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Rekordklar s-distansering från v 
Regeringsdeklarationen och riksdagsårets första partiledar
debatt brukar ge en ganska bra bild av hur politiken kommer 
att gestalta sig under det kommande året. De stora frågorna 
tas upp och öppningar och låsningar mellan partierna brukar 
bli tydliga. Eftersom årets deklaration och debatt ägde rum 
i ED-valets efterdyningar borde man också kunna avläsa 
eventuella effekter av detta. Åtminstone de kortsiktiga. 
Samarbetet mellan centern och 
regeringen har utfalligt till ömse
sidig belåtenhet och det kommer 
med all sannolikhet att fördjupas 
och utvecklas. Ett anmärknings
värt uttryck för de goda relatio
nerna mellan socialdemokraterna 
och centern är att Olof Johansson, 
Per-Ola Eriksson m fl inte bara 
fått läsa regeringsdeklarationen 
innan den kom till riksdagen, de 
hade också fått_läm na synpunkter. 
Kanske till och med göra ändringar 
i den. Sådant brukar annars bara 
förekomma i flerpartiregeringar. 
Olof Johansson sa också i debatten 
att samarbetet skulle fortsätta. 
Hans anförande gick i övrigt ut på 
att centern inte kom att medverka 
till några utrikes- eller säkerhets
politiska äventyrligheter- udden 
var givetvis riktad mot europeiskt 
samarbete på området- samtidigt 
som han förklarade sig villig att 
dra ner på försvaret. Han under
strök centerns skepsis mot den 
Europeiska monetära unionen 
(EMU) och betonade att de eko
nomiska problemen måste lösas 
på hemmaplan. Det kan vara värt 
att notera att Olof Johansson mar
kerade mot vänsterpartiet och gav 
ett erkännande till miljöpartiet för 
att detta ställt upp bakom konver
gensprogrammet I övrigt var han 
mån om att betona centerns hjärte
frågor, småföretagen, kärnkrafts
avvecklingen och skatteväxlingen. 
Det är centern som socialdemo
kraternas miljösamveteoch buffert 
mot miljöpartiet. 

Gåslever i halsen 
Gudrun Schymans anförande var 
givetvis färgat av det egna partiets 
framgångar i valettill Europa parla
mentet , men socialdemokraternas 
inre problem med Rosornas krig 
II , hade också inspirerat. I ett våld
samt ordfyrverkeri dömde hon ut 
den socialdemokratiska politiken 
och målade hon bilden av ettojäm
likt och orättvist Sverige, präglat 
av massarbetslöshet. Ingen typ av 
elände saknades i beskrivningen 
och allt var en följd av att social
demokraterna var besatta a v tanken 
att genomföra konvergenspro
grammet och få med Sverige i 
EMU. Sedan vände hon tvärt och 

sa att det går bra för Sverige idag 
och det beror på att vänsterpartiet 
medverkat till att sanera statens 
ekonomi. Nu bör arbetarrörelsens 
partier gå vidare tillsammans 
genom att: Återställa nivån i A
kassan ; låta kommun- och lands
tingssektorn växa; genomföra 
arbetsdelning; satsa på miljö och 
utbildning för framtiden . Som 
lyssnare blev jag mer och mer 
spänd på om och hur Ingvar Carls
son skulle reagera, men också på 
vad som var meningen med upp
lägget och vad Gudrun Schyman 
själv väntade sig för reaktioner. 

IngvarCarlsson slog igen dörren 
framför näsan på Gudrun Schyman 
så att murbruken lossnade. J ag har 
hört många partiledardebatter vid 
det här laget men jag kan inte 
påminna mig attjag någonsin hört 
ett så klart avståndstagande från 
vänsterpartiet. 

- Nej det blir inget samarbete. 
Det skulle rasera ett helt års arbetet. 

Gudrun Schymans anförande är 
ren populism! 

Han drog också slutsatsen att 
vänstern inte menade allvar efter 
valet när man sa att partiet var 
berett att ta ansvar för Sveriges 
ekonomi. 

Sedan följde replikskiften där 
Carlsson gång på gång lät Gudrun 
Schyman äta upp uttrycket gås
leversocialism, som hon använt 
om inslag i socialdemokraternas 
politik. 

Carlsson trängd 
Om vänsterpartiet verkligen vill 
komma med i politiken och uträtta 
något konstruktiv t under de tre år 
som är kvar av valperioden så är 
uppläggningen av partiledarens tal 
obegriplig. Att ge sig på en hårt 
trängd Ingvar Carlsson - han har 
ju verkligen behov av en yttre mot
ståndare, när han pressas internt -
är i sig inte särskilt begåvat. Kom
binerar man detta med att först 
helt döma ut s-politiken för att i 
nästa andetag erbjuda samarbete, 
då ställer man sig själv i en mycket 
märklig dager. 

