
\T)~(jJ{()III .. lll)l~'l, 39 
Fredag 15 december 

Utkommer fredagar 

GröBe aus Berlin! 
Som mångårig läsare av Veckobladet har jag 
ombetts att skrivanågra rader i jubileumsnumret 
Och, vid Zeus, visst känner man sig mångårig 
när man tvingas inse att det är 20 år sedan Lunds 
lilla röda började färga vår tilvaro! 

"Those were the days" för lundakamratema 
(de i vpk-Lund, inte IFK). Lokalt lockade vpk
Lund med sin bevararprofil också moderater. 
De stördes inte av det tredje bokstaven; den var 
tidigt lätt att tänka bort här. 

Nu är partiet troligen större än någonsin, 
också i Lund. And å är det första som slår mig när 
jag bläddrari några av av årets Veckoblad att det 
egentligen är samma gäng som bärupp tidningen 
som för 20 år sedan, t ex Sten Henriksson, 
Thomas Schlyteroch Gunnar Sandin. Finn Hag
berg saknas i mitt urval, men det är säkert en 
slump. 

En annan iakttagelse är att Lunds politik, som 
den speglas i Veckobladet, tycks ha blivit 
tråkigare. Berear det på på vänsterpartiets 
upphöjelse(?) till kommunbärande parti? Roland 
Andersson. den forne revolutionären, ser 
kommunfaderlig ut och har en framtoning som 
för tankarna till en lantlig engelsk gentleman. 
Och ända till Berlin har ryktet nått att Thomas 
Schlyter i skjorta, slips och kavaj (m m) går 
omkring och viger giftaslystna. 

Prestation 
Men åter till Veckobladet: det är en prestation 
att med ideella insatser hålla liv i en tidskrift så 
länge. Och visst har Veckobladet haft politisk 
betydelse i Lund, främst givetvis för de egna 
medlemmarna. 

För dem som varit fördomsfulla nog att inte 
tro på vad sydsvenskan skrivit om politik har 
Veckobladet funnits där, alltid garanterat röd. 
Det betyder inte att bladet varit förutsebart; 
också för vänstern obekväma fakta har framförts 
där ibland . Och nog kan väl den skarpa 
Lundaprofilen ha betytt en del för partiets linje 
på riksplanet. 

För mig som journalist på Sydsvenskans 
Lundaredatian har Veckobladet varit stimuleran
de. "Bladets" blotta existens har tvingat fram en 
skärpning, både stilistisk och ås iktsmässig. Att 
det inte alltid lyckats, är inte Veckobladets fel. 

Slarvade man, eller slirade på formuleringarna, 
fanns därett varje vecka utkommande korrektiv. 
Sånt är nyttigt. 

Det jag tyckt sämst om i Veckobladet är den 
intolerans som ibland frodats där. Men den har 
ju inte genomsyrat tidningen. 

Jag erkänner gärna attjag roats av mycketjag 
läst där, också detjag tyckt hj ärtli gt illa om. Det 
udda, inte bara inom politiken, har alltid tilltalat 
mig. En s-märkt höjdare sade en gång om mig 
att jag nog egentligen var moderat men "höll 
mest med" vpk och folkpartiet i Lund. 

Den mannen har sagts vara humorlös. Det är 
fel: han var ofta roligare än han själv hade en 
aning om. 

Till sist: må väl på 20-årsdagen, kära "blad". 
Jag hoppas att du är kvar när jag snart är tillbaka 
i Lund. 

Jan Mårtensson 
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Jubileumsnummer: 

Veckobladet 20 år 
Som vi berättade i nummer 33 är det 20 
år sedan Veckobladet utkom för första 
gången 1975. Ett enkelt stencilerat A4-
ark med maskinskriven text på bägge 
sidor. Sedan dess har ytterligare 830 
nummer utkommit inklusive dessa 
dubbelnummer. 

Vi har bjudit in några av våra mera 
kända läsare att berätta om vad V ecko
bladet betytt för dem och för världs- och 
lundapolitikens utveckling. Ett bidrag 
från Berlin finns härintill, ett annat från 
radions ekoredaktion på sidan 2, och en 
aktiv lundabo i fOrskringringen, numera 
professor i pedagogik i Umeå, har lämnat 
en betraktelse på sidan 7. 
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Teckning: Claes Wahlöö 

Vi efterlyste också dystopier från 
läsarna, och för dem som undar vad 
det nu kan vara, finns några sådana på 
sidan 6 och 7, med exklusiv illustration 
av Andrzej Ploski. 

Som vanligt kring jul och nyår har 
VB en längre novell på mittuppslaget, 
liksom den traditionella dialogen mel
lan Lucifer och Grr. 

Håll till godo med detta jubileums
dubbelnummer, som bör räcka en bit 
in på nästa år, när den 22:a årgången 
av VB börjar utkomma. Förutsatt att 
du har prenumererat och posten inte 
lägger VB på hyllan, bör du ha VB i 
brevlådan den 12 januari! 

Behöver Lundagård 
förnyas? 

Att befinna sig under Lundagårds 
kronor 

är möjligen ett tecken på akademisk 
bildning 

men knappas på sunt förnuft 
nu sedan lunden blivit så förfallen. 

Det är nämligen uppenbar risk att 
vissa sektioner 

beroende på trädsamlingens 
förvildning 

och akuta brist på ljus och luft 
falle r ner och träffar en i skallen. 

Lundagård blir därför en märklig 
akademisk symbol: 

Träd med murkna stammar och 
andra defekter 

som bara är bra för fladdermöss, 
ugglehål 

och några sällsynta överliggande 
insekter. 

Noa k 

Bilfria stadskärnors klubb -förslag till KS 
Det finns en klubb som heter Car Free Cities 
Club (CFCC), klubben för bilfria stadskärnor. 
Klubben bildades 1994 på initiativ av Europa
kommissionens miljödirektarat Granadas borg
mästare, Jesus Garcfa Lopez är ordförande och 
det finns en koordinator placerad på Eurocities 
sekretariat i Bryssel. Mottot för organisationen 
är "Ge tillbaka staden till människorna". 

Medlemmar i klubbe n är ett fyrtiotal 
europeiska städer som inlett ett samarbete fö r att 
införa bilfria zoner i känsliga och historiskt
kulturellt intressanta stadsdelar. Klubben jobbar 

också med frågor som rör gångbanor, 
cykelvägar, effektivare varutransporter, 
kollektivtrafik mm. 

