämnden 
fungerat utmärkt, och ingen bor
gare vill ha bort den. Norra Fäladen 

har med stolthet sin KDN Norr, 
som ingen vill ha bort som bor där. 
Så varför inte ge andra kommun
delar samma chans? Med en 
heltäckande kommundelsorgani
sation med beslutande organ, kan 
flera centrala nämnder elimineras. 
Det blir samma struktur över hela 
kommunen, och samma möjlig
heter till insyn, engagemang och 
inflytande. De tre nyckelord som 
präglade diskussionen i Helsingör 
när det gäller relationen mellan 
medborgare och politiker - eller 
politiken. 

Biblioteket är navet 
Den endainvändningjag kan tänka 
mig är att inte riktigt alla tänkta 
kommundelar kanske har den na
turliga identitet och samhörig
hetskänsla som Norr och Veberöd 
har idag. Men de kan få! Och då är 
biblioteksfilialerna den stora po
tentialen förpolitiskt engagemang. 
Rejäl information till medborgare 
och politiker, en naturlig träffpunkt 
för alla som söker information -i 
böcker såväl som på en dataskärm, 
och med professionell hjälp från 
filialens personal. Därom var del
tagarna i Helsingör överens. 

Synd bara att en del tongivande 
förvaltningschefer är så negativa 
till mer självstyre i kommun
delarna. Detgäller både biblioteks
chefen och fritidschefen. Den sena
re är rädd för orättvisor mellan 
kommundelarna. Om biblioteket 
ska vara navet i kommundelarnas 
verksamhet, hör filialerna till de 
viktigaste att styras lokalt. 

I förlängningen av resonemang
et om politiska informationscentra 
föreslogs, på centralt håll i staden 
stadshallen som "Politikens hus" 
- ett motförslag till "Kulturens 
hus" som folkpartiet drivit hårt. 
Det kanske kan bli ett medförslag 
- ett både "Kulturens och Poli
tikens hus"? En upprustning och 
uppryckning av stadshallen är hur 
som helst angelägen. 

Vad beträffar förnyelsedelega
tionens förslag till Lunds framtida 
organisation, så får det nog snarast 
plockas fram och diskuteras seröst 
-i ljuset av debatten i Helsingör. 
Jag är hoppfull om att man kan 
komma ett steg längre är vad som 
var möjligt före jul. 

Thomas Schlyter 



~KOMMENTAR 
Titta på Italien 
För ett år sedan valde vänster
partiets kongress ny ordförande och 
ny partistyrelse. Det utlovades 
förnyelse . Hur har det det blivit 
med förnyelsen? Vilken är partiets 
nya framtoning? 

I en nyutkommen bok av Svante 
Lundberg presenterar han sin 
undersökning om de s k 68-orna 
och vad de betyttför svenskpolitik 
Hans resultat visar att 68-orna 
fortfarande är en politiskt radikal 
grupp men att de inte längre är 
partipolitiskt aktiva. De är radikala 
i andra sammanhang t ex på sina 
jobb. De är kritiska till vänster
partiet för att partiet blivit prag
matiskt och de tycker att partiet 
inte är tillräckligt radikalt längre. 

Det är en lättköpt radikalism. 
Den som förblivit aktiv har haft 
svårare att inte påverkas av allt 
som har skett sen 1968 och 1989. 

I tidningen Information, f dNorr
skensflamman, kritiserar Jörn 
Svensson v ärts terpartiet för att v ara 
ettopportunistiskt parti som ibland 
t o m stödjer borgerliga förslag i 
riksdagen. 

I förra VB beskriver Joachim 
Toft partiet som ett stödparti till 
sossarna. Han efterlyser mer 
plakatpolitik och kompromiss
löshet. 

Det är inte lätt att v ara alla till 
lags men det är strongt attdra på sig 
kritik från alla håll på en gång. 
Partiet verkar ha blivit just så kon
turlöst som man kunde befara när 
man såg sammansättningen av den 
nya partistyrelsen. Förnyelsen ly
ser med sin frånvaro. Partilednin
gen borde studera vad som händer 
i Italien. Där harvänsterpartietom
prövat många av sina tidigare 
ståndpunkter och är nu ett parti be
re tt att ta ansvar. Det verkar ge ut
delning idetextra parlamentsvalet, 
minst sagt. 