Ingvar Carlsson sa ungefär så 
här i replikväxlingarna: "Efter 
Gudrun Schymans inlägg idag kan 
jag säga att mitt intresse för sam-

arbete inte har ökat, milt sagt." 
Det är möjligt att han haft sådana 
formuleringar i beredskap länge, 
men det var först i onsdags han 
använde dem. Jag tycker att de 
provocerades fram på ett mycket 
olyckligt sätt. Vägen tillbaka till 
normal samtalston och vidare till 
konstruktivt samarbete mellan s 
och v kan vara mycket lång efter 
detta. Det är nödvändigt att partiet 
omedelbart anstränger sig för att 
återställa goda relationer till 
socialdemokraterna det är vi 
skyldiga våra väljare. Det är många 
som har bitter erfarenhet av att det 
är lätt att riva ner, men att det tar 
mycket lång tid att bygga upp 
förtroende mellan våra partier. 

Gudrun Schyman hade ett 
replikskifte med Olof Johansson 
där hon visade vad som kan bli 
vänsterpartiet~ utvi,g uren hotande 
inrikespolitis;. oS 'J !.:T!.<~· Hon ville 
ha till stånd överläggningar mellan 
centern, miljöpartiet och vänstern 
omen ny folkoJnröstningskampanj 
om deltagandet i EMU och få 
Johanssons reaktion på detta. Han 
passade så klart. Centern har hela 
det politiska fältet att verka inom. 
För vänstern kan det i värsta fall 
vara den enda öppning som finns . 

Rolf L Ni/son 

Vad drivs bäst av potatis? 

Nu i miljöveckan (Stortorget, lördag kl. 10-15) ställer Lunds Fot- och Cykelfolk ut ett miljövänligtfordon 
som går på syrgas, vatten och potatis. Allmänhetenfår gissa vilketfordon det gäller genom att ktka 1 

öppningen på en presenning. Teckning: Göte Bergström. 



Folkparken utmärkt dansscen! 
Världspremi ären på Skånes Dans
teaters allraförsta föreställning har 
nu a&t rum 1 Lund. Egentligen har 
det gatt ratt fort sedan bolaget bilda
des efter många våndor och turer i 
Lunds kommunfullmäktige i våras. 
Ty det var inte förrän efter budget
sammanträdet i november, som 
fullmäktige kunde ta ställning till 
att satsa på dansscenen i början av 
detta året. 

Efter premiäre1 i i tisdags är jag 
nu mycket glad att vänsterpartiet 
stödde projektet och inte sällade 
sig till de kulturfientliga partier 
som motarbetar dans teatern. Men 
vad det betyder ekonomiskt och 
kulturpolitiskt på sikt, det är för 
tidigt att uttala sig om. 

Min uppfattning om en lyckad 
start grundar sig på två saker: 

För det första är jag synnerligen 
okunnig om danskonsten och har 
aldrig sett varken klassisk balett 
eller modern dans. Jag ska därför 
inte ge mig på att försöka recensera 
föreställningen. För det krävs en 
kvalificerad recensent. Men en per
sonlig uppfattning kan jag ju ha. 

För det andra, och där har jag 
kanske lättare som arkitekt att 
uttrycka en åsikt, så har jag en 
bestämd uppfattning om lokalens 
- Folkparkens -förträfflighet som 
dans scen. 

Den frånvarande mannen 
Ett smakprov på vad Skånes dans
teater skulle kunna bli fick vi under 
kulturnatten på stadsteatern, där 

brottstycken ur repetitioner visades 
på scen. Det ingav både tveksamhet 
och förhoppningar. 

På premiären visades två stycken, 
dels Denfrånvarande mannen med 
koreografi av CristinaCaprioli. Jag 
måste säga att jag inte begrep mig 
på det stycket. 

-Men man behöver väl inte alltid 
begripa sig på konsten, tyckte mina 
vännernär jag frågade vad de tyckte. 
- Det räcker väl med känslan! Du 
ser väl att det handlar om relatio
nerna mellan man och kvinna? 

Min känsla för pjäsen infann sig 
dock inte. Fyrkantiga rörelser, ento
nig musik, pianoklinkande som 
plötsligt avbröts av häftig rock, 
stundtals dödstyst så att man tydligt 
hörde dansarnas andning. De var 
onekligen mycket skickliga, men 
rörelserna påminde sammantaget 
mera om en brottningsmatch. De 
utfördes också på en blå gympa
matta, vars färg förstärktes av det 
blåa strålkastarljuset. 

I pausen frågade jag många vad 
de tyckte. En lätt förundran spred 
sig, men man varense om att stycket 
var mycket skickligt genomfört. 