EU är inte vänsterpartiets favoritorganisa
tion. Men när nu Sverige är medlem, tycker 
jag att vi ska utnyttja vårt medlemskap så 
konstruktivt som möjligt. Genom att gå med 
i CFCC skulle vi få kunskaper och kontakter 
som kan vara värdefulla i arbetet med att 
miljöanpassa transporterna i Lunds kommun. 
Därför fö resl år jag att kommunstyrelsen 
beslutar om att söka medlemskap i CFCC. 

Karin Svensson Smith (v) 



~KOMMENTAR 
Lite sund bypolitik, tack! 
Vad göregentligen Lunds politiker 
för att ta värna lundabomas intres
sen och främja stadens långsiktiga 
utveckling? Det finns faktiskt annat 
än att dela upp en lagom stor vacker 
kommun i smådelar. Anledningen 
till att vi tar upp frågan är främst 
kommunpolitikernas tafatthet i 
några av de stora förändringarna 
som är på gång och som i hög grad 
berör Lund. 

Det är planerna på att etablera 
Malmö som högskolestad. Detta 
kommer naturligtvis till en del att 
ske på Lunds bekostnad. Det är det 
väl i och för sig inget att säga om. 
Men att det skall ske med verksam
heter som i dag ligger i Lund -
skissernas museum har nämnt, men 
tack och lov fallit, och arkitektsko
lan, är mera tveksamt. Det är oro
väckande den yrvakenhet och brist 
på fungerande kanaler för lobbying 
mot Stockholm, som Lund politiker 
har blottat i samband med detta. 
Det andra stora problemet som är 
aktuellt är sparbetinget på 200 mil
jonersom landstinget lagt på Lunds 
sjukvårdsdistrikt, dvs Lunds lasa
rett, fram till 1998. Det motsvarar 
enligt en vanlig schablonräkning 
800 heltidstjänster, och eftersom 
det troligen kommer fler sparkrav 
måste man räkna med att ungefär 
ett tusen heltidsarbeten är i faro
zonen! Konsekvenserna blir givet
vis betydande för sysselsättnings
läget i kommunen. Det rör sig hu
vudsakligen om kvinnor, som kom
mer att ha svårt att få nya jobb. Det 
är också stor risk att besparingarna 
skadar Lunds lasaretts kärna och 
att de också kan få andra negativa 
effekter på näringslivet i hela lun
daregionen. Färre nya småföretag 
med anknytning till medicin och 
färre inflyttade företag. 

Om man jämför opinionsbild
ningen - av allmänheten, lokala 
politiker och lokalpress- som sker 
i kommuner som Trelleborg, 
Landskrona och Ängelholm och i 
Malmö med bristen på aktivitet i 
Lund blir man betänksam. 

Visst finns det förklaringar och 
ursäkter. Malmö är revanschsuget 
och har ambitionen att resa sig ut 
sitt förfall. sjukhuset har ett stort 
symbolvärde i en liten kommun. 
Men lundapolitikernas brist på 
aktivitet kan straffa sig. Det finns 
fler hot vid horisonten. Det fi nns 
en del tecken på att man vill an
vända verksamheter, som idag finns 
i Lund, som lockbeten för att få 
ihop det nya Skånelandstinget. For
muleringar av typen: verksamheter, 
som idag bedrivs vid Lunds uni
versitetssjukhus, kommer i fram
tiden att t1yttas till andra lasarett, är 
oroande, när de dyker upp i budget
texter för Lunds sjukvårdsdistrikt. 
I processen mot det enade Skåne 
fi nns det ingen annan, som själv
mant släpper något ifrån sig. Vi 
tycker inte att Lund skall göra på 
samma sätt. Men lite sundbypolitik 
skulle inte skada! 

Veckoblad med utsikt 
Det var på Gotland hösten 1992 jag 
blev medveten om Veckobladets 
existens. På Gotland hade jag stämt 
träff med några vänsterpartister, 
som väl knappast kan räknas som 
vänsterpartister numera. Jag skul
le göra ett radioprogram inför vän
sterpartiets kongress 1993. Pro
grammetnamn var "Sistastriden?". 
Skönt att jag hade satt frågetecken , 
tycker jag förstås idag. 

Hur som helst resulterade got-

landsmötet i tipset om att Vecko
bladet var en tidning väl värd att 
läsas. Tipset visade sig vara riktigt. 
I Veckobladet fanns information, 
som inte fanns på andra håll. Det 
var helt enkelt högt i tak. 

Därav kommer det sig att VB, 
efter att ha passerat mig, läses av 
flera av medlemmarna i Ekots inri
kesgrupp. Läsningen haribland satt 
hörbara avsnitt, men även lett till 
fördjupad insikt i partilivet 

J ag önskar därmed Veckobladet 
ett långt och öppenhjärtigt liv. Or
saken finns förstås i citatet "Intres-
set ljuger aldrig". . 

Till detta kan läggas att Jag som 
gammal lundensare har ett klart 
personligt nöje i att ta del även av 
den lokala information Veckobla
det ger. 

Grattis på födelsedagen! 
Herman Melzer 

Ekot 

Hyllning till Klostergården 
Den vida parken mellan de breda kunde redan då röra sig fri tt, _bi- ~ag omgive~ av min stam so~ vilar 
höghusens majestatiska båge och lama finns utanför det egentliga Igrottoma_overo_chu?dermJgoch 
skolan och köpcentret ligger vit, området. Ingen unge på K_loster- runt o~kring m1_g pa den _br~ta 
omgiven av nakna buskar och fint gården har mer än sju mmuters bergssidan, so_m mga_ blodtor~tiga 
tecknade träd, under den ljusa grå gångväg till skolan. Alla klasskam- pantrar kan ta s1g uppfor, .. med fons t
himlen. Och vilket liv pä den stora raterna fanns i de närmaste husen. ret oppet så Jag kan hora vmden 
vita ytan! Dagisen var insprängda här och och stegenfransena nattvandrare. 

Runt skolbyggnaderna myllrar där i nästan varje kvarter. När bar
ungarna i fälggranna overaller och nen blev större sprang de till bygg
jackor, nedför kullama åker förs- leken och till ungdomsgården. De 
kalebarnen på sina tefat. Där går en spelade boll på alla fotboll? plane
mamma med stort ljust hår och ma vid järnvägen och på Idrotts
drar sin barnvagn, där stapplar ett platsen. Här hade vi en livskraftig 
gammalt par och skjuter sina rolla- FNL-grupp och senare en länge 
torerframförsig.Enungmansusar vital vpk-grupp. I alla dessa hus 
fram på sin cykel, slirar till och harjagdelat flygblad . Unge~ärvar
återvinner balansen. Hundar av alla annan dörr har en lapp dar man 
storlekar och raser, rusar runt var- undanber sig reklam. Denna stads
andra skäller och nosar. Det är del är bland mycket annat ett reser
som e~ tavla av Breughel. Så ring- v at för gamla präster, av vilka min 
er det. Skolbamen försvinner in i far var en. Vi brukade sitta tillsam
sina klassrum, vars fönster lyser mans de varma sommarefter
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gult i den begynnande skymnin~en . 