Utvecklingen i det svenska 
vänsterpartiet går i motsatt rikning . 
Eftersom partiledningen är svag 
kan den traditionalistiska falangen 
bre ut sig. Nu är Lars Werner ut
manövrerad från riksdagslistan i 
Stockholmsdistriktet. Det är myc
ket beklagligt. Därmed är det inte 
heller aktuellt att få honom som 
draghjälp på listorna i Sydsverige. 
Han förtjänar ett vackrare slut på 
sin parlamentariska karriär än att 
tjänstgöra som vallokomotiv i en 
regional aktion med alltför osäker 
utgång. 

Starka krafter är igång för att 
också få bort Eva Zetterberg från 
riksdagen. I Dagens Nyheters kom
mentar till utfrysningen av Lars 
Werner och traditionalisternas 
framfart i partiet sägs att Lund är 
förnyarnas sista fäste. Han har rätt 
men vi är inte helt ensamma. 
Värtsterforum, som bildades efter 
kongressen av människor från olika 
delar av landet, fortsätter sin verk
samhet. Men till en italiensk situa
tion har vi långt. 

En ny tid 
Har ni hört att Renhållningsverket 
i samarbete med Kyrkoförvalt
ningen ska ha ett stort sym)J<?sium 
om återvinning fram i april? Arke
biskopen kommer och talar om 
uppståndelsen från de döda, Olof 
Johansson berättar om den nya 
kretsloppslagen och en munk från 
Tibet har lovat framföra en panto
mim om själavandringen i bud
dhistisk tappning. 

En småskuren betraktelse 
Ja, jag skämtar naturligtvis, på 
mitt tungfotade sätt. Men detmåste 
v ä! ändå v ara fler än jag som ser på 
Lund Energi AB:s stora semina
riumihelgenmedlitekritiskaögon. 
På seminariet i fråga saknas varken 
Maria-Pia Boethiuseller Maj Fant, 
Ylva Eggehorn eller Ebba Witt
Brattström. Jag gläder mig natur
ligtvis åt att dessa Kända Personer 
finner det angeläget att för lunda
publiken framlägga sina tankar, 
samtidigt som jag undrar vad de 
kostar. Själv vet jag vad elström
menkostaroch attden betalas enligt 
ettsinnriktsystem som tillförsäkrar 
energibolaget betydande ränte
vinster. När de räknar fel i sina 
prognoser för min konsumtion 
förmodas jag betala i förskott ; 
skulle jag missa en inbetalning är 
de över mig som hökar med hot om 
inkasso . 

En fattig kusin 
Är jag småskuren som tänker på 

sådana pinsamma och vardagliga 
detaljer när nu Energin ska stå i 
centrum i tre dagar med både poesi 
och musik? Borde jag inte i stället 
glädja mig över att Energibolaget i 
stället för att ordna ännu en studie
resa för sin styrelse satsar pengar 
på Kulturen? Ja, det här handlar ju 
om sponsorsystemets för- och 
nackdelar. Borgarna i kommunen 
har valt att låta en del av kommu
nens verksamhet som har goda in
komster ligga utanför normal of
fentlig insyn medan den utgifts
bringande Kulturnämnden får ligga 
kvar. Och nu gör energibolaget en 
flott gest, och bjuder den fattiga 
Kulturnämnden på fest och kan i 
gengäld sola sig i glansen. Priset är 
lågt, kostnaderna för Energiverket 
är vad de store pojkarna brukar 
kalla jordnötter. 

Vad tycker ni? För egen del tror 
jag nog att jag skulle föredra en 
arman ordning, men det är kanske 
min tilltagande konservatism? Å 
andra sidan, är det inte lite passe 
med den här sortens 80-talsmanöv
rer? 