Vinoch starköl i pausen är egent
ligen en nödvändighet i en kultur
stad, som hittills inte serverats på 
stadsteatern. Där får man bara läsk 
och lättöl. Den nya kultur- och fri
tidsnämnden kanske har interna 
betänkligheter mot en liberalare al 
koholpolitik i pauserna, åtminstone 
vid sportevenemang. Men vid kul
turevenemang kanske det går bra? 

Close up 
Efter pausen gavs XXX C los e up -
ett mycket annorlunda dansstycke 
av Patrick King, som är balett
mästare på Malmöteatern. Stycket 
imponerade verkligen på mig. En 
oerhörd vitalitet, scener som 
växlade mellan brutalitet och öm
het , vackra kroppar i takt med en 
mycket häftig musik men också till 
elektroniska ljud och till snabba 
rapportbilder på teveskärmar. De 
skulle illustrera bl a informa
tionssamhällets förbiilande ... 

Det stycket gav mig en mycket 
stark upplevelse, också av vad mo
dem danskonst kan vara, något som 
jag hittills knappast kunnat fanti
sera om. För unga människor måste 
detta vara en kulturform som verk
ligen ger ett totalt engagemang, 
musik, rörelser, rytm, fantasi ... För 
oss medelålders är det glädjande 
att kunna inse detta och kunna njuta 
av skönheten. 

Folkparken 
Det som ändå mest övertygade mig, 
mer än efter sommarens operaföre
ställning, var insikten om att Lund 
redan har en alldeles utmärkt dans
scen1 Varför ska vi satsa 40 mil
joner på att bygga om stadsteatern , 
som aldrig kan bli annat än en 
tittskåpsteater med lite djupare 
scenutrymme än idag? När vi har 
denna arenateater, en rundscen med 
gradänger som en amfiteater inom
hus! Rörelserna och den stora 
ensemblen på närmare 20 dansare 
har aldrig fått plats på stadsteatern. 

Hellre Fiat än Volvo? 
Miljödelegationen, gatukontoret och stadsarkitektkontoret 
o~.dnade f~~ra .~orsdagen en seminarierlag om trafikoch miljö. 
Forutom forclasande experter var det i huvudsak tjänstemän 
och politiker från berörda forvaltningar och nämnder i Lund 
som utgjorde de ca 40 lyssnande deltagarna. 

Seminariet var tänkt som en del av 
kommunens Agenda 21-arbete och 
revidering av översiktsplanen. 
Transport- och trafikfrågorna är 
centrala i miljöarbetet 

Karin Svensson Smith från 
miljödelegationen som inledde 
dagen menade att seminariet också 
syftade till att underlätta den men
tala kommunikationen mellan 
miljöfolket och trafik- och stads
planerarna. "Vi får inteihopmiljö
målen och verklighete ... ansvaret 
är vårt och vi måste axla det". 
Karin sitter med i den nationella 
kommunikationskommitten som 
ska ta fram ett underlag till trafik
politiska beslut. A v betydelse för 
trafikpolitiken i Lund är den medel
tida stadskärna, den starka miljö
opinionen och universitetet att 
samarbeta med , menade Karin. 

A v betydelse för den lokala tra
fikpolit iken är också den alar
merande föroreningsituationen, 
med t ex riktvärden på den 
marknära ozonet som ständigt 

överskrids. Enligt länsstyrelsens 
statistik (för hela kommunen) står 
trafiken för 90% av kväveoxidut
släppen, 60% av kolväte- och 50% 
av koldioxidutsläppen. Trafiken 
medför också att Il 000 invånare i 
kommunen har "för höga" trafik
bullervärden. 

Vi lever i ett transportintensivt 
samhälle. Trafiken ger luftförore
ningar, buller, trängsel och en sämre 
stadsmiljö. De följande inläggen 
och diskussionerna visade en sam
stämmighet kring att transport
frågan är komplex men att vi på alla 
sätt måste planera för ett minskat 
transportbehov samt stödja de mil
jövänliga transportslagen. Trans
portsektorn är den enda sektor i det 
svenska samhället där energi
förbrukningen ökat. Förbrukningen 
av fossila bränslen och utsläppen 
av koldioxid är ohållbar i ett 
framtidsperspektiv . Men "all ut
veckling går att styra'' , menade 
Bengt Holmberg från tekniska 
högskolan i Lund. Var i Europa har 

vi små bilar frågade han. Jo i de 
länder, som Italien, där bensinen är 
dyr. I Frankrike är bilskatten pro
portionell med motorstyrkan. I en 
stad av Lunds storlek är cykeln det 
suveräna transportsiageL Buss 
behövs för de som inte är så rörliga, 
men är inte konkurrenskraftig 
gentemot cykeln på korta sträckor. 
Bilen hörinte hemma i en medeltida 
stadskärna. 

