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Vi ses väl på 
Clemenstorget? 
-Jaha, så var det första maj igen. 

Känns det rutinartat? Då tycker 
vi du ska prova det nya inslaget i 
vänsterns förstamajfirande. Du går 
till Bjerredsparken väster om 
stationen vid tolvtiden, försedd 
med lunchkorg och något gott att 
dricka. Håll utkik efter banderollen 
RÖD POLITIK FÖR EN GRÖN 
MIIUÖ så kommer du rätt. Där 
sitterdet andra trevliga människor 
och har picknick och så uppträder 
Panikorkestern - se recension på 
annan plats i tidningen. 

Halv två är det dags att bege sej 
till Clemenstorget där vänsterns 
demonstration samlas. Där kan 
man t.ex . köpa kulturmagasinet 
Bröd och Rosoroch vänsterpartiets 
förstamajmärke av Roland An
dersson. Prick två tågar vi iväg 
och marschvägen är i år något 
förkortad p.g.a. gatuarbeten så vi 
lär anlända till stortorget efter 
tjugo minuter. Nya banderoller att 
tåga under är bl.a. INGEN FÖR
HASTAD PENSIONSREFORM! 
(vänsterpartiet var enda reservant 
i utredningen), YTTRANDE
FRIHET Å VEN PÅ ARBETS
PLATSERNA (lJ.propå Väröbac
kafallet) och STOD FREDSPRO
CESSEN I PALESTINA. Dess
utom en ny sydafrikaparoll vars 
ordalydelse vi inte känner ännu . 

Det bli ovanligt många blåsare i 
tåget denna gång för Röda Kapellet 
fyller tjugo. Det kommer att 
märkas på stortorget därorkestern 
bl.a. framför marschen "Mot rött 
ljus" som Bo Fagerström har 
komponerat som en liten hy Ilning. 
Sedan talar vänsterpartiets vice 
ordförande Johan Lönnroth , 
kunnigoch sympatisk ekonom från 
Göteborg. 

Efteråt sitter det fint med kaffe 
och kakor på Öppet hus, vänster
partiets servering i stadshallen. 

Den öppnar f.ö. redan klockan 
elva och utgör alltså ett alternativ 
till picknick. Därifrån har man bra 
utsikt över det möte som A 
Fighting Generation ordnar på 
stortorget klockan 12. Är man 
politisk allätare kan man klockan 
ett även kolla i socialdemo
kraternas demonstration som då 
avgår från Mårtenstorget 

Ligger du åt det hållet kan du gå 
på gudstjänst i domkyrkan halv 
sju . studentprästerna och Kristna 
för socialism arrangerar och en 
ensemble ur Röda Kapellet med
verkar. 

Men vi ses väl på C lemenstorget 
klockan två? 
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Finn om 
sin far 
Hilding Hagberg dog i december. 
Vid begravningen höll hans son 
Finn , känd även för Veckobladets 
läsare, ett tal över sin far . Det är ett 
stycke kulturhistoria som vi inte 
vill undanhålla läsarna. 

Finn Hagbergs minnesord finner 
du på sidan 3 i detta nummer. 

Fotografi av Hilding Hagberg 
från 1937 

Ar Oresundsbron olaglig? 
Det var frågan som ställdes på ett på ett år lida en förlust lika stor 
seminarium so~ Lund mot Bron som vad bron kostar att anlägga, 
hade arrangerat 1 Lunds stadshall i inräknat alla led fram till konsu-
förra veckan. Frågan som togs upp menterna. För att komma fram till 
var den juridiska aspekten på huvudfrågan om brons olaglighet 
Oresundsbron. Bland gästföre- så blev svaret att även om detta 
läsarna märktes UlfKellem p från skulle kunna bevisas kan staten 
Köpenhamns Universitet. I diskus- sätta sig över lagen om samhälls-
siorren framkom att den viktigaste nyttan anses väga över. Men det 
s1!1cäg_aren var Limhamns Fiskeri- låg en fara i att medborgamas 
forerung vars fiskevatten kommer respekt för lagen skulle urholkas 
att spolieras vid. ett brobygge. om det bara skulle gälla enskilda 
Fiskerinäringen i Os tersjön skulle och ej statsmakten. 

Frågan ställdes om det var någon 
mening att överklaga till regerings
rätten, då den kunde anses jävig. 
På detta svarade förbundsjurist 
Nils Rimanderatt domstolen trots 
namnet var självständig men knap
past skulle gå emot regeringen. 

Till sist kom mötet fram till att 
bästa sättet var att försöka fördröj a 
projektet så längt som ~öjligt för 
att det ska tappa styrfarten liksom 
tidigare gånger under årens lopp. 

Göte 

Skiffle mot EU - ny kassett släppt! 
Den radikale amerikanske sånga
ren Tom Lehrer konstaterade en 
gång om spanska inbördeskriget: 
"They had all the good weapons, 
but we had all the good songs." 