Jag går till posten för att sk1cka 
i vägen bok, tittar in på Fakta föratt 
handla spaghetti och fortsätter t1 Il 
konditoriet för att köpa ett nybakat 
bröd med solroströn. Fönstren är 
fulla av läckra grisar och tomtar av 
marsipan ooh choklad. Biblioteket 
är öppet: jag lånar Sommarlägret 
av JayneAnne Phillips. Många vän
liga människor har jag pratat med: 
postfröknar och postkunder, kas
sörskor och frisörskor, den runda 
glada damen på konditoriet, bibli
otekarierna - faktiskt nästan bara 
kvinnor. 

Nu visar sig en nymåne. De upp
lysta fönstren är adventspyntade så 
hela husraden liknar en väldig jul
kalender. 

Ett kvarts sekel trivsel 
Här har jag bott sedan början av 
70-talet. På de kringbyggda, stora 
gårdarna har jag suttit och ~aktat 
mina barn, när de var sma. De 

middagarna 
på en grön 
bänk under en 
pil , omgivna 
av rosor och 
dricka vårt 
kaffe , medan 
barnen och 
svalornaropa-
de och kvitt
rade . Ettans 
buss har rim
ligt täta turer 
om man har 

'~w-•> mycket att 
bära, annars kan man gå till 
stan,genom stadsparken, eller cyk
la. Det är nära till Stortorget. 

Eftersom bebyggelsen är tät och 
hög är landskapet nära och, fritt. 
Varje morgon 1 grymngen gar Jag 
ner till Höjeådalen med hunden, 
går en tur runt dammarna med alla 
deras sjöfåglar, tittar på gässen, 
som nu under vintern ofta flyger 
förbi i stora vinkel formerade, trum
petande flockar, återvänder till den 
lummiga Sankt Lars-parken med 
dess höga gamla trän, i vars skugga 
Erik Hermelin satt och översatte 
persisk poesi tills han var nöjd och 
rymde till Köpenhamn och söp -
för att snart längta åter till parken. 

Jag återvänder sent på kvällen från 
ett långt politiskt möte, tar h1ssen 
upp, lägger mig och läser en stund 
innan tröttheten överväldigar mig 
och jag släcker lampan. Lycklig 
och i atavistisk trygghet somnar 

Patologisk bebyggelse. 
Och nu till sensmoralen. Hela Lun
datrakten, kvadratmil efter kvadrat
mil , i Dalby, Staffanstorp, Upp
åkra, Arlöv, Lomma, Bjärred, hål
ler på att kvävas under en smet av 
småhusbebyggelse och låghu
sbebyggelse som brer ut sig över 
landskapet som en böldpest. Runt 
varje hus dess kemi-indränkta lilla 
gräsplätt. Vid varje hus dess gara
ge med plats för två bilar, nödvä~
diga i den glesa bebyggelsen, d~r 
skolor, butiker och arbetsplatser ar 
avlägsna. Mellan staket och häck
ar ett ytkrävande nätverk av vägar 
och underjorden hundratals mil rör 
och ledningsnät. Denna samhälls
typ är alltigenom sjuk! Detta cell
svstem av svartsjukt bevakade 
småträdgårdar är patologiskt! 

Bygg ett bergslandskap 
Nej, bygg på höjden, koncentrera 
människorna i ett bergslandskap 
av höghus, omgivna av fria ytor 
och med vidsträckt utsikt, vidare
utveckla de lyckosamma planlös
ningar som gjort Klostergården till 
Lunds trivsammaste område. Jag 
är trött och utled på fördomarna 
mot höghusbebyggelse! Den fan
tasilösa miljörörelsen medverkar 
entusiastiskt till att föröda vår bygd 
med ytterligare småhus och låg
hus. Hängivet och totalt förblindat 
ägnar den sig åt att protestera mot 
byggandet av ett höghus för de 
gamla vid villa Sunna i en debatt 
lika evig och lika meningslös som 
den om Hardebergaspåret. Bygg 
ett sexton våningars hus vid Sunna 
och låt studenter flytta in till
sammans med pensionärerna där, 
och låt det synas runt slätten som 
ett torn till samhällets och männis
kornas ära! Och om befolkningen 
växer, bygg nya välplanerade, täta 
höghusområden med goda kollek
tivförbindelseroch omgivna av fna 
ytor! Det är dags att frigöra sig från 
de fördomar som miljonprogammet 
på 60-talet alstrade! 

Gunnar Stensson 



Landatyckare tänker M 
Grr: 
Naturligtvis kommer vi inte förbi 
Göran Persson ens i detta samman
hang. Jag såg ju din rätt devota 
hy Ilning i förra numret och vet ju 
sen gammalt att du är svag för den 
sortens socialdemokratiska kraft
karlar, antingen de har hetat Per 
Albin Hansson eller Birger Rehn. 
Vill anmäla avvikande uppfattning. 
Jag tror att Persson är en trickster 
utan tillräcklig personlig kärna. 

Du nämnde också hans antikom
munistiska ryggmärgsreaktion i 
Karlskrona, och den bestyrker att 
han inte vill ha vänstern med i 
regeringsunderlaget I gengäld kan 
vi driva populistisk oppositions
politik och få 15 procent av röster
na i nästa val. Det betyder 52 eller 
53 riksdagsmandat om jag räknar 
rätt. Det skulle smaka fågel! 

Lucifer: 
Smaka fågel! Jag tog för givet att 
den sortens partichauvinism var 
död, menjag har tydligen misstagit 
mig. Vänsterns framgångar räknas 
naturligtvis inte i mandat för vän
sterpartiet utan i vad som står på 
dagordningen, i det kända problem
formuleringsinitiativet och i stäm
ningsförändringar i arbetarrörelsen. 
T. ex. var radikaliseringen inom LO 
den viktigaste effekten av 68-rö
relsen. Vad gäller Göran Persson 
kan du naturligtvis ha rätt, Per Al
bin Hansson eller för den delen 
Tage Erlander och Olof Palme var 
heller inga helgon, och politik på 
den ni vån tenderar ju att förbränna 
de element av inre kärna som kan 
finnas. Sen är det klart att man ska 
få skälla på en finansminister, men 
detbehöver ju inte handla om elak
het och brist på empati när han är 
snål mot folkpensionärerna. Där
för tog jag upp exemplet Möller
Wigforss. Men Persson tar väl det 
stöd han kan få och sades det inte 
många vackra ord om gott samar
bete kring värnskatten förra hös
ten? 