Olof Gunnarsson, trafikprofes
sor från Chalmers tekniska högsko
la i Göteborg. visade exempel från 
ett stort antal europeiska städer där 
man infört radikala åtgärder för att 
allmänt minska bilberoendet och 
minska biltrafiken i stadskärnor. l 
städerna finns ofta ett omfattande 
system av 30-40 gågator, man för
hindrar externetableringar av 
handel och styr med planeringen 
trafikalstrande verksamheter till 
lämpliga lägen . I Holland måste 
publikdragande verksamheter 
läggas där det finns kollektivtrafik. 
I Bern som har ett attraktivt kol
lektivtrafiksystem är kollektiv
resandet tre gånger så omfattande 
som i Malmö. I Oslo har man infört 
biltullar. I L ii beck får man nu 1996 
en helt bilfri stadskärna, efter att 
successiv t infört allt starkare re-

Ystadoperans föreställning i 
somras var också en positiv över
raskning när det gäller lokalen. Men 
då hade man byggt upp ytterligare 
sittplatser och dessutom klämt in 
en orkester. Eftersom det var ljust 
ute hela kvällen, var hela teater
rummet avskärmat med svarta 
förhängen och skärmar, vilket gjor
de luften kvav i sommarvärmen . 
Ventilationen räckte inte då. Det 
gjorde den nu, kanske p. g. a. att pub
liken inte var på mer än 250 pers. 

Satsa på Folkparken 
Slutsatsen av detta är att Skånes 
Dansteater kan bli en mycket upp
märksammad och viktig del av 
kulturlivet i Lund, Malmö och hela 
Skåneregionen, som man numera 
säger. Folkparken är en utmärkt 
dansscen, kanske lite lågttak, men 
annars är rymden en stor tillgång. 

Invändningarna att Folkparken 
ligger för lågt bort och utanför 
centrum duger inte. Har arbetar
rörelsen kunnat gå ut till Folkparken 
under nästan hela 1900-talet, så 
kan danspubliken. Detgårutmärkta 
bussarock så, precis som till Sparta, 
där Lunds största publikevenemang 
numera äger rum på Olympen. Det 
är ungefär lika långt österut som 
Folkparken västerut. 

Låtoss för den skull inte glömma 
bort stadsteatern, som av många 
andra orsaker behöver fräschas upp 
och utvidgas. Ett skäl , om inte 
annat, är att kunna bygga bort den 
anskrämliga parkeringsplatsen på 
Mag le Lilla Kyrkogata, där en gång 
Melins minne låg. 

Thomas Schlyter 

striktioner som kontinuerligt ut
värderats. I Montpellier, Y ork , 
Bologna, Florens, Milano m fl 
städer är biltrafik förbjuden under 
dagtid. I Groningen i Holland stöds 
cykeltrafiken aktivt. Där finns 
speciella cykelzoner främst i gatu
korsningarna, en god vägskyltning 
för cyklister, ett garage för 3000 
cyklar och verkstad vid stationen 
osv. 50-60% av alla persontrans
porter sker med cykel. Arbetsplat
ser läggs vid järnvägsstationerna. 
Delft är också en cykelstad. 

De råd som Olof m fl gav till 
politikerna och tjäntemännen i 
Lund var: 

• Lund bör satsa på att bli en 
"gång- och cykelstad". Det ska vara 
lätt att cykla i centrum. Cykeln bör 
prioriteras vid trafiksignaler, det 
ska finnas god cykelparkering osv. 

• Minska bilberoendet. Vi tving
as att bli bilberoende för att staden 
ser ut som den gör. 

• Att satsa på stadsdelarna, öka 
inte transportbehovet genom att t ex 
dra in post och bankkontor från 
ytterstadsdelar och kommunens 
mindre orter. 

• Låg hastighet (30 km/h) i 
bostadsområden ökar cykelns 
konkurrenskraft samt är viktigt för 
trafiksäkerheten . 

• För korta resor satsa på cykeln , 
för längre resor satsa på kollektiv-



90-årig folkparkshistoria 
1981-85 ordnade vänsterpartiet 
höstfester i Folkets park. Mest 
spektakulära inslag var nog det 
inhyrda tivolit (vi minns Göran 
Therborns insatser i bollkastnings
ståndet !) , det likaså inhyrda stora 
artisttältetsom restes med frivilliga 
krafter sedan det hämtats på en 
gammal kvarnvind i Mölleberga 
samt lammgrillningen, skött av 
Tarcisio Bommarco och hans hej
dukar. Det övriga spände över spek
tret från kvalificerad kammarmusik 
till klättring i såpad stång med en 
spettkaka i toppen. Några av åren 
var där riktigt mycket folk, framför 
allt från den närmaste stadsdelen, 
Väster. 