Jag är övertygad om att jasidan 
får majoritet i höstens ED-om
röstning. Skälet är dess överlägsna 
vapen, delvis i form av ekonorruska 
resurser men framför allt för dess 
goda argument. Varför ska natio
nalstaten, en produkt av senfeo
dalismens absolutistiska fas som 
väsentligen fick sin ideologi först 
i slutet av artonhundratalet, finnas 
kvar när nu produktiv krafterna för
ändras så dramatiskt? 

Men det ska inte förnekas att det 
är lite tråkigt att tillhöra den ra
tionella och positiva sidan, som 
också råkar innefatta etablisse
manget. Nu som alltid är det nega
tiva underdags som har förut
sättningar att utveckla den satir 
och det gyckel som utgör så stor 
del av vänsterkulturen. 

Detta sagt apropå Panikorkes
terns nysläppta kassett med huvud
sakligen om är inte enbart ED
kritiska sånger. 

Skifflebandet Panikorkestern 
bildades här i Lund för tre år sen, 
har hållit ihop, utvecklat sin teknik 
och byggt ut repertoaren. Både 
skiffeln med dess karakteristiska 
tvättbräderassel och vänsterpro
testsången är förstås urmodiga 
företeelser, men det bekymrar 
lyckligtvis inte bandet. Det är en 
visuell grupp som alltså helst bör 
upplevas Ii ve - det närmaste 
tillfället blir i den picknick som på 
förstamaj ordnas i Bjerredsparken 
kl. 12-13.30. 

Men man kan också med fördel 
lyssna på deras kassett som säljs 
av Nej till EU. 

I den avslutande låten "Kom 
och kyss mig" sägs något själv
ironiskt om skiftleformen, och på 
kassettomslaget förklaras: "Vi har 
stulit det mesta, men vi har stulit 
det själva!" Men låt er inte luras: 
skiffeln är en effektiv musikform 
i dena sammanhang och Panik
orkestern har gjort visar stor 
kreativitet när det gäller både 
arangemang och text. 

Drygt hälften av sångerna 
handlar om EU eller har åtminstone 
någon ED-kritisk vers. De flesta 

är öppet vänsterradikala-Panik or
kestern skyggar inte för ett ord 
som "storfinansen". Grovt men 
roligt och mycket uppfinningsrikt 
-Mats Olsson är helt enkelt en bra 
låtskrivare. Som sångare är han 
mereffektiv än direkt välljudande. 
Thomas Wahlman har en större 
röst men imponerar framför allt 
genom sina mandolinsolon som 
ger fina vilopunkter. Kompet 
(Gunnar Sandström på bas och Jens 
Pelland på allsköns slagverk) 
driver på bra. Emellanåt så bra att 
det blir svårt att uppfatta sång
texterna, men det ligger i amatör
skiffelns natur. 

Höjdpunkterna bland de 17 
melodierna? Enligt mitt tycke 
"Cirkuslåt", med dess genom
arbetade arrangemang, samt den 
burleska och starkt lokalfärgade 
"Knud Perssons begravning", där 
såväl den som gjorde den danska 
förlagan och den svenske över
föraren måste ha lyssnat en del på 
Bellman. Stark lundensisk lokal
och tidsfärg finns också i andra 
låtar, vilket uppskattas. 

Vem spelade f.ö . sax och 
dragspel? Det framgår inte. 

Gunnar Sandin 



IFrån TäppliD 

Ibland när j ag vistas på min 
odlingslott, utanför koloniområdet 
S:t Månslyckan, dyker det upp 
halvvilda katter som är ute på jakt. 
De tittar nyfiket på mig men 
kommer inte nära. De betraktar mig 
tydligen inte som en stadgad person, 
som har tillgång till mjuka kuddar 
och välförsett skafferi - någon 
som är värd att krusas för. 

Vad är då en katt? Jo ett rovdjur, 
som liksom vi människor har 
ögonen framåtriktade för att på ett 
bra sätt kunna fixera bytet (bytes
djurens ögon är vanligen sidoställda 
för bättre spanings skull) . 

Kattens lekfullhet roar oss efter
som vi själva har denna kreativa 
lekfullhet inom oss, som ju i natur
tillståndet syftar till träning inför 
jakten. Sett i det perspektivet är 
fotboll och andra bollspel egent
ligen en ersättning för den kollek
tiva jakten efter rov, kan man för
moda. 

Men katten är en ensamjägare, 
medan vi människor genom vår 
förmåga till socialt sa,mspel förbätt
ratjaktmetoderna. Andåkanske vi 
innerst inne längtar efter att vara 
ensamma och suveräna som katter, 
ty det som är förutsättningarna för 
jaktlaget, alla diskussioner, planer, 
möten, kompromisser, indelningar 
i hierarkier, rollpåtaganden, klock
scheman osv, tar ju på krafterna. 

Vadan denna utläggning en vac
ker vårdag när maskrosorna står i 
blom? frågar sig den fåkunnige. Jo 
saken är den att jag förra veckan 
intervjuades i P4, i ett radioprogram 
som under två timmar berörde 
människans förhållande till katten. 
Själv var jag ute i etern i sju och en 
halv minut. Orsak: Jag har av någon 
dunkel anledning genom åren givit 
upphov till två långa insändarde
batter om katter. I bägge fallen 
rörde det sig om stora, ganska s j älv
ständiga svartvita hankatter med 
originella vanor. 