Gr r : Vad som var det viktigaste 
(svenska) effekten av 68-rörelsen 
kan man tvista om. Jag misstänker 
att den trots allt fanns i den kultu
rella överbyggnaden. 

När det gäller samarbetet s-v tror 
jag att man gå på två ben. Vill 
Göran Persson inte ha med oss att 
göra ska vi utnyttja situationen och 
vinna en massa missnöjesröster, 
även kommunalt. Men i landsting
et och kommunen och kommun
delsnämnderna bör naturligtvis 
samarbetet fortsätta och fördjupas. 
Där råder numera en betydande 
samsyn tack vare gemensamma 
generationserfarenheter och en 
gemensam social bas. Det var t. ex. 
rörande att se hur ense de tre koa
litionspartiemas representanter var 
när de presenterade det radikala 
trafikprogrammet för ett par veck
or sen. Och av strukturella skäl 
kommer nog det berömda erlan-

Förakta inte Veckobladets kelparkeringen utanför det så blir Lucifer: Jag instämmer helt på 
think-tank! Åsikterna kan min lycka nästan fullständig. den ~unkten,. det är. minerad mark 

och Jag ska mte saga ett ord till. 
v~rka aparta, me.~ .~enom Lucifer: Cykelparkeringen, jag Och visst, jag förstår din associa-
ohka processer f~r~dlas de väntade på det! Det finns en del tion till Hasselapedogikens före-
och dyker.så sm~.ntng~m upp saker som tycks väcka ett engage- trädare i politiken. Men kalla det 
som praktisk politik - forst mang och en förargelse som står inte förnyelse, jag tycker det ekar 
kanske hos det lilla bortom alla rimliga proportioner. av kaserngårdar och uppfostring-
arbetarpartiet och sen i det Ett är vindkraftverken, dessa kus- sanstalter. Förnyare, det är väl 
stora först i lilla Lund och sen, tens vinthundar, vilka insändars- KenthPettersson,dennesnabbköp-
ja vartör inte i Bryssel. tormar ,för att inte säga systematis- ens Che Gue~ara, med sin still-
Alltså: sign. Lucifer och Grr ka hatkampanjer de har varit före- samma men ~då s~arpa framto-
t .. ker framåt med avstamp i mål för. Det andra är cykelparke- ~mg. Han mas te val anses vara 
an ' ring. Jagerinrarmig en artikel i VB arets svensk? 

nuet. i höstas där du såvitt jag minns 
förklarade medelålders mellan-

derska "kommunala sambandet" att 
brytas upp mer och mer. Det hjäl
per inte att Göran P. varit kommu
nalkamrer. 

Lucifer: Då får väljag vända 180 
graderoch problematiseradet kom
munala samarbetet. Du läste väl 
vad Kajsa Theander och Ulf Ny
mark oberoende av varandra skrev 
i Förra numret av VB? Harmonin 
tycks ju vara total och inte mycket 
blir gjort, åtminstone inte i trafik
politiken . 

Grr: Det senare har jag själv 
mina dubier om men den goda vil
jan kan man inte missta sej på, 
liksom inte på vänsterpartistema 
avgörande roll vid utformningen. 
Där har du det efterlysta problem
formuleringsinitiativet l Men klart 
är också att det behövs en del för
nyelse inom vänstern. T.ex. tycks 
det saknas strategi för hur makten 
i kommundelsnämnderna ska han
teras. 

Det händer även reella saker i 
trafikpolitiken. Jag tänker förstås 
på Hardebergaspåret som äntligen 
ska få sin asfalt, efter tio års dis
kussion. Såvitt jag förstår ligger 
förtjänsten hos en ny, kraftfull s
ordförande i gatunämnden. Vän
sterns roll i frågan har däremot inte 
varit särskilt hedersam. Och så har 
vi fått beslut om Dubbelspåret, 
också en trafikpolitisk fråga med 
stort symbolvärde. Det är en glädje 
att se den nya, långa plattformen 
växa fram vid spår l. Kan någon 
sen ordna upp den anarkiska cy-

skiktskvinnor vara upphov till fa
miljebandens upplösning, sedernas 
förfall och samhällslivets samman
brott genom att de parkerade cyk
larna med det nedfällbara stödbe
net och inte satte dem i cykelstäl
let. Jag tror att du sitter fast i kol
lektivismens ok som slutgiltigt för
visades till historiens sophög sådär 
1990, för att nu tala som Carl Bildt. 
Å andra sidan upprätthåller du ju 
på den här punkten en klassisk tra
dition: jag har länge undrat vem 
som ska träda in i de pensionerade 
majorernas ställe som insändarskri
benter till Svenska Dagbladet och 
påpeka oroande företeelser. Nu ser 
jag att återväxten är tryggad. Jag 
skulle själv ha ett och annat att 
anföra om tråkiga tendenser i ti
den, dock aldrig om cykelparke
ring. 

Grr: Ä ven här handlar det mer 
om symptom än om sak. Den som 
inte kör in framhjulet i cykelstället 
blockerar två eller tre platser och är 
därmed osolidarisk. Det handlar 
om den sortens medborgarmoral 
som gör det urbana vardagslivet 
smidigt, en moral som borde åter
upprättas. Jag vet inte vad förnya
ren Widar Andersson exakt anser 
om cyklar, men jag misstänker 
starkt att han tycker som jag. 

F.ö. har jag fått beröm av en 
känd v-profil för artikeln som du 
nämner. Han säger att det vittnar 
om ett osedvanligt personligt mod 
att samtidigt angripa både cyklis
ter och kvinnor. 

Grr: Det gick ju inte så bra för 
Che heller i längden- jag tänker på 
Kent h P:s misslyckande i EU-kam
panjen. 

Nej, för att börja sluta cirkeln får 
vi nog utnämna Göran Persson till 
årets svensk. Dessutom till årets 
skåning. Fredrik Gertten i Arbetet 
Nyheterna har ju redan talat om 
den storhetstid som har börjat ran
das för Malmö efter familjen Pers
sons ankomst dit. Tyvärr får vi 
räkna med att det går ut över Lund 
om de nu ska bygga upp ett eget 
universitet. 