Om detta kan man inte läsa en 
rad i Bengt Karlssons bok Folkets 
park i Lund. En l 00-årig historia 
189 5-199 5. Man får därför betrakta 
dess undertitel som missvisande. 
Ett decennium saknas, mer än nittio 
år finns inte med. 

I periferin 
Somliga tyckte att det var för be
svärligt att ta sej ut till 1980-talets 
höstfester i folkparken. Då skulle 
de ha varit med 1895 när verksam
heten inleddes! Det inköpta, ur
sprungligen helt trädlösa mark
området låg ett gott stycke utanför 
den samladestatlsbebygge ~sen , vid 
den grusbelagda Lommavägen. 
Men så var mönstret på nästan alla 
håll. Det var inte alltid så lätt för 
arbetarrörelsen att få köpa mark, 
och de mer centrala tomterna var 
ekonomiskt oåtkomliga. 

Man tog raskt itu med bristen på 
högre vegetation och planterade 
redan i första omgången drygt 800 
träd och över 4000 buskar. Sedan 
växte det successivt upp ett stort 
antal träbyggnader med skiftande 
funktion : Friluftsscen, musik
estrad, två dansbanor (en finare 
och en enklare, men med gemen
sam orkester mittemellan) , restau
rang, kafe, ölhall, entrebyggnad, 
djurhus (med bl.a. björnar) samt 
allehanda kiosker och paviljonger. 
Då som nu var modeväxlingarna 
snabba i nöjeslivetoch anläggning
arna fick modifieras i takt därmed. 

Det var arbetarrörelsen som star
tade parken, och det var till helt 

trafiken om möjligt tåg. Ordna 
bättre anslutningar mellan tåg och 
buss . För en aktiv prispolitik. 

Någon i publiken tog upp mark
nadskrafternas makt i samhället 
men Karin S-S påminde om att 
kommunen kan ange spelreglerna. 
Den fysiska planeringen ä rett kom
munalt ansvar, vårt ansvar. Hon 
ansåg också att vi hellre får accep
tera ett eller annat misstag, än att 
inte göra någonting alls. Ju längre 
vi väntar desto mera radikala, 
kännbara och politiskt svåra 
åtgärder kommer att krävas för att 
styra utvecklingen i en mera hållbar 
inriktning. 

Eva Kristensson 

övervägande del Lunds arbetare 
som frekventerade den. Och det 
gjorde de stundtals i massiv skala. 
Söndagsförmiddagarna drog famil
jerna ditut och hade picknick, med 
öl och snaps enligt tidens sed. Eller 
så satt de på någon a v serveringarna, 
och passades kanske upp av arbets
kamrater som halvt ideellt, halvt 
för den lilla extrainkomstens skull 
tjänstgjorde som kypare -eller dis
kare ellerutkastare eller gungvakter 
eller lykttändare eller försäljare av 
dansbiljetter (10 öre till den fina 
banan, 5 till den enkla). 

Lidforss och Erlander 
Nöjet, fritiden var förstås det vikti
gaste med parken. Tage Erlander 
sparkade visst boll på den plan som 
också hörde till. Men dit gick också 
ända från 1895 förstamajdemon
strationerna och Bengt Lidforss 
hörde till dem som talade där. Par
ken hade också en viktig funktion 
som samlingsplats under de stora 
arbetskonflikterna. Gränsen mellan 
fritid och politik var heller inte 
knivskarp- parken var ramen kring 
mycket av fackföreningarnas och 
de socialdemokratiska organisatio
nernas fest! i v. 

Det handlade om arbetarkultur i 
vid, etnologisk mening men också 
i snävare. I parken uppträdde arbe
tarnas egna orkestrar, sånggrupper 
och teatertrupper. I slutet av 1930-
talet försåg också parken Lund med 
stadens största teaterscen för gäst
ande artister. Jussi Björling till
hörde de uppträdande. Och när 
parken fyllde femti 1945 fram
fördes av amatörer och inlånat 
yrkesfolk ett kvalificerat beställ
ningsverk, en kantat av John Fern
ström med texter från olika pro
letärförfattare- den uppgiften har 
Bengt Karlsson f.ö. inte fått med. 

Raserade ritualer 
Boken förmedlar en tydlig bild av 
hur starka arbetarnas gemensam
hetsritualer var. Det varde fram till 
1950-talet då kombinationen bil , 
TV och rymligare lägenheter på 
kort tid raserade deras kollektiva 
nöjes- och umgängeskultur, i Lund 
som på andra håll. Folkparks
ledningens försök att möta de nya 
kraven med häftigare attraktioner 
varrätt patetiska och misslyckades 
mycket riktigt. Resultatet blev 
också en framtvingad försäljning 
till Riksbyggen som skulle uppföra 
bostäder. 