Den nya politiken 
Jag följer dagligen, med allt mer 
stigande häpnad och beundran den 
s.k. Tåggruppens (bara en sån sak 
som valet av namn!) kampanj . Den 
går som bekant ut på att flytta det 
tänktadubbelspåret från Kobjer och 
Oscarshem till någon armans bak
gård och det är naturligtvis en på 

alla sätt legitim intressepolitisk 
verksamhet. För mig framtonar 
gruppen som ett exempel på en ny 
tids politiska former. Det intryck 
man får är av en ytterst kompetent 
grupp människor med goda kun
skaper om mediakommunikation 
som metodiskt bearbetar besluts
fattarna . Overheadbilderna är 
exemplariska, insändarna på lokal
sidorna är v ä! skrivna och skickligt 
tajmade. Resursernaäröverhuvud 
utomordentliga: senast fick ju alla 
i fullmäktige en egenproducerad 
halvtimmes videokassett. Förmod
ligen leds det hela per radio från en 
mobilledningscentraL 

Jag tillbringar delar av min tid 
med att försöka få människor att 
jobba i ett traditionellt politiskt 
parti. Det är inte särskilt lätt och 
det är det inte i något parti. Det 
svenska politiska systemet bygger 
på politiska partier med brett folk
ligt deltagande.Hur lång tid har 
detta system kvar innan det bryter 
samman? Fem år, tio år? V ad vi får 
iställetkanman undra över. Kanske 
en liten grupp högbetalda profes
sionella politiker och därutöver 
många små intresse-och påtryckar
grupper dominerade av de resurs
starka mellanskikten. Jag förestäl
ler mig att Tåggruppen är omsvär
mad av sociologer och statsvetare 
ivriga att av läsa vart samhället är 
på väg och emotser intressanta 
forskningsrapporter . 

Lucifer 

Den lokala våldsmakten 
Polismemoarer. Låter ganska 
spärtnande, men om föreliggande 
bok vet jag inte riktigt v ad jag ska 
tycka. Per Bökman-med ett för
flutet som Iundapalis- har skrivit 
ner episoder från sin tjärtstgöring i 
Lund under 60- och 70-talen. Boken 
"Inuti en polisman" utkommen på 
Sellin & Partner förlag, presenteras 
som roman och är försedd med en 
rekommendation av självaste 
rikspolischefen "lättläst, välskriven 
och medryckande". Nåja. 

Bökman skriver duktigt, som i 
en bättre skolkria. Han beskriver 
allehanda händelser ur en polis
mansvardag : att ta hand om ruttna 
lik, hur det kärtns att bli skjuten av 
en förrymd S:t Lars-patient, hur 
man jagar inbrottstjuvar och lik
nande. Han resonerar också om det 
viktiga som varje polis borde re
flektera över- hur hanterar han det 
våld en polis utsätts för och det 
v ål d han mås te an v ända s j älv. Men 
allt blir så präktigt, så det engagerar 
tyvärr inte riktigt. 

Lundaaspekten 
Lundaaspektendå? Ja, namnnämns 
inte, men varje lundabo känner 
förstås igen järnvägsstationen, 
Bantorget, Kloster- och Fiskare
gatorna, S:t Larsområdet osv. 

studenter och poliser 
Bökman berör också förhållandet 
mellan polis och studenter, där han 
-vad tror ni? -beklagar att allt inte 
längre är som förr. Han skriver om 
gamle polismästaren, som själv var 
akademiker, och som hyste en viss 
förståelse för studenternashyss och 
att förståelse skulle hysas även från 
dem som jobbade på fältet. Men, 
skriver Bökman, "detta fick ett 
abrupt slut, då stundentema vid en 
demonstration startade ettvåldsamt 
upplopp och gjorde uppror mot 
stadens poliskår. "Tyvärr berör han 
aldrig mer i sin bok vad detta s.k. 

uppror bestod i eller hur det tog sig 
ut i polisens ögon. Skulle varit in
tressant att läsa. 

Var sak efter sin art 
En regel att hålla i minnet, när man 
skriver om böcker, är att döma var 
sak efter sina förutsättningar . Om 
man är road av lundamiljöer, om 
man ändå tycker att det är upp
muntransvärt att "vanliga männi
skor" beskriver sina erfarenheter
ja då kan man gott läsa'1nuti en 
polisman". Men vänta inga sensa
tioner. 

l. 



Lund och Europa 
Jag har läst att tågluffarkortet för 
fullvuxna skulle avskaffas, så jag 
köper ett och ger mej ut i Europa. 
Med lätt packning, varav hälften 
böcker. 