Ar 1989 gällde det katten Tusse, 
som brukade sova i ett blomsterhan
delsfönster i köpcentrat på Norra 
Fäladen. En dag blev han överkörd 
vid ett övergångstälL Min åsikt var 
att en staty skulle resas vid olycks
platsen för att varna barnen, och 
för att hedra Tusse. 

Den andra insändarstarmen in
träffade nyligen då jag i sydsvens
kan reagerade på att stadsparks
cafekalten Sim blivit avrättad av 
kommunens kattjägare, sedan han 
sökt sig till Högevallsbadets foaje 
för att få värme i förvårens kyla. 
Jag tyckte att han inte skulle dö 
förgäves, utan att en Lex Sim skulle 
formuleras på det att tama katter, 
märkta eller omärkta, inte ska kunna 
avlivas summariskt i framtiden . 

Under det där programmet i P4 
framträdde många märkliga männi
skor: en författare ansåg sig ha 
varit en katt i ett tidigare liv; en 
äldre dam påstod att en dödssjuk 
lillebrors katt i hennes barndom 
självdog för att kunna följa sin unge 
herre till andevärlden; en änka hade 

i\Fs utsläpp: 

Overklagas från två håll 
Före påsk kom länsstyrelsens besked om utsläppen på Å.R: 
Inga slutgiltiga utsläppsnivåer fastslogs - istället fick AR 
ytterligare tre år på sig att förbättra sin utrustning och visa 
att man kunde minska utsläppen. 

Det innebar en segerför de boende främst på Klostergården, 
som i åratal klagat över företagets utsläpp av lösningsmedel, 
som tydligt känts i luften. Den offentliga förhandlingen i 
februari om villkoren, som VB berättade om i nr 4 och 5, blev 
ju en så välbesökt tillställning, att man måste byta lokal. Det 
var hårda ord men klara besked till förpackningsföretaget 
att klostergårdsborna inte accepterade deras önskemål. 
Länsstyrelsens beslut har nu 
överklagats - från två håll , både 
av företaget ÅR, som tyckte 
kraven var för hårda, och från 
Vänsterpartiet i Lund, som anser 
att en del av kraven inte ger 
tillräckligt god miljö. Det blir nu 
koncessionsnämnden för miljö
skydd som får ta ställning till de 
klagande, och eventuelltregering
en som får fälla det slutliga avgö
randet. 

Vänsterpartiets överklagande 
berör följande sex punkter: 

e Lösningsmedelsutsläpp till 
luften ska maximeras till 50 ton 
per år, som vänsterpartiet krävt 
många år, inte 100 som läns
styrelsen medgivit. Vänsterpar-

tiets bedömning är att en gräns på 
50 ton per år är tekniskt möjligt, 
ekonomiskt rimligt och miljö
mässigt motiverat att hålla sig 
under. 

e Utsläppsnivån ska relateras 
till produktionen. Företaget vill 
släppa ut en viss mängd som 
baseras på maximal produktion, 
medan vänsterpartiet menar att om 
produktionen minskar, ska utsåp
pen också minska. 

e Länsstyrelsen ger ÅR åtta 
timmar att köra utan rening vid 
driftsstöming. Företaget vill kunna 
köra i fem dagar, medan vänster
partiet vill ge ÅR max en halv
timme - sedan ska produktion en 
stopppas. 

e Kontinuerlig mätning av alla 
gasutsäpp kan ge både länssty
relsen och företaget bättre kontroll
möjligheter, så det föreslår vänster
partiet. 

e Mjukgörare i form av ftalater 
måste bort -det tyckteockså miljö
och hälsoskyddsnämnden i Lund. 
Bättre att satsa på miljö- och häl
sovänliga alternativ, t ex polyeten 
som inte behöver mjukgörare! 

e Endast vattenbaserade färger 
ska få användas i det s k flexa
trycket. Ett företag i Landskrona 
med likartad produktion klarar 
detta krav, påpekar vänsterpartiet, 
som också menar att konsu
mentema vill ha produkter som är 
miljövänliga och inte nödvän
digtvis måste vara tekniskt hög
klassiga och lite lyxiga som många 
förpackningar är. 

Kampen om renare luft går 
vidare på Klostergården. Hittills 
har ändå länsstyrelsen visat att man 
lyssnat på lundaborna och inte utan 
vidare gått på bolagets linje. Vi får 
se vem koncessionsnämnden 
lyssnar mest på i nästa omgång! 

T ho 

Går sentinariet i hintlen in ? 
Gamla seminariebyggnadens öde beseglas kanske slutgiltigt 
denna veckan. Men ett beslut att huset får rivas kan ändå 
leda till att rivningen aldrig verkställs. 