Men 1962 gjorde socialdemo
kraterna folkparken till en relativt 
framgångsrik valfråga och resulta
tet blev en kommunalisering- ett 
vanligt mönster. Här blir Bengt 
Karlsson s-agitator i stor stil med 
kapitelrubriker som "Socialdemo
kraternas kamp" och "Det borger
liga sveket". Sant är att ärendet 
valsade runt i den kommunala appa
raten och att byggnaderna inte 
underhölls som de borde. Under
tecknad ser dock detta mest som ett 
resultat av allmänt ointresse och av 
den tafflighet som karaktäriserat 

så mycket av kommunalpolitiken i 
Lund, inte som en borgerlig kon
spiration vilket är Karlssons upp
fattning . 

1975 revs restaurangbyggnaden 
Tyrol. Vänsterns glada förstamaj
fest det året var väl en av de sista 
tillställningarna där. 

Falskt korsvirke 
Året efter hade kommunen tagit 
sej samman och den nuvarande 
folkparksbyggnaden, r i t ad av 
Bengt Edman, uppfördes. Bengt 
Karlssons arkitektoniska ideal är 
tydligen snickarglädje och falskt 
korsvirke. Edmans nybrutalistiska 
byggnad kallar han genomgående 
"bunkern", och han vill se den 
riven. Han tycks också tro att folk
parksaktiviteterna kunde ha beva
rats ungefär i sin gamla form med 
en mindre "kall och ogästvänlig 
lokal, ritad och byggd utan en gnutta 
känsla och värme". 

Sanningen är ju att flertalet av de 
folkparker som bevarat sina gamla 
mer eller mindre kitschiga byggna
der har drabbats av samma problem 
som den i Lund. Titta bara på Mal
mö! Och särskilt dåliga är förutsätt
ningarna med en socialdemokratisk 
rörelse som är så svag som här i 
Lund, avspeglat i t. ex. ABF:s svaga 
ställning och det ebarmligt svaga 
valresultatet nu senast. Och med 
den blindhet för potentiella bunds
förvanter som speglas i Bengt 
Karlssons förbiseende av vänsterns 
verksamhet i parken. 

l själva verket torde folkparkens 
framtid vara att den får en kombi
nerad funktion av dels aktivitets
centrum för folk på Väster, dels 
skådeplats för modern dans och 
musikteater- se Thomas Schlyters 
artikel härintilL 

Bilder att njuta av 
Boken är full med högintressanta 
och njutbara illustrationer, framför 
allt fotografier men även ritningar 
på några av de mest intressanta 
byggnaderna. Bengt Karlsson 
skriver ledigtoch trevligt, fast man 
spårar en viss brådska bakom de 
många upprepningarna, och nog 
hade boken mått bra av ytterligare 
språktvätt och korrekturläsning. 

Ovanstående kritik till trots är 
folkparksboken ett gott bidrag till 
lokalhistorien. Bengt Karlsson ska 
även ha beröm för sin förmåga att 
leta upp sponsorer. 

Gunnar Sandin 

PS. Namnet "höstfest" var något 
som vi i vänstern trodde oss ha 
uppfunnit, och inspirationen kom 
väl närmast från utländska kommu
nistpartiers tidningsfester (Land og 
Folk, l'Humanite osv.), men med 
större historiskt medvetande hade 
vänstern kunnat knyta an till de 
populära höstfester som i början av 
seklet hölls i folkparken. Något om 
de moderna höstfesterna kan f.ö . 
Bengt Karlsson och andra läsa i en 
artikel i Lund settfrån vänster 1986 

I huvet på en 
kommunalpolitiker 

~~:e.'-~;' ~~~~ l>it, 
Så är då i princip alla beslut fattade 
- i kommundelsnämndsfrågan. 
Kommunfullmäktige har, efter 10 
timmars debatt, fastställt den 
omorganisering av kommunen som 
diskuterats under drygt 15 år. Pa
tierna har nominerat kandidater till 
styrelseroch nämnder. Chefstjäns
terna besattes igår torsdag. De an
ställda vars tjänster direkt berörs 
av omorganiseringen lämnar in sina 
önskemål om nya arbeten på mån
dag. 

Vänsterpartiet hade sitt nomine
ringsmöte i måndags. Mötet var 
tämligen välbesökt, stämningen 
god och valberedningens arbete 
med att besätta alla de poster vi är 
berättigade till ganska framgångs 
rikt. 

Det visar sig också att kommun
delsreformen hjälpt till att väcka 
liv i vänsterpartiets törnrosasovan
destadsdelsgrupper. Vänsterpartiet 
Väster och Oster är redan igång, 
Norr och Söder på väg. Dessutom 
hyser undertecknad stort hopp om 
att få igång nåt i Dal by - det ni! 