Den enskilde och hans 
egendom 
Jag åker på S~r!andsbanen, läste 
Robert Nozick och tänker emel
lanåt på Lund. 

Banan går från Oslo till Sta
vanger, genom ett landskap som 
inte är särskilt kuperat för att v ara 
Norge men överträffar det mesta i 
Sverige. Det är gott om tunnlar. 
Tunnlar är trist. En av poängerna 
med att åka tåg är ju möjligheten 
att titta på landskapet. 

I gengäld får jag tid för Nozick. 
Han är som bekant en av nylibe
ralemas ledande teoretiker - eller 
rättare sagt var, han har sedermera 
backat från många av ståndpunk
tema i Anarki, stat och utopi, den 
bok där han gör äganderätten till 
samhällets grundbult. Den enda 
form av statlig funktion han ser 
som befogad är skyddet av ägandet. 

Aldrig förr har det byggts så 
många tågtunnlar som nu i Sverige. 
Och det är likadant ute i Europa. 
Huvudorsaken är att järnvägen 
upplevs som störande. Sånär den 
inte kan flyttas långt ut på landet 
eller helt enkelt slopas så grävs den 
ner, för dyra pengar. 

För vem är då järnvägen störan
de? Analyserar man opinionerna 
hittarman i regel en kärna av villa
ägare. Det är deras utsiktsom påver
kas, deras hus som sjunker i värde, 
samtidigt som de sällan åker tåg 
för egen del. Deras aktioner är ofta 
framgångsrika för det är ju deras 
(borgerliga) partier som sitter vid 
makten i hela Europa. De borgerliga 
partierna har stärkts när villorna 
och egendomsägarna blivit fler -
det är en av högervågens materiella 
grunder. V al forskarna har, som jag 
tidigare nämnt, att förvärv av 
småhus är den starkaste enskilda 
faktorn bakom övergång till att 
rösta borgerligt.Det socialdemo
kratiska talet om villaägarna som 
"vårt folk" var möjligen sant i 
början av Gunnar Strängs karriär, 
men det var då det. Det finns över
tydliga exempel i Lund, personer 
som ena året (nåja) sitter i vän
sterpartiets styrelse eller skriver i 
VB, och som nästa år är aktivister 
i Tåggruppen. 

Få ställningstaganden tycks mej 
så lätta och självklara som att v ä! ja 
tågresenärernas, miljöns, kollekti
vets intressen mot de enskilda 
egendomsägama. 

Absurd konkurrens 
För första gången slipper jag vid 
ankomsten till England fylla i im
migrationshandlingar. En av EES
avtalets välsignelser. 

Utanför stationen i Y ork står bus
sarfrån treolika bolag . Som trafike
rar samma lokala linjer. Ingen 
marknadsivrare kan övertyga mej 
om att detta är en bättre helhets-

lösning än med ett enda, välskött, 
kommunalt monopolföretag. Inte 
heller varför flera olika, konkur
rerande taxiföretag ska köa utanför 
Lund C. Visst har man fått lov att 
tänka om i mycket och inse att 
marknaden har sina poänger, men 
det har planhushållningen också. 
För en rationell socialism! 

Fast det verkligt anarkiska och 
skadliga elementet inom trafik
sektorn är ju privatbilarna. 

J ag fortsätter till Holland (efter 
en natt på Europas finaste sov v agn, 
den mellan Aberdeenoch London), 
tar en kanaltur i Amsterdam och 
gör en avstickare till LeJystad ute 
på Usselmeers före detta botten. 
Parallellt med järnvägen löper en 
lättrampad cykelväg av betong. 
Jämförelsen med H ardebergaspåret 
ger sej själv. 1967 byggdes det 
första huset i Le! ystad, nu finns här 
drygtsexti tusen invånare. Dethela 
verkar trivsamt mitt i allt det nya 
och propra. Man kan alltså byggda 
goda städer från scratch. 

Skulle Hardebergastaden ha kun
nat bli så här? Nej, den hade legat 
förnära Lund, tänker jag när jag far 
tillbaka. Vi är inte djärva nog att 
tänka tillräckligt stort. Ändå var 
Hardebergastaden alltför stor för 
somliga 

På en liten stationsservering dric
ker jag ett länge planerat glas 
ägglikör. 