Risken har varit överhängande för attseminariebyggnaden 
rivs och sedan får ge plats åt en stor bilparkering har 
nämligen minskat. Nu har landstinget accepterat kommunens 
krav på att byggnaden inte får rivas förrän det verkligen är 
dags att börja bygga ett barn- och kvinnocentrum. 
I veckan har bevarandet av semi- "Inför det kommande kommun-
nariet debatterats både på Före- fullmäktigesammanträdet om 
n ingen Gamla Lunds årsmöte och Gamla Seminariets framtid vill de 
i kommunfullmäktige. Gamla närvarande vid Föreningen Gamla 
Lund antog på årsmötet en resa- Lunds årsmöte uttala sitt helhjär-
lution som skrevs under av när- tade stöd åt de krafter som arbetar 
mare 160 närvarande. Den lyder: för ett bevarande av byggnaden 

tre hundar och tjugo katter och 
menade att katterna alltid borde 
bestämma och att det var män
niskans plikt att anpassa sig, t ex 
låta katten ligga på morgontid
ningen om den hade lust till det. 

Alltså finns det förmodligen 
tusen skäl till varför människor 
älskar katter, men det som väl de 
flesta bör kunna vara överens om 
(låt oss bortse från allergikerna) 
är att det är angenämt att se en katt 
sova i en bekväm ställning på 
mjukt underlag. 

Liksom det är angenämt att 
slumra till på sin jordlott en varm 
aprildag, när bokarna just slagit 
ut här i Skåne, medan tågen med 
jämna mellanrum rasslar förbi på 
några meters avstånd och sambon 
på andra sidan staketet idogt rensar 
och kantskär rabatterna. 

Finn 

och påpeka att det nu när det har 
tagits fram ett godtagbart alternativ 
inte finns någon som helst ursäkt 
för att låta riva ett hus som har så 
stora arkitektoniska värden och 
som bidrar till att ge ett mänskligt 
drag åt en i övrigt kall och torftig 
miljö ." Resolutionen med alla 
namnen överlämnades av vänster
partiets Thomas Schlyter till 
kommunfullmäktiges ordförande 
att fogas till protokollet. 

Fullmäktiges behandling av 
detaljplanen för den del av lasa
rettsområdet, där seminariet ligger, 
handlar om att Lunds kommun 
ska skriva till regeri ngen och tala 
om att man inte längre är intres
serad av att bevara seminariet. 
Debatten är inte avslutad förrän 
VB är tryckt, så vi kan inte referera 
utgången. Så mycket kan dock 
sägas, att de reservationer som (v), 
(c) och (mp) gemensamt lagt i 
byggnadsnämnden och kommun-

styrelsen, innehåller mycket som 
är komprometterande för både 
landstinget och universitetet. Till 
trepartireservationen i byggnads
nämnden är fogat ett brev där 
Gamla Lund ställt en lång rad frå
gor till landstinget, universitetet 
och kommunen. Det handlar bl a 
om varför landstingets företrädare 
Benny Jönsson (m) vid ett tillflille 
föreslagit att bara en del av se
minariet skulle rivas, medan Carl 
Sonesson (m) vid nästa tillfälle 
sagt att det var omöjligt. Logiken 
i landstingets agerande ifrågasätts 
således med visst fog . 

Landstinget har inte behagat 
svara på frågorna, medan universi
tetet ger Gamla Lund rätt i att den 
enda kopplingen som finns mellan 
seminariebyggnaden och ett pla
nerat biomedicinskt centrum 
(BMC) är av ekonomisk art, men 
att både landstinget och univer
sitetet prioriterar att satsa på BMC. 

Kommunens fyra kvinnliga 
kommunalråd svarar att det inte 
gått att övertyga landstinget om 
att seminariebyggnaden både kan 
bevaras och att BKC kan byggas. 
Kommunen anser dock fortfarande 
att Seminariet har ett högt kultur
historiskt värde. 

Både universitetet och kom
munen är positiva till ett offentligt 
informationsmöte om Seminariet, 
BMC och BKC. Tills ett debatt
möte kan ordnas, får kommunfull
mäktiges sammanträde utgöra en 
förövning till ett sådant. 

T ho 



Finn Hagbergs minnesord över sin far Hilding: 

Principfast ideolog och humanist 
Vid Hilding Hagbergs begravning höll Finn Hagberg ett tal 
över sin far. Delar av talet återges här nedan. Det är ett stycke 
kulturhistoria som vi inte vill undanhålla VB-läsarna. Särskilt 
som det är skrivet med den värme och lätta ironi som VB-

-Det var Alf Lövenborg och hus
trun Elisabeth, samt framför allt 
min bror Eugen, som såg till att 
lösa alla praktiska problem, som 
gjorde att Hilding fick en tämligen 
angenäm ålderdom. J ag säger "täm
ligen" för Hilding led trots allt av 
att synen försämrades , så att han 
inte kunde läsa sin kära Norrskens
flamma, sina romaner och veten
skapliga tidskrifter. Och framför 
allt, han kunde knappt läsa vad han 
själv skrev. Med sina stela fingrar 
hade han också svårt atthitta rätt på 
skrivmaskinens tangentbord- och 
skrivmaskinen var viktig för 
honom; den var hans stridsyxa! 