Som nämndes ovan finns kandi
dater till praktiskt taget alla poster. 
Undantagen finns i de östra 
kommundelarna. I Södra Sandby 
ger vi bort ordinarieplatsen till s 
eller mp, i Veberöd har vi en 
ordinariekandidat men ger bort 
ersättarplatsen. Genarp förblir en 
vi t fläck på vänsterpartikartan. I 
Dal by däremot finns både ordinarie 
och ersättare, båda boende i ett 
valdistrikt som hade högre andel 
vänsterpartiröster vidEU-valet än 
kommungenomsnittet 

Så långt allt tämligen väl. 
Vad som däremot inger oro är 

ålders- och könsfördelningen bland 
de föreslagna kandidaterna. Partiets 
medlemmar består till ca 40 o/o av 
kvinnor, medan kvinnorna är i 
majoritet bland våra väljare. Bland 
nämndskandidaterna ser det sämre 
ut. Endast 31 o/o kvinnor, bland 
ordinarie låga 19%. Åldersfördel
ningen är också ett problem. Om vi 
inte lyckas nyrekrytera ur det 
återvaknade U ng V än s ter kommer 
partiet i Lund inom några år att dö 
en naturlig död. Mina 47 år höjer 
inte genomsnittsåldern bland de 
förtroendevalda, så illa är det. 
Därmed inget ont sagt om de äldre 
kamraterna. Lars-Arne Norborg är 
en stor tillgång i vänsterpartiets 
kommunfullmäktigegrupp. Hans 
gedigna historiskakunskaper höjer 
allt som oftast nivån på kommun
fullmäktigedebatterna, och jag 
lyssnar på honom med samma 
intresse som jag en gång lyssnade 
på Tarcisio Bommarco, numera inte 
partipolitiskt aktiv. 

Själv tror jag att kombinationen 
kommundelsgrupper(v)-kommun~ 
delsnämnder plus en nödvändig 
förändring av mötesformerna ger 
förutsättningar för nyrekrytering 
med möjlighet till både föryngring 
och jämnare könsfördelning. 

Sven-Bertil Persson 
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Larry svarar Kajsa 
omAsmara 
Under rubriken "Larry Arrdow 
trixar bort Asmara" ger Kajsa 
Thearrder sin redogörelse av hur 
ett ärende behandlats i kommunens 
Vänortskommitte. Skall man som 
ledamot i en kommunal verksam
het återge vad som beslutats vore 
det rimligt att det blir korrekt. 

I gammal god kommunistisk 
anda genoms yras artikeln i Vecko
bladet av raljanta demagogiska 
utsvävningar som inte motsvarar 
vad som egentligen blev sagt och 
beslutat och där slutsatsen skall 
vara att jag på gamla dar gått och 
blivit allmänborgerlig och mot
ståndare inte bara till As mara utan 
även till Le6n. Man tar sig för 
pannan! 

Jag förstår att Kajsa hardet svårt 
i den nya tiden men även redak
tionen för Veckobladet känner en 
vilsenhet. Låt mig förklara. 

Vid sidan om Kajsas artikel 
skriver Lucifer om gammelkom
munisten Jörn Svensson. Jag cite
rar: "Svensson var en av vpk:s 
främsta ideologer och ett av 
huvudskälen till att partiet hölls 
utanför utrikesnämnden och 
viktiga svenska säkerhetsbeslut." 
Man ger allts å Jörn Svensson 
skulden för att v pk på sin tid var ett 
kommunistiskt parti och därmed 
opålitligt. Alla ni som numera är 
vänsterpartister har varit mycket 
aktiva i vpk och genom åren hyllat 
just Jörn Svensson och hans teser. 
För övrigt har ni upplyft samme 
man till EV-parlamentariker för 
Vänsterpartiet. Snacka om ambi
valens! 

Nu åter till Asmarafrågan. Jag 
har inte vid något tillfälle sagt, 
eller ens antytt att vi inte skulle ha 
ett vänskapsförhållande till Eritrea 
och Asmara, snarare tvärtom. Väl 
medveten om vilka problem som 
staten Eritrea har är det oerhört 
viktigt att vi gör allt för att stödja 
och hjälpa till vid demokrati
seringen av landet. Man har avsatt 
1995 för att skapa en progressiv 
och väl fungerande konstitution i 
Eritrea. Detta är säkert inget lätt 
åtagande men viktigt för omvärl
den och dess förtroende för landet. 
Självklart har Lund möjligheter 
att visa solidaritet med Asmara, 
men låt mig i detta sammanhanget 
säga att rent presonligen skulle jag 
föredra Massawa som tänkbar 

vänskapsort Massawa är nog den 
stad som lidit mest under det 
trettio år långa kriget i Eritrea, och 
där jag är personlig vän med en av 
företrädarena för Massawa. Men 
det är en underordnad fråga 
eftersom Asmara står på dagord
ningen genom en motion som så 
småningom ska behandlas i full
mäktige. 