Fast inte ens den iden förmådde 
de att kläcka själva. J ag vet från 
säker källa att det var en universi
tetslektor från arkitektskolan i 
Lund, som när han skulle handleda 
eleverna i en övningsuppgift upp
täckte vilken potential som fanns 
på det gamla Kockumsområdet, 
och sen började bearbeta Malmö
politikerna. Om man mest ska lik
na vederbörande vid Brutus eller 
Cronstedt eller Bergling vet jag 
inte, men skamligt var det! 

Lucifer: Själv ser jag fram mot 
att universitetsledningen ska bli 
tvungna att lägga av med sin själv
valda beskrivning av Lund som 
"norra Europas största universitet". 
Alltså inte bästa eller trevligaste 
eller något annat utan största! Jo, 
det lär gå en skälvning genom uni
versitetsförvaltningen, med hot om 
nedskärningar av storleksordning
en 20-30 procent. Å andra sidan 
blir det ju nyajobb i Malmö, men 
det är förstås inte lika fi nt. Jag tror 
det kommer att betyda mycket för 
Malmö att i dettaavseende komma 
upp på nivå med Gävle, Jönköping 
och liknande metropoler. Och det 
räcker inte att säga att det bara är 
femton minuter mellan Malmö och 
Lund , sånt här har sin egen dyna
mik. Malmö behöver den, alla kan 
väl inte försörja sig genom att stå 
och sälja glass och souvenirer vid 
brofästena. Ack denna bro, huvud
kontraktet till Skanska (Surprise! 
Surprise !) , ful som stryk och nå
gon miljard dyrare redan från star
ten. 

Grr: Acceptera! säger jag med 
en gammal fin modernistisk pa
roll. Det blir fint att sitta i tåget 
högst uppe på bron med en Tuborg 
i glaset och snett bakåt se ner på 
både Malmö och Lund, på väg mot 
Bryssel. 



Fritiof Nilsson Piraten 
skulle ha fyllt hundra 
den 6 december - och 
åmindes med en stor 
tillställning på S tar Mo
tell, quelle mesalliance! 

Många gillar Piraten 
och det finns ett mycket 
aktivt Piratensällskap. 
Det har bl.a. gett ut en 
fin bibliografi. Den är 
sammanställd av Hel
mer Lång som har letat 
i bortglömda julkalen
drar och annat för att få 
fram en komplett verk
förteckning. Och så hit
tade VB i en liknande 
publikation nedanstå
ende novell, okänd av 
Lång, f.ö. med samma 
titel som en utsökt liten 
roman av Walter Ljung
quist. 

Nu är ju Nilsson ett 
vanligt namn, inte minst 
i Skåne, så helt säkra på 
att der är en äkta Piraten 
kan vi inte vara. Men vi 
vill tro det! 

Veckobladets Julläsning 

Otnbyte av tåg 
av F. Nilsson 



I första kammarens diskussion 
vårriksdagen 1890 om stödet till 
vissa privatbanor fällde Gustafsson 
i Malingsbo, ledamot för Lant
mannapartiet , ett yttrandet som jag 
flera gånger har haft anledning att 
erinra mig. Hans ord föll: Endast 
sexualdriften kan vad gäller sina 
vanskligheter jämföras med järn
vägsdriften. 

Som född på en järnvägsstation 
med handlarens lockhåriga tvilling
döttrar Clara och Sigrid framför 
ögonen under en lång uppväxt, 
skulle jag vilja tillägga att de båda 
områdena är jämförbara också vad 
gällerden enskilde resenärens kom
plikationer och glädjeämnen. 

Det var i slutet av januari snö
vintern 50 som J. och jag möttes 
oförhappandes på järnvägsrestau
rangen i Kristianstad. Jag skulle 
till T. , efter viss bortovaro, vi hade 
stämt träff på gästgivaregården i 
Degeberga, men tåget ner skulle, 
d ter vad jag fick höra, bli minst två 
lrmmar försenat i avgången. Mor
gontåget norrut hade problem redan 
i St Olof och hade sen kört fast i 
drivorna i den skarpa skärningen 
mellan Ravlunda och Brösarp. 
Militär tropp hade tillkallats och 
• annarna hade fullt upp med att 
~>räv a hela förmiddagen, försäkrade 
· [t stationskarl som var ute på per
' cmgen och aviserade de resande. 

- Det fykerrent hemskt därnere, 
·. , han, och mer behövde inte sägas. 
·.'; fick ge oss till tåls. När jag kom 
·r' från perrongen så satt J. där i 
\ ontsalen och- läste Kristianstad
.·' a det helt trankilt. Han var på väg 
<"r .\n Tyringe och skulle upp till 
i •nmeln och handla skog på rot. Vi 
'J r ursprungligen vänner från re

'· . ten och hade inte setts på åtta år 
och nu satt han där i en fotsid päls 
,,m han påstod vara av vargskinn 

• ch anskaffad i Karelen. Det var 
.nte mycket att dividera om, vi 
•orenades över några pilsner och 
l t le pyttipanna i järn vägsresturang
c· n. För den delen blev det lite mer. 
l förde fickflaska och nu satt vi 
be låtna över kaffet och diskuterade 
··esandets vedermödor. 

-Jag har rest mycket tåg i min 
J ag och vatt med om det mesta, 
men j ag brukar i alla fall komma 
fram, sa J. Men det kan hampa sig 
så folk inte ens gör det! Du känner 
ju G. , Gomissingen så kallad? 

Jo, jag kände Gomissingen, så 
kallad därför att han vid alla tid
punkter och under de mest skilda 
omständigheter alltid hälsade med 
cttförbindligtGodmiddag. Vi hade 
vari t studiekamraternågra terminer 
innan han gled ut i ett alltmer o
tvunget sällskaps- och affärsliv. 
När konjunkturerna vände efter för
sta väddskriget hade han blivit sit
tande med ett parti om 80 000 kart
fordra! med läderskoningar, gjorda, 
vad han påstod, efter Ludendorfs 
personliga specifikationer. När 
växeln förfölllåg partiet fortfarande 
i Köpenhamns frihamn, kriget var 
slut och Ludendorf satt i Hässle
holm och skrev sina memoarer och 
ville inte höra talas om kartfordral. 
Gomissingen fick avbryta sina 
studier i förtid och flydde fältet till 
Göteborg där han hade levt ett väx-

lingsrikt liv sen dess, efter vadjag 
hört, mest som sakförare i enklare 
mål. 