Som bekant lyckades han ändå 
slutföra sin bok, som rymmer en 
hel del självbiografiskt stoff och 
som ska ges ut på Carlssons förlag 
hösten 1994. Hilding har för övrigt 
liggande ett färdigt manus med 
arbetstiteln "En studie i brott", som 
är ett stycke norrbottnisk industri
historia. Inget förlag har dock an
mält sitt intresse; förmodligen 
främst för att de inte vet att manuset 
existerar. 

Hilding plågades av att han inte 
lika lekande lätt som i yngre dar 
kunde hantera sin fiol och sitt piano. 
Han älskade nämligen att spela och 
sjunga, och jag minns från min 
barndom hur min sömn ibland 
rubbades av att Hilding, långt inpå 
natten, spelade fiolduett med sin 
bäste vän, portvakten Sven Sand
berg på Norr Mälarstrand. 

Man glömmer förresten lätt att 
norrlänningen Hilding också hann 
bli stockholmare, och att han hade 
många nära vänner bland huvud
stadens invånare. När han fyllde 
50 år gav den närmaste vänkretsen 
honom ett skämtsamt fotoalbum, 
som visar att Hilding var en vänsäll 
och omtyckt pri vatmänniska. I 
albumet hittar man denna vers: 

l armbrytning är du nummer el/ 
och medfiolen under hakan 
ordnar du snart el/ dubbelgrepp, 
hövding är du ochforblir 
på ekensnack "kisen me ehok/a i" 

I albumet finns också många fina 
bilder av min mor Lisa, som han 
hade ett långt kärleksförhållande 
med, men som tyvärr gick bort vid 
ganska unga år. De hade mötts på 
Norrskensflamman i början av 30-
talet då Hilding var redaktör. Det 
var också här jag föddes, alltså i det 
hus som så småningom sprängdes 
och dödade min lekkamrater och 
Hildings och Lisas vänner. 

Det blev Hildings morfar Johan 
som, någon gång under 1800-talets 
andra hälft, lämnade de småländska 

tegarna och blev stenhuggare. Han 
byggde järnväg under många 
decennier och kom på så vis upp 
till Malmberget Men innan dess 
hade han gift sig med bondflickan 
Mathilda Petersdotter från Älme
boda. 

Denna kvinna kom att betyda 
mycket för Hilding och kanske 
formade hon hans grundkaraktär. 
Mormor Mathilda var en varmt 
troende missionsförbundare- stark 
och envis. När Hildings pappa 
Johannes, för övrigt tenorhornist i 
Malmbergets frälsningsarme , 
försvann till Kanada, och mamma 
Frida ensam (hon gifte sedermera 
om sig med gruvarbetaren Oskar 
Andersson) blev kvar med poj
karna, var det nog Mathilda som 
tog över vård och uppfostran av 
lille Hilding. 

Trots sin starka tro måste 
Mathilda ha varit en tolerant män
niska, som accepterade Hildings 
sökande efter en vetenskaplig 
världsbild. Fast när hon tröttnade 
på hans sturskhet kallade hon 
honom "du lelle kvadd", som lär 
vara ett småländskt uttryck. -Jag 
kan väl inte rå för att jag fått din 
envishet, brukade Hilding svara. 
Jag tycker att också Hilding var en 
tolerant människa. I talarstolen och 
i skrift kunde han förvisso for
mulera sig i skarpa ordalag, men 
privat tillät han människor vara 
dem de var. 

Trots att han och jag ofta hade 
olika åsikter spelade han aldrig 
översittare. 

Han var en diskuterande män
niska som både kunde ta och ge. 
Det fria ordet var för honom något 
så självklart att han aldrig reflek
terade över det. Att det är så också 
för oss andra nuförtiden kan vi 
tacka Hildings generation för, som 
genomförde de nödvändiga demo
kratiska reformerna i seklets början. 
Men även frikyrkorna, som mor
mor Mathilda kan sägas repre
sentera, bidrog till det fria ordet 
genom sina demokratiska, med
lemsstyrda församlingar, vilka 
opponerade sig mot den hierarkiska 
statskyrkan. 

Säkert finns det ett starkt sam
band mellan den kristnes tro på en 
rättvis Gud och socialistens längtan 
efter en rättvis värld. En av Hildings 
älsklingsdikter från barndomen 
lyder så här, jag tar bara några 
strofer: 

Vill du vägfor nya tider dana, 
vill du slag for folkens frihet slå 
vill du höja andens upprorsfana, 
över Golgata din väg ska gå. 

läsarna förknippar med Finn. Det kan också, påpekar Finn, 
vara ett led i att inte förtränga det enkla faktum att döden 
lurar bakom varje hörn och ge lite perspektiv på de små, men 
ofta uppförstorade, problem som vi brottas med till vardags. 

Vill du bringa något stort i dagen, 
skall du lida örtagårdens kval, 
skall du digna under gisselslagen 
och bespottas i Pilati sal. 