Visserligen har jag inte lika lång 
erfarenhet som Kajsa Thearrder 
när det gäller vänortsarbete, men 
jag har fördelen av att som ny i 
kommitten söka andra former för 
samarbete över gränserna utan 
historisk belastning. Jag inbillar 
mig faktiskt att det går väl så bra 
att ha vänskapliga kontakter utan 
avtal och tung byråkrati i bagaget. 
Det är dom mänskliga relationerna 
som väger tyngst i slutändan om 
det ska bli bra eller dåligt. Men jag 
har förståelse för Kajsas resone
mangeftersom hon harett förflutet 
som god kommunist där formerna 
är viktigare än innehållet i slika 
situationer. 

Det internationella trycket på 
Lund har ökat och är storre än 

någonsin idag. Det är många som 
vill vara vänort med oss och det är 
hedrande. Men det ställer också 
krav på att vi vet vad vi ger oss in 
i, inte minst av hänsyn till dom 
som visar sitt intresse för Lund. 
Självklart skulle det vara roligt 
om vi kunde svara upp mot 
förväntningarna, men det blir en 
omöjlighet om vi skall varaseriösa 
och bli trovärdiga. Trots allt har vi 
i Lunds kommun inte outtömliga 
resurser, men är vi bara beredda 
att anslå pengar och personella 
resurser så kan vi kanske hitta 
lösningar på det mesta. Fast 
Vänsterpartiet har föreslagit att 
informationschefen skall bort ur 
organisationen, så det lär inte bli 
ökade resurser om Kajsa får som 
hon vill. Vilket skulle gå ut över 
just As mara. 

Slutligen meddelas attjag är väl 
så röd som jag någonsin varit och 
tänker fortsätta med detta även om 
det ter sig konstigt i en f. d. kom
munists ögon. Jag skäms inte över 
mitt förflutna i alla fall. 

Med illröd hälsning 
LarryAndow 

Kan teknikutvecklingen klara både 

tillVäXt 
och 

miljö? 
Analys och debatt: 

docent Lillemor Le w an, zoofysiologen 

prof. Karl Lid gren, Int. Miljöinstitutet 

pror. Gustaf Ohlsson. LTH 

samtalsledarc, redaktör B j örn Lindgren 
Onsd. 11 okt kl 19.00 

Västerkyrkan 
hörnet Byggmästargatan/Vä, ·aregatan 

Fri entre 

( Denna annons är ett test på V eck:oBiadets 
effektivitet som annonsorgan.) 

Khaled Salih 
doktorand i statsvetenskap från 
Göteborg 

Demokrati 
i Kurrlistan 
eller 
Allting i krigets 
tjänst! 

Lördag 7.10 kl. 15 
Folkets hus, Medeltidssalen 
Arr. ABF, Svenska kommitten för 
kurdernas mänskliga rättigheter 

Bibbi Steinertz 
Lene Rosenkvist 
delegater på kvinnakonferensen 

Hur var det 
i Peking? 

Lördag 7.10 kl. 19 
Vänskapens hus, Bredg. 2 
Arr. SKV, IKFF, Vuxenskolan 

~ 
KOMMUNALPOLITISKA GRUPPEN 
träffas Månd.9 okt.kl 19_,30 på parti
lokalen. Bredgatan 28. Amne: Lunds 
kommuns budget för 1996. 
Månd. 16 ok1ober diskuterar vi trafik
frågor. Mer om detta i nästa veckas VB. 

RÖDA KAPELLET. Sö 8.10. kl. 18.45 
rep med Joakim på Musikskolan. Hinde
mithm.m. 
STORBANDET. On. 11.10 kl. 19 rep. 
hos Essie inför kommande spelning. 
VANDRINGSSEKTIONEN. Oktober
vandring 21-22.10. Se utförligare notis 
i nästa nummer. För information ring 
G!-!nnar, 135899. 
VANSTERPARTIET LUND. Må. 30.10 
blir det med all sannolikhet medlems
möte om nya partiprogrammet m.m. Mer 
in!prmation kommer. 
VANSTERPARTIET NORR. Ti. 10.10 
kl. 18.30 möte på kdn-kansliet. Fälads
torget. ingång från kortändan mot Fä
ladsgården. Rik11injer för arbetet inom 
bam- och ungdomsverksamheten. För 
underlag ring Rune te l. 2115069. 
UNG VANSTER. Må. 9.10. kl. 18.30 
medlemsmöte som vanligt, Bredgatan 
28. 
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