- Du förstår Gomissingen hade 
varit med om en lyckad affär. Det 
var av en de där gamla skorvarna 
som ägdes av några bröder, ester 
var dom, vad de hette. Båten var 
lastad med gatsten och sjönk på en 
halv minut i dimma utanför Hel go
land, det var inte precis nån sjögång, 
de glömde och varna kockan. Ja 
det var rälig historia egentligen, 
men sjöförklaringen hade gått bra 
och nu skulle han få tolv procent av 
försäkringspengarna. Esterna stod 
vid sitt ord fast inget var skrivet, 
rejäla och hederliga människor får 
man säja. 

- Nu skulle i alla fall Gomis
singen fira med att bjuda mig och 
Frans E. och hans lillebror på en 
rejäl frukost på Grand i Lund och 
så skulle vi spela priffe på efter
middan och sen åka ut på kvällen 
till Calle på Högerup, liksom till 
åminnelse av gamla tider. Allt var 
uppgjort, han skulle ta ett tidigt tåg 
från Göteborg och sen gå raka vä
gen från Centralen till Grand. Där 
skulle vi redan sitta och ha beställt 
in mat och brännvin till alla fyra så 
att han kunde komma till dukat 
bord och skölja resdammet ur hal
sen utan tidsfördöjning. Jag är där 
nån gång vid halvtolvtiden, skrev 
han. 

- VivarpåGrandredanvidkvart 
i elva och fick en liten konjak till 
elvakaffet i rummetbakom portier
logen, vi var ju gamla bekanta med 
hovmästaren. Halv tolv satt vi i 
matsalen med hors d'oeuvres på 
tallriken och Reymersholm i gla
sen. Vi tog in till Gomissingen också 
så han inte skulle behöva vänta på 
det när han kom. Fan vet om vi inte 
la opp litt ansjovis på hans tallrik 
också.Ja, och så dröjde det lite och 
vi ville ju inte låta brännvinet stå 
och bli ljummet, och så gav det ena 
det andra. Så vi satt och åt biff med 
lök när hovmästaren kom vid tolv
tiden och sa det var telefon. Det var 
Gomissingen så klart, han ringde 
från Malmö och var rent olycklig. 
Han hade haft en trevlig resa utan 
försening, det hade stämt på mi
nuten i Teckomatorp, och sen hade 
han tatt på sig och ställt sig vid 
dörren alldeles efter Kävlinge. Så 
skulle han komma fort å, och passa 
tiden på Grand. Ja, men det konstiga 
var att fast han hade spanat ut hela 
tiden efter Lund så hade de aldrig 
kommit dit. Det var Lomma och 
Arlöv. det hade han sett och men 
sen var de ju i Malmö. 

-Han kom så klart med Väst
kustbanan,jadet kan va lurigt, fick 
jag fram. 

-Visst gjorde han, det var ju 
oförsvarligt, men han hade ju inte 
vatt i Lund på tjugofem år och 
glömt geografin. Hur som helst, nu 
förstod han ju att goda råd var dyra. 
Han ville bara säga att han skulle 
komma snarast, med första tåg
lägenhet. Det var ju ändå inte hela 
världen att han blev lite försenad, 
ta in något gott till maten sa han, 
jag bjuder. Det gjorde vi förstås, 
Grand har alltid haft en god källare 
och vi tänkte på hans avans på 
förlisningen och drack min själ 

Veckobladet 

Ombyt( 
Fritiof Nilsson Piraten 
skulle ha fyllt hundra 
den 6 december - och 
årnindes med en stor 
tillställning på Star Mo
tell, quelle mesalliance! 

Många gillar Piraten 
och det finns ett mycket 
aktivt Piratensällskap. 
Det har bl.a. gett ut en 
fin bibliografi. Den är 
sammanställd av Hel
mer Lång som har letat 
i bortglömda julkalen
drar och annat för att få 
fram en komplett verk
förteckning. Och så hit
tade VB i en liknande 
publikation nedanstå
ende novell, okänd av 
Lång, f.ö. med samma 
titel som en utsökt liten 
roman av Walter Ljung
quist. 

Nu är ju Nilsson ett 
vanligt namn, inte minst 
i Skåne, så helt säkra på 
att der är en äkta Piraten 
kan vi inte vara. Men vi 
vill tro det! 

Bourgogne till biffsteken. Vi tog 
det ju också väldigt lugnt, vi hade 
ju mycket att snacka om kring lant
bruk och sånt, det har ju alltid in
tresserat mig. Men sen det blev ju 
lite segt och vid halvtvåtiden börja 
vi ju undra och var trötta på mat
osen, så vi gick över till kafeet. Vid 
halv tre trodde vi att det hade hänt 
nån urspåring eller så, men då ring
de han igen. Kan du ana var han 
ringde ifrån? 

-Tja, från stationen, han ville 
kanske bli mött? 

- Han ringde min själ från Y stad. 
Saken var den att det var liksom en 
lucka i i förbindelserna mitt på dan 
med tågen från Malmö till Lund 
och då räkna han ut att han om han 
sprang över till Malmö Västra och 
tog Y stadbanan skulle han kunna 
ta tåget där och sen byta i Svedala 
till tåget till Lund, du vet det från 
Trelleborg över Staffanstorp och 
va här tio minuter tidigare än om 
han satt i Malmö och hade trist i 
väntsalen. Klart han ville skynna 
sig, där satt ju vi och vänta. Men så 
var det det att han somna på tåget, 

av F.~ 
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han hade ju varit oppe i ottan i 
Göteborg, jag säger inget om det. l 
alla fall så vakna han inte förrän i 
Skurup och då hade de haft tågmötet 
så kallat redan i Börringe. Det var 
bara att följa med till Ystad. Det 
hade ju inte varit någon mening 
med att gå av i Rydsgård, det är ju 
en jävla håla. 

- För all del! Så han tog tåget 
tillbaka och kom till middan? 

-Vi satt ju därpå Grandoch fick 
in, ja det blev ju kaffe och avec, och 
vi blev sittande, va skulle vi göra? 
Det var ju lite mindre att prata om 
efter hand, vi tyckte ju synd om 
Gomissingen som inte fick vara 
med om sin egen tillställning och 
det var liksom som om det la sordin 
på stämningen. Men visst, det gick 
ingen nöd på oss. 