Vill du månglarna ur templet jaga, 
föra kojans talan i palats, 
sargad skuldra måste korset draga 
mot den branta huvudskalleplats. 

Dikten heter "Över Golgata" och 
skrevs av Edvard Fredin, död 1889. 
Här går kristendom och socialism 
in i varandra. Och det speciella i 
Hildings karaktär var nog att han 
förenade den troendes glöd med 
den vetenskapliga socialistens 
saklighet. 

Eugen har berättat för mig att 
Hilding på dödsbädden var lik 
morfar Johan, järnvägsbyggaren. 
Johan var också missionsförbun
dare, men när han skulle till att dö 
erkände han för Hilding att han 
inte trott på Gud, men att han inte 
velat göra hustrun Mathilda ledsen. 
Den hällningen gjorde ett stark 
intryck pä pojken Hilding och det 
händer att han i tal och skrift tar tar 
upp episoden. Hilding tyckte för
stås att det var strongt av Johan att 
i dödens ögonblick stå upp för 
sanningen, men ibland frägar jag 
mig om Hilding inte i grund och 
botten imponerades mest av att 
Johan under sä lång tid velat glädja 
Mathilda- pä sanningens bekost
nad sä att säga. 

Genom morbrodem August, som 
tillhörde arbetarrörelsens pionjärer 
i Malmberget, blev Hilding tidigt 
socialdemokrat, och längre fram 
kommunist. Som sådan har han 
nätt en viss ryktbarhet och det finns 
inte mycket för mig att tillägga. 
Men det är intressant att han slutade 
som partipolitisk vilde och därmed 
till sist följde Kommunistiska 
manifestets räd: "Kommunisterna 
utgör intet särskilt parti gentemot 
de andra arbetarpartierna" . Det vill 
säga, partierna kommer och gär 
men de kommunistiska mälen 
förblir aktuella. Så tror jag faktiskt 
han tänkte på slutet. 

Det var inga problem för honom 
att l maj 1992 delta i ett semina
rium, som vpk ordnade i Lund . 
Han drog därvid fulla hus och fick 
många sympatisörer bland den 
normalt mycket skeptiska lunda
vänster, som jag själv tillhör. 
Annars var han väl ändä nägot av 
en förlorare på slutet: allt det här 
med Sovjet. apk och att Flamman 
flyttade till Stockholm! 

Ibland tänker jag på honom som 
den fattige fiskaren i Hemingways 
bok Den gamle och havet. Han 
hade ingen lycka med sitt fiske , 
men gav sig inte, och en dag fångade 

han en jättefisk. Men sä kom 
hajarna och lämnade bara skelettet 
kvar av den stora fångsten. Heming
way konstaterar dock torrt om den 
gamle nägot i stil med att hans 
ögon var muntra och obesegrade. 

Och det stämmer på Hilding 
ocksä. Han fick ta emot hårda slag, 
men blev aldrig uträknad. Bland 
bärsärkarna Erlander, Ohlin, 
Hedlund och Hjalmarsson blev han 
ju den siste som bet i gräset. 

Hilding gillade den kärva nor
diska humorn, som t ex finns i 
Frans G Bengtssons böcker om 
Röde Orm. Helst hade nog Hilding 
velat dö i strid, sägande nägon besk 
sanning, men eftersom det är ont 
om fientliga spjut och yxor i 
Luleätrakten nuförtiden, fick han 
dö samma sotdöd som väntar oss 
alla. Den blev dock kortvarig för 
H il dings deLBara några dagar före 
sin död hade han stark tilltro till sin 
hälsa. Han planerade en fest för sin 
hemhjälp och han hade köpt hem 
en trestjärnig Armagnac tills jag 
skulle komma. 

Men jag ska kanske säga något 
mer om Hi !dings förfåder. Pä mors
sidan kom han alltså från fromma 
småländskasoldatbönder. På fäder
net härstammade han från vallon
släkten Collin från Bergslagen. De 
kom upp till Malmberget i slutet av 
1800-talet, kanske efter den beröm
da Norbergsstrejken, då många 
gruvarbetare förlorade sina jobb. 
Hildings pappa Johannes tog sig 
namnet Hagberg. Efter ett tag 
emigrerade han till Kanada och det 
var meningen att familjen skulle 
följa efter, men Johannes gifte om 
sig därborta. 

Eftersom Hilding var en stor 
fredsvän markerade han aldrig att 
småländskt soldatblod flöt i hans 
ådror. Men jag minns, att efter 2:a 
världskriget, när han hamnade i 
försvarkommitten, så var han stolt 
över att ha läxat upp generalerna, 
som ville satsa mycket på flyget, 
genom att förklara att krig avgörs 
av kvaliten och motivationen hos 
infanteriet. Vietnam blev ju seder
mera ett lysande exempel på detta. 