Högre och finare 
Amsterdam är en spännande stad 
men det regnar. I tidningen står att 
det blåser föhnvind i Alperna. Jag 
tarnattåget dit. När jag kommer till 
Innsbruck är det fjorton grader 
varmt. Jag tar bergbanan uppför 
dalgångens branta nordsluttning, 
slår mej ner på en uteservering och 
tittar ner över staden. 

Det är förstås mycket vackert 
med floden, den medeltida stads
delen och de flera tusen meter höga 
topparna därbakom. Tågen kryper 
in och ut som i ettMärklinlandskap. 
Men mest fascineras jag av en kom
pakt höghusstad i öster, ett riktigt 
litet Manhattan. Nåja, medhus upp 
till arton våningar. Sånt är de inte 
rädda för, trots att Innsbruck inte är 
mycket större än Lund. Och trots 
att de både deras stadskärna och 
historia är finare än vår. Jag tänker 
med sorg på den hysteriska Villa 
Sunna-opinionen. 

För övrigt har man just beslutat 
bygga ett nytt godsspår förbi 
Innsbruck. I en åtta kilometer lång 
tunnel. Medan vi Lund än så länge 
bara pratar. 

Inte så illa 
Resans sista etapp, från Hoved
banegårdeni Köpenhamn till bosta
den i Lund, tar nästan fyra timmar 
eftersom det är söndag förmiddag. 
Det är naturligtvis alldeles galet. 
Jag vill ha en fast förbindelse så att 
jag snabbt kan komma ut i Europa 
när Lund känns trångt. 

Det är fint i Europa. Vi borde gå 
med. 

Att krypa för Arvet 
Är det uppochnedvända världen? 
Eller kejsarens nya kläder? Vid 
förra fredagens invigning av (Hol
ger Crafoords) Ekonomicentrum 
n fylkades ett tämligen lysande 
sällskap av akademiker, politiker 
och administratörer för sedvanliga 
tal och invigningspompa. De flesta 
vardärpå egna meriter, helt enkelt 
för att de är duktiga yrkesmän
niskor, arkitekter i den vackra bygg
nadens härligt ljusa stora atrium, 
en del väldigt duktiga, andra åter 
mer mediokra, några karriärister 
och myglare. 

Men tänk attdessa duktiga, tryg
ga yrkesmänniskor lät sig domp
teras av, ja till och med kröp för, 
tillställningens enda dilettant, en 
okvalificerad förm åga vars enda 
merit var att hon råkat födas! 

Det är faktiskt vämjeligt att få 
Kapitalets råa makt så tydligt skri
vet på näsan. Att se den oerhörda, 
fräcka säkerhetsom det ger attvara 
född i en familj med pengar och 
makt, en snutig säkerhet som na
turligtvis ökar exponentiellt när 
sedan kapitalansamlaren är död och 
det lilla barnet nu själv får makten 
över pengarna. 

Det är förstås smaklöst omodernt 
att låta sig uppröras över den orätt
visa fördelningen av pengar och 
makt i dessa de yttersta av mark
nadsliberalismens dagar när vi snart 
är färdiguppfostrade i kartoffel
kurer och annat som ska få oss att 
acceptera Kapitalets och arbets
givamas Nya Världsordning. Men 
kan man annat än vämjas över det 
smaklösa kryperiet inför Makten 
och Kapitalet förkroppsligat i Mar
gareta Nilsson och andra Crafoord
avkommor? Det fria, oberoende 
Universitetet, den fria, självstyran
de och sig själv beskattande kom
munen, den fria, kritisktgranskande 
Tredje Statsmakten, alla står de 
som statardrängar med mössan i 

Avanceman2 
Jesper Krenchel, Merkommande 
VB -skribent och vänsterpartiets 
distriktsordförande, har avsagt sej 
åtminstone den senare befattning
en. Han lämnar ocksåsittnuvarande 
jobb, som sjuksköterska i Lands
krona, och tillträder ett nytt som 
sjukhuschef på sydligaste Grön
land. Kanske var det en merit att 
han hade representerat vänster
partiet i M-landstinget. 