- Kom han till middan? 
- Som det sen skulle visa sig så 

hade han gått till stationsexpedi
tionen i Y stad och pratat med stin
sen själv. Det var gamle Sjögren, 
ja, jag vet inte om du minns honom, 
det måste ha vatt strax innan han 
gick i pension. Han var ju känd för 
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att kunna tidtabellerna som ett 
rinnande vatten, det var ingen som 
kunde slå honom på fingrarna i det. 
Hur det nu var med det så hade 
Sjögren personligen rekommende
rat att han skulle ta tåget till To
melma, och så skulle han byta där 
och inte fortsätta för då ju hade han 
ju hamnat i Eslöv och det var en 
omväg. Nej , där skulle han ta Sim
rishamnståget mot Malmö och så 
byta i Slaffanstorp där det var an
slutning till Lund. Det var både 
snabbast och bekvämast. han hade 
ju bara en portfölj så bytena skulle 
inte genera. Nåväl, detta goda råd 
följde han. Det var bara det att i 
Tornelilla tog han visserligen Sim
rishamnståget, men han tog det åt 
fel håll, mot Simrishamn, så kallat. 
Du vet i Tomeliilla kan det var ett 
ännavänne när alla tågen står inne, 
det är en stor järnvägsknut så jag 
säger inget om det. Och lite mörkt 
hade det blitt, det kan va svårt och 
se. Men visst hade han otur, det får 
man säja. Ja, han märkte det ju när 
de stanna i Lunnarp, men vad hjälp
te det! Konduktören sa att nu var 
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enda chansen att hallgick av i Gärs
näs, det gick ju inga tåg tillbaka 
mot Malmö den dan, men i Gärsnäs 
kunde han i alla fall ta Krisrian
stadtåget Det var det han hade 
gjort, bytet gick geschwinnt och 
konduktören på Simrishamnståget 
hade fått i uppdrag att sideka tele
gram till oss. Vi fick telegrammet 
när vi sattöver middan, "Ar på väg 
mot Kristianstad. Allt väl. /G." 

- Det var som fan. 
- Javisst, det sa vi ju också. Men 

vad skulle vi göra? Vi hade varit 
ute och luftat oss lite på Bantorget 
-ja i omgångar förstås, vi ville ju 
vara på plats om han ringde- och 
vi hade väl groggat lite också. Allt
nog, Franses lillebror var ju den 
ende som körkort och han var lite 
trött, ja han somna faktiskt i cafeet 
då vid kvällningen . Så Frans och 
jag sa att det var lika bra att ta in på 
Grand med en gång och i stället 
satsa på morgondagen. Gomissing
en skulle ju säkert ta morgontåget 
och· så kunde vi äta frukost ihop 
som det var tänkt fastän en dag 
senare . Det var ju goa tider. Ja, vi 

fick faktiskt tag på Gomissingen 
på Frimurarhotellet i Kristianstad 
när han satt och åt middag, ja det 
var ett hemskt liv i telefonen, det 
var danskväll. Men vi blev överens 
om att han skulle komma, och han 
hade faktiskt tatt reda på tågtiden: 
han skulle vara i Lund 12.15. Och 
då skulle vi göra som det var sagt 
redan dan innan, vi skulle ha beställt 
och ratt in så han kunde sätta sig vid 
dukat bord. Då kunde vi ju inte ana 
att Go missingen skulle bli sittandes 
på Linderödsåsen l 

-Du menar att han tog Kristian
stad-Eslöv, tja, det var ju närmsta 
vägen. Det var väl i och för sig 
inget fel i det! 

-Vi fick ju höra sen hurdet hade 
varit. Han hade varit oppe i ottan , 
det var avgång 5.20 med blandat 
tåg, han pigg och nykter, och han 
hade min själ fått en korg med 
kaffe och smörgåsar med sig. Det 
åt han opp redan i Skepparslöv, sa 
han sen. Det hade varit en fin dag 
att åka, slutet på oktober var det, 
efter första nattfrosten och löven 
hade singlat i luften som snöflingor. 
Han hade fått sällskap med några 
pågasnören från Småland, det var 
bedelupsar som hade varit vid 
KarpaJund och nu skulle fortsätta 
kampanjen nere vid Örtofta. Allt 
gick rehänt ända tills de kom en bit 
förbi Tollarp, halvvägs upp mot 
Linderöd. Där var det stopp. 

-Vad hade hänt? Blev det ur
spåring? 

-Nej, det var värre än så. De 
blev stående i backarna upp mot 
Linderöd. Det var löv på banan, ja 
det var som bananskal, haha. Driv
hjulen bara snurra runt, eldaren 
fick gå av och sanda och så kom de 
några meter och så var det dags 
igen. Det var frosten som hade 
gjort sitt, banan går ju mitt i skogen 
där, bara ek och bok och björk , 
löven låg som i drivor. Ja sanda 
förresten, de fick ju skotta undan 
det. De skulle ha rattdem halva dan 
innan de kom till Linderöd. Så de 
fick skicka efter hjälp och det närm
sta var ettgruståg som stod i Tollarp 
och då skulle de skjuta på. Men de 
blev stående de med. Och där satt 
de och tiden gick. Till sist blev det 
budat ett växellok från Hörby och 
som kunde dra dom upp till Linde
röd, men dåskulle det lokettillbaka 
och så fick deras fara ner och för
söka klara gruståget så banan kunde 
bli öppen för trafik . Ja de blev ju 
både hungriga och frusna där i 
Linderöd, där var ju ingen värme i 
vagnarna när de stod där frånkopp
lade. Gomissingen ringde från sta
tionen till oss, det var framåt ett 
och där satt vi ju Grand precis som 
dan innan, och det var inte roligt att 
höra. Ja hade det inte varit för att 
smålänningarna hade haft med sig 
en hel resväska med isterband vet 
man inte hur det hade gått. Det var 
ett rent elände, men på oss gick det 
ju ingen nöd. Halv fem på efter
middagen kom de loss med grus
tåget, det fick backa tillbaka till 
Tollarp . Alltdetta bara för Iitta löv' 

- Hurgick det förGomissingen? 
- Ja, han hade ju pratatmed spek-

toren i Linderöd att han hade force 
majör och det ena med det andra, 
så det blev ordnat med en trafikare 

där och han tick bil till Hässleholm. 
Vad han skulle där att göra begrep 
ju ingen, men det var som om han 
inte riktigt ville träffa oss nu, det 
var som om han blev litt skygg för 
det hela. Själv sa han sen att han 
var så trött och hungrig så det var 
inte tal om att åka mer den dan och 
särsldlt inte tåg. 

- I Lund satt ni. 
-Ja, och det var inget nöje, vi 

hade ju ätit och druckit gott. det var 
inte det, och gickoch la oss och sov 
middag, men det kom ju inga livs
tecken från Gomissingen och det 
var liksom lite misstämning. 

- Så ni kom aldrig att träffas den 
gången? 