Att stå upp och slåss till sista 
blodsdroppen ägnade han ju hela 
sitt liv åt (och ibland liknade han 
väl kanske Sven Duva) . Men det 
var ju som pennfäktare och agitator 
han slogs . Det fysiska vardags
våldet ogillade han, särskilt om det 
riktade sig mot barn . Tre riks
dagsmotioner var han speciellt stolt 
över att ha varit först med: motion 
om att inrättaett universitet i Umeå, 
motion om det som skulle bli 
Norrbottens järnverk och en motion 
om att avskaffa agan, lagd i början 
av 30-talet. D 
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Ge inte upp! 
Gunnar Sandin betraktade mitt 
förslag om planering för samarbete 
mellan sossar, vänstern och mil
jöpartiet som överspelat i och med 
sossarnas uppmärksammade sam
arbetsprojekt med folkpartikeln, 
ursäkta folkpartiet ska det natur
ligtvis stå! 

Men varför överspelat? Vi har 
inte sett valresultatet ännu, än 
mindre denide maktkonstellatio
n(er) som valet kan ge upphov till. 
J ag tror inte att sossarna är så o vi sa 
att de låser sig helt före valet, det 
är väl inget parti? 

Alltså borde det ändå finnas 
anledning till att ta upp i och för 
sig någorlunda förutsättningslösa 
diskussioner mellan s, v och mp. 
Kanske även med de något miljö
schizofrena vännerna i center
partiet. K varstår faktum att dessa 
partier faktiskt har mycket gemen
samt i frågor rörande miljö (vad är 
inte miljöfrågor?), kollektiv- och 
annan trafik, natur och skatter. 

Diskussionerna skulle handla 
om att utan allt för mycken paj
kastning försöka ta reda på vad 
som gick snett sist och sedan for
mulera handlingsplaner för att 
denna period verkligen få mer 
utfört. 

Håkan Olsson 

Låt oss 
glömmaRyde 
Ser till min fasa att (Kultur)
Mejeriet har dristat sig till att kalla 
sin bar för "Rydes bar"! 

Räcker det inte med att denna 
trista bakåtsträvare-Lennart R y de 
(m) -har fått ge namn åt den välbe
hövliga tunneln mellan Väster och 
Centrum under Lund C? En ide 
som funnits långt innan R y de fick 
alltför mycket att säga till om i 
Lunds politik. 

"R y des undergång". Eventuellt 
kan man tolka namnet negativt, 
som en sarkastisk poäng. Menjag 
tror att namnet kommer att hänga 
kvar och ge positiva associationer, 
långt efter att denne gnom har fått 
sprida otrivsel genom sitt oskick
liga och arroganta beteende som 
kommunfullmäktiges ordförande. 
Minnens Per Blomquists och Nils 
Arne Anderssons inte bara elegan
ta utan även humoristiskt triv
samma klubbföring. 

Och hur Mejeriet kan vilja ha 
det namnet inom sina väggar, det 
är en gåta! Ryde var ju "Mejeriets 
fiende nr ! ", den man som gav 
ansikte (Oh, that face, som Spike 
Jones skulle uttryckt saken ... ) åt 
borgarklassens diffusa men inten
siva motstånd mot den otäcka 
ungdomens paradprojekt 

Nej, ju förr vi glömmer den 
mannen och det han står för, dess 
bättre. Varför inte kalla under
gången för till exempel "Centra
lens undergång" och Mejeriet, ni 
borde väl kunnahitta på nåt bättre! 

PHO 

!:~~,!,~.&y.,!~~,n~ 1.L"'~''•'" , 
grupp presenterade sitt förslag till västerut mot kvarters-
säkrare cykel- och gångtrafik på butiken vid Tordöns-
området i förra veckan vid ett vägen. Vidare på västra 
offentligt byalagsmöte. Det mest sidan av Sunnanväg JO 
kritiska problemet är enligt neröveravsmalningenpå 
grupJ:len cykel- och gångtunneln Sunnanväg till Regn-
vid ÅR. Idag slutar nerfarten bågsområdet Orsakentill 
genom tunneln med en sväng i 90 denna omläggning är att 
graders vinkel. Att göra något att idag användes Blid v ä-
tunnel är det viktigaste förslaget, dersvägen 6 kvartersgård 
därför att den använde flitigt bl. a. som genväg för obehörig 
som arbetsväg för ÅRs jobbare cykel- och gångtrafik ' 
som bor på Klostergården, dess- mellan södra delen och 
utom användes den som väg för köpcentrat , vilket upp-
boende på Väster till posten på levs av de boende i kvar-
Klostergården efter det att posten teret som ett problem 
på Papegojan lades ner i höstas. idag. 
Andra förslag är att vägen söder Byalagsmötet besJu-
om Klostergårdsfältet delas med tade att hela förslags-
en vit linje för att skilja cyklister paketet skall gå in till 
och gående. Dessutom vill man Lunds gatu- och trafik-
leda cyklisterna från Kloster- nämnd. 
gårdens köpcentrum söderut norr Göte . ~ 

POSTTIDNING A 

Trafiken söderut 
Lundavänster för EU hade i mån
dags inbjudit den tyske trafik
planeraren Michael Geuckler till 
ett möte. Geuckler gillar EU och 
ser mycket gärna att Sverige blir 
medlem. Men även en EV-mot
ståndare hade nog fått visst vatten 
på sin kvarn av mötet för det 
handlade inte om någon enkel 
propaganda. 