Väl hemma ser jag i tidningen 
att en växande minoritet av sven
skarna tycker detsamma. Sen läser 
jag att lnterrail +26-kortet ska be
varas trots allt. Och bilbron över 
öresund är tills vidare stoppad. 
Den allmänna optimismen i sam
hället växer och därmed också 
vänsterns utsikter i höstens val. 
Lund var en av landets snabbast 
expanderande s1äder även under 
1993. 

Läget är egentligen inte så illa. 
Och jag kan nog stå ut med en 
tunnelresa till Köpenhamn. 

Gunnar Sandin 

hand när Brukspatronessan Cra
foord kommer glidande i landån 
fylld med pengar att pytsa ut. 

Hur kan ett fritt universitet ned
låta sig till att kalla en allmän stats
finansierad institution för Holger 
Crafoords Ekonomicentrum? Ska 
inte den högsta läroanstalten stå 
helt fritt från påverkande intressen? 
Blirnästasteg attCrafoords donerar 
så mycket pengar att vi får döpa om 
hela Alma Mater till Holger Cra
foords Universitet? Eller vid det 
laget kanske den ursprunglige ka
pitalisten är bortglömd och där får 
det heta Crafoordska Stiftelsens 
Uni v ers i te t, ellervarför inte Marga
reta Nilssons Universitet? 

Med den maktens arrogans som 
hon hotade den demokratiska stats
makten i Sverige så vore det senare 
namnet inte helt inadekvat. Hon 
dristade sig nämligen till att i ampra 
ordalag hota med att dra in donatio
nerna om staten skulle driv a igenom 
oförskämdheten att själv försöka 
besluta om hur de donerade bygg
naderna ska förvaltas. 

En gåva som gåvagivaren själv 
försöker bestämma över efter att 
den överlämnats är ju knappast en 
gåva, det får snarare ses som en 
blandning av allmosa och makt
utövning. 

Istället för att upphäva ett sam
fålit och indignerat "NEf', stod 
samtliga professorer, Rectrix, do
center, amanuenser, de enstaka 
tordevarastudenterna, kanslister, 
byrådirektörer, akademiräntmästa
re, akademipennfäktare, kommu
nalpolitiker, arkitekter, justitie
ministern med fåniga flin och god
tog de utslungade hotelserna, 
troligen mer tänkande på den vän
tande skumpan och snittarna än på 
att de som stolta yrkesmänniskor 
haransvar för att försvaraden frihet 
som de i så många andra samman
hang så vältaligt apostroferar. 

För den som likt barnen hos HC 
Andersen har ögon att se med och 
förhoppningsvis någotkvarmellan 
axlarna att tänka med efter Kapita
lets massiva indoktrinering det se
naste decenniet, framstår åter våra 
ideal från 1968 eller för den delen 
1789 om Jämlikhet och solidaritet 
som helt självklara. Men vi ser ut 
attalltmervarapåvägmotyankee
fiering av landet (och Europa). Vi 
var trots allt en världsdel där dessa 
ord hade någon innebörd. 

För övrigt anser jag att det vore 
intressant för en gräv ande journalist 
(alltså inte en servil panegyriker 
som professor Torsten Gårdlund 
som har skrivit alltför många slicke
biografier över svenska industria
lister) att dyka ned i helgonför
klarade Holger Crafoords karriär 
och blottlägga hur han egentligen 
tjänade sina pengar ... Sällan har 
saligen avsomnade Wilhelm Pen
sers tänkvärda ord haft sådan bä
ring: ''Densomejkanpresteraegen 
glans, solar sig i andras." 

Den gamla tanken om att av
skaffa arv, åtminstone över en viss 
gräns, känns plötsligt påfallande 
aktuell. 
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Bullerplanket vid stambanan 

Är vi ense 
om gågatornas 

utformning? 
Planerna på att universitetets 
jurister ska flytta in i televerkets 
gamla byggnad på Gråbröders
gatan är en utmärkt ide. Denna 
idag ganska döda byggnad mitt i 
stan, där man bara passerar förbi 
slutna portar kommer att sjuda av 
liv och studenter från telefonsalen 
högst upp ända ner till gatan 
utanför. Men hur ska man förfara 
med själva Lilla Gråbröders gatan? 
Ska det blir en upphöjd gångbana 
och nedsänkt körbana, eller ska 
man ha gågatan i ett plan som Lilla 
Fiskaregatan? Lars Arne Norborg 
(v) i gatu- och trafiknämnden 
menar att det är viktigt att bättre 
kunna separera gång- & cykeltra
fiken än som sker idag, och tycker 
att Lilla Fiskaregatans utformning 
egentligen är ganska omöjlig. 

Fotgängarna har ju inget som 
helst gångvett och uppträder som 
om gatan vore en gågata i hela sin 
bredd. Cyklister, särskilt de som 
har brådt till tåget eller till skolan 
på Väster, kastar sig dödsförak
tande in i myllret. Olyckor lär ha 
hänt. Särskilt med hänsyn till äldre 
gångtrafikanter är det viktigt att 
de ska kunna känna sig trygga 
bland framrusande cyklister, 
menar Lars-Arne. 

Oförberedd på argumentationen 
vann Lars Arne inte gehör för sina 
krav, endast miljöpartisten Rosen 
fick han med sig. Men på sikt 
tycker han det verkar finnas en 
ökande förståelse för problemen. 

Det finns väl inga cyklister idag 
som med berått mod önskar en 
konfrontation med fotgängarna 
på våra gågator. Men man bör nog 
ändå komma ihåg att den funda
mentala motsättningen ändå går 
mellan oskyddade trafikanter som 
fotgängare och cyklister å ena 
sidan och bilister å andra sidan. 
Har man lyckats eliminera de sena
re på en gata, då kan man börja 
fundera på de andra relationerna. 
Gena och rakacykelstråk utan om
vägar förcyklister bör ändå finnas. 
När det gäller cykeltrafik eller ej 
på Knut den Stores Gata, numera 
upphöjt till Torg, är vi inte riktigt 
överens. Praktiken visar att cyk
lister borde tillåtas där - förutsatt 
att de är disciplinerade, menar 

Thomas 

Utefter Södra stambanan vid Kap
rifolievägen strax söder om rna
numentviadukten finns numera ett 
två meter högt bullerplank som 
inte är så vackert. Det kan man 
lugnt påstå. Men det är ganska 
effektivt mot tågbuller. Står man 
vid Timjanvägens mynning vid 
planket, så är där än så länge en 
öppning i planket, där man kan 
höra det odämpade ljudet från 
tågen. På sträckan där planket 
redan är klart, ger det faktiskt en 
ganska betydande minskning av 
ljudet. 

Olika tåg ger olika ljudbild. De 
nya IC3-tåget "Kustpilen"tycks 
vara bra aerodynamiskt utformat, 
ty det glider nästan ljudlöst förbi. 
Men så är det också lägre och har 
inga strömavtagare eftersom det 
är dieseldrivet. 

Ett godståg avger ett mer mull
randeljud. Långa, låga vagnarmed 
räler eller annat gods i låg hastighet 
är inte så störande, men det hårda 
nästan ofjädrade ljudet från hjul
ringarna klingar vasst där planket 
inte är klart. 

Ett vanligt e!loktåg typ Malmö
stockholmhar hög profil och väs
nas en hel del, antagligen så ock 
kontaktledningen. Pågatågen an
tagligen likaså, fast de är bättre 
fjädrade. 

Det var rätt glest mellan tågen 
medan jag var där. Det värsta 
oljudet kom från biltrafiken på 
Kaprifolievägen. Och från den 
avskärmar inga bullerplank. 

Modell för Västkustbanan? 
-Varför nu detta intresse för ett 
bullerplank? Jo, motståndarna till 
Västkustbanans breddning i befint
ligt läge tycks inte vara nöjda med 
någonting som ändrar deras miljö. 
Jag blir inte riktigt klok på logiken 
i deras argumentation, när man 
ena stunden säger att tågen stör 
alldeles för mycket; det har blivit 
alltför intensiv trafik. Nästa stund 
klagar man över att banverket vill 
sätta upp bullerplank som skulle 
ge dem en betydligt bättre ljudmil
jö än idag, trots att tågen skulle gå 
fortare och vara fler. 