Trafiken flyter mycket bättre 
när tullar och gränskontroller 
försvinner, produktionen blir 
rationellare och ekonomin stimu
leras. Detta såg Michael Geuckler 
som den stora trafikpolitiska vins
ten med EU. Men när det gäller 
paneuropeiska trafikprojekt har 
gemenskapen inte kommit särskilt 
långt, utan det är de enskilda 
ländemas planer som gäller. Och 
de styrs ännu i hög grad av nationell 
konkurrens och prestige. Han 
nämnde som exempel den nyss 
beslutade magnetsvävbanan mel
lan Berlin och Hamburg som inte 
fyller något reellt behov utan 
närmast är ett stöd från den CDU
regeringen till den tyska industrin. 

Blirdet då en annan trafikpolitik 
med en ny tysk majoritet efter 
årets alla val? Antagligen inte. 
Socialdemokraterna vågar t.ex. 
inte utmana bilisterna genom att 
kräva fartbegränsning på Auto
bahn, och de grönas energi- och 
miljöminister i Hessen lyckades 
inte lägga ner ett enda av delstatens 
kärnkraftverk under sin tid där. 

För Tysklands del har återföre
ningen lett till helt nya trafik
politiska prioriteringar. Det är 
främst de öst-västliga förbindel-

sema som gäller nu, inte de nord
sydliga. Intresset för Norden är 
begränsat eftersom länderna där 
står för såpass liten del av 
Tysklands handel. Menjärnvägen 
upp till Danmark håller på att rustas 
upp stick i stäv med de officiella 
planerna. 

Dock vill Michael Geuckler ha 
en fast förbindelse över Fehmarn 
l?,ält för att korta vägen norrut. Och 
aresundsbron såg han som i 
praktiken beslutad. 

Gr 

~ 
KOMPOL möte Må 2 maj kl 19.30 på 
partiloka len. Tema: Kommunstyrelsen, 
budget, särskilt målformuleringar. 

RÖDA KAPELLET. lö 30.4 kl. 10.30 
rep. lörSjöboensembeln i liberiet , Krafts 
torg . Kl. 12 repeterar domkyrkoen
sembeln på samma plats. Kl. 15 enkel 
ceremoni vid Mejeriet: avtäckning av 
minnesskvlt, nr 12 och 251. Kl. 19.30 
spel på S:t Hans backar, ur lörsta
majrepertoaren, se nedan. Efteråt fest 
på Norra Fäladens frit idsgård där man 
kan lägga in instrumentväskor innan. 
Den som vill äta kan sistaminutenanmäla 
sej till Erik Kågström, 146401 . annars är 
alla välkomna. Sö. 1.5 kl. 9 avfärd för 
Sjöboensembeln från SJ busstation 
Bankgatan, samma tid för Trelleborgs
ensembeln från Clemenstorget . Kl. 
10.30 avfärd för delar av Malmöen
sambel n från Ciamenstorget (samling 
Möllavångstorget kl. 1 1 .30). Samma tid 
samlas Helsingborgsensembeln från 
lund C för avfärd med SJ-tåg kl. 1 0.43. 
Biljetter köps centralt men ta med ev. 
Resluskort. Kl. 12 samlas Veteranorkes
tern för rep. i cirkelrum 3 på stadshallen, 
1 t r. 13.30 samling för alla på C lemens
torget för avmarsch kl. 14, väskor 
transporteras på lastbil t ill stortorget. 
Efteravslutningen avreser Simrishamns
ensembeln. Kl. 18-18.30 spelardomkyr
koensembeln utanför kyrkan, 18.30 
gudstjänst. 

Repertoar: Sjöbo 1, 2, 8 , 12, 31 . 
Trelleborg, Helsingborg, Malmö och 
Simrishamn samma + delar av lunda
repertoaren . Veteranerna 1. 2, 8 , 12, 
31. 43 . Lundarepertoar: stående 
C lemenstorget 267, gående 1, 184 
( marschnoter i nättare format utdelas) , 
214, 225, 251,288, stående stortorget 
262, 155:2 och 1. 

Alla frågor besvaras av Erik (1 46401 ), 
Gunnar (135899) och sten (144457) 
som aven försöker betala ut rese 
ersättningar under dagen. r;-------i:l VECKOBLADET 
l Detta nummer gjordes av Thomas l 
l Schly1er och Lars Bergström. l 
l /!fl l 
l Manus sänds per post tiii :Vecko- l l bladet, Bredg. 28, 222 21 Lund l 

Onsdag e. 18 till lax 046-14 65 82. l 
ITelefon till redaktörerna : l 
IKajsa Theandar 046-132840. 

•
Thomas Schly1er 046-14 75 05. l 
Vid utebliven tidning ring: 

1Rune liljakvist 046-1 1 50 69. .J ._ ______ _ 
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