Det finns bullerskydd som är 
uppförda som höga jordvallar, 
inneslutna i en slags galler. De är 
mycket effektiva, eftersom de är 
tunga. De kan också planteras med 
klängväxter som gör dem gröna. 
Sådana finns exempelvis i Lands
krona, somjag har nämnt tidigare. 

Om sådana frågor, och än vikti
gare, om vilka bullemormer som 
banverket tillämpar, och vilka som 
naturvårdsverket vill tillämpa, 
handlade en konferens i Lund i går 
torsdag. Eftersom VB pressläggs 
redan på onsdagkvällen, får refera
ten därifrån anstå till nästa num
mer. Buller och säkerhet är de 
frågor som efter tillgänglighet är 
de mest prioriterade när man drar 
fram spår. 

Tågens uppgift att befordra res
ande är trots allt den primära. 

Thomas 

VB önskar för 1994 
Som vi skrev i förra VB, den 
tjugonde årgångens första num
mer, är det också valår i år. Icke
beslutet om Öresundsbron manar 
till fortsatt kamp för miljön och 
mot de krafter som tror att allt blir 
bra bara bilarna spyr ut renare 
avgaser. Kampen, ty det är 
faktiskt frågan om ett ständigt 
pågående slitsamt arbete, för ett 
rättvisare samhälle och en annan 
fördelningspolitik, är viktigare 
än någonsin i en alltmer egoistisk 
och osolidarisk värld. 

Det är knappt åtta månader till 
valet. Den politiska diskussionen 
har dragit igång -lokalt, på riks
planet och ideologiskt. Vänster
partiets möjligheter att sitta kvar 
i riksdagen har knappast ökat som 
följd av kongressen för ett år 
sedan, och ständigt sker egen
domliga utspel inom partiet i 
andra delar av landet. Se ledaren! 

VB ser fram mot att vi 1994 
kan bli ett debattorgan för väns-

tern och miljörörelsen i Lund och 
även utanför. Enligt sydsvens
kans opinionsmätning i december 
hade vänstern i Malmö halverats 
på bara två år, och skulle vid ett 
kommunalval idag hamna utanför 
fullmäktige. Detta är högst all
varligt, inte bara för malmö
vänstern och malmöborna. VB 
tar gärna emot bidrag i debatten 
om varför det gått på det viset och 
om vad som bör göras. 

En önskelista på bidrag till VB 
omfattar också referat från och 
recensioner av alla möten och 
kulturevenemang som redaktio
nen inte själv har möjlighet att 
bevaka. Ett exempel är den just 
pågående storslagna teaterfes
tivalen. Recensioner av fullmäk
tigemötena från annat håll än 
vänster är också välkomna. 

Även "Tåggruppen" är väl
kommen att debattera i VB! 

Redaktionen 

Agenda21 på 
Djingis Khan 
Vänsterpartiets mötesserie kring 
Agenda 21-arbetet i Lunds kom
mun fortsätter på puben på Djingis 
Khan torsdagen den 27 januari kl 
19.30. Temat är Lokala myndig
heters roll i Agenda 21-arbetet. 
Inledare Bo Selmer, miljöchef i 
Lunds kommun och Monica Bör
jesson, miljöchef i Marks kom
mun. 

I Mark har miljöförvaltningen 
gjort sig känd för att minska 
behovet av reningsverk och sop
hantering genom att medborgama 
bidrar till att inte släppa ut så myc
ket skit. 

Drygt 1000 röster till 
Mer hade inte krävts för att 
Vänsterpartiet skulle behållit sin 
representation i Malmöhuslands
tinget förra valet. Alla som vill 
hjälpa till att återta denna och är 
intresserade av landstingsfrågor är 
välkomna till landstingspolitiskt 
möte på Vänsterpartiets lokal, 
Bredgatan 28 onsdag 26 januari kl 
19. På dagordningen står bl a 
husläkarsystemet och frågan om 
sextimmarsdag i vården. 

~ 
KOMPOL möte Må 24/1 kl 19.15 på 
partilokalen.Tema:Kommunfullmäktige
sammanträdet den 27 januari. 
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