- Vi for till Åstorp nästa morgon 
för att genskjuta, vi visste ju att han 
skulle tillbaka till Göteborg den 
dan, det var något med dis p schören 
och papperna från sjöförklaringen. 
Vi ville ju också visa lite tillmötes
gående. Och när vi satt där på tåget 
så sa Frans rätt som det var att han 
kunde ge sig fan på att nu hade 
Gomissingen tatt närmsta vägen 
igen och fö rmodligen var på väg 
över Markaryd mot Veinge. 

- Hur var det? 
-Vi steg av Göteborgståget i 

Åstorp och i dörren mötte vi Go
missingen som påstigande. Därvar 
väl ingen bra förbindelseöver Mar
karyd, kan man förmoda. Han var 
mörk i synen och ville liksom inte 
prata med oss, det var knappt vi 
fi ck han till att dra ner fönstret. 
Men vi fick ju klarhet i händelse
förloppet , tåget höll väl i två minu
ter. Så där ser du Nilsson, det kan 
finnas de som åker och åker men 
aldrig kommer dit de har tänkt sig. 
Sen träffade jag fantame inte Go
missingen igen förrän 1946 och 
det blev ju också en jävla historia. 
Men den får jag berätta en annan 
gång,jag tycktejag hörde de sa nåt 
om tågen nu? 

Jo, där stod stationskarlen i dör
ren och sa att nu var det dags för 
resande med rälsbussen till Älmhult 
och till mig att nu hade de fått fram 
ett nytt tågsätt som skulle gå mot 
Gärsnäs om en kvart. J. drog varg
skinnpälsen om sig. 

- J a, då ska man i väg och handla 
med göingebönner. 

-Tänk på levern och håll igen 
på köpesuparna' 

- Ack, det är ingen risk, det är 
mest hällörade, och sluga är de 
som ormar. Men det värre för ma
gen med allt kaffet man ska dricka. 
Men adjö Nilsson, det var angenämt 
att få språkas vid, vi träffs väl igen. 

Det gjorde vi nu aldrig. J. hade 
några hektiska år och blev en för
mögen man på sina affärer i skogs
konjunkturen under Koreakrisen, 
men han brände sitt ljus i bägge 
ändar. dog i hj ärtslag 1955 , efter
lämnandes drygt fyra miljoner till 
en systerson. Vad Gomissingen be
träffar fick jag sedermera höra att 
han hade köpt bil dagen efter han 
kom tillbaka till Göteborg efterden 
skånska rundtursresan och att han 
svurit på att aldrig mer sätta sin fot 
på ett tåg. Järnvägsdriften kan vara 
svårbemästrad och för en del är 
avhållsamhet den enda lösningen. 



Dessa dystra dystopier dämpar då 
Agenda 22 
Egentligen var det just här i Lund 
som eländet började. Närmare 
bestämt i slutet av november 1995. 

Kommunens makthavare, parti
erna mp, s och v, kallade till 
presskonferens i Knutssalen. 
Högtidligt förkunnade de att nu 
skulle Lunds kommun leva upp till 
utfästelserna i Agenda 21. Koldi
oxidutsläppen och växthuseffekten 
skulle bromsas. Framför allt skulle 
detta ske genom drastiska restrik
tioner på privatbilismen. 

Det går aldrig, var det många 
som sade. Inte minst VB som kom 
med magsura kommentarer. 

Sällan har vi tagit mera miste. 
Efter sju månader hade trafiken 

på de viktigare ring- och tillfarts
vägarna halverats. Nästa halvering 
tog bara fyra månader. Ett år senare 
började gräset växa i fogarna på 
Autostradan. 

Luften i Lund blev arktiskt klar. 
Antalet luftrörsinflammationer 
halverades på sju månader och sen 
en gäng till på ytterligare fyra. Som 
en bieffekt sjönk bakgrundsbullret 
från biltrafiken så mycket, att ljudet 
från passerande godståg genom 
Lund väckte folk ända borta i 
Sandby. 

Det senare var ju en olägenhet 
men annars var allt frid och fröjd 
och gamman. Lundaborna stortriv
des . Och det började komma 
kommunala studiedelegationer. 
Först från Kävlinge och Staffans
torp , sen från Stockholm och 
Köpenhamn, sist från Neapel och 
Los Angeles. Alla blev de häpna 
och förtjusta, och efter hemkomsten 
genomförde de precis samma 
åtgärder. Plus att de byggde 
sammanlagt fyra miljarder vind
möllor som ersatte alla kol- , olje
och gaseldade kraftverk. Bara 
mellan Lund och Dal by uppfördes 
244 stycken. De försågs alla med 
små varningslampor i rotor
spetsarna och utgjorde en fasci
nerande syn när mörkret föll. 

Effekten uteblev inte . Kol
dioxidhalten i atmosfären började 
sjunka. Tillsammans med halterna 
av no x, freon och annan smörja. En 
internationell forskarpanel konsta
terade belåtet att ozonskiktet var 
räddat. Därtill bidrog förstås den 
samtidigt inledda massutdelningen 
av koltabletter till asiatiska vatten
bufflar. 

Tack vare exemplet från Lund 
var mänskligheten räddad . Fast .. . 

Fast man experimenterar inte 
ostraffat med Naturens krafter. 

Atmosfären och hydrosfären, 
dvs . jordens alla vatten från Stilla 
havet till Rögle dammar. bildar 
tillsammans ett dynamiskt. känsligt 
system. Vad händer när koldi
oxidhalten sjunker? Jo, det blir 
mindre moln och klara, vackra 
dagar, men den goda värmen hålls 

inte kvar vid jordytan utan strålar 
ut i rymden. 

Experterna började tala om 
"fryshuseffekten". 

De evinnerliga högtrycken 
gjorde att det nästan slutade blåsa. 
De fyra miljarderna vindmöllor 
snurrade allt långsammare och det 
blev stora problem med elförsör
jningen. Tur i oturen var att allt 
mindre ström gick åt till att driva 
kylskåp, så kallt som det var ute. 

Ja, kallt var det och kallare blev 
det. Och var händer när vattnet blir 
kallare? Det behöver man inte vara 
professor i klimatologi eller 
oceanografi eller fysik för att 
begripa, det vet varje unge. Vattnet 
fryser till is. 

Inlandsisarna på Grönland och i 
Antarktis började svälla. Auto
matiskt började världshavet därvid 
att sjunka. 

Här måste vi påmi.nna om det 
atmosfärisk-hydrografiska syste
mets känslighet och kaosteorins 
allmänna giltighet. Växthus
effekten är trots allt långsam, 
fryshuseffekten rasande snabb. 

Några konkreta och lokala 
exempel: 

År 2008: Det var patetiskt att se 
den nyss färdigställda Öresunds
brons mäktiga pelare resasig över 
det numera helt torrlagda Oresund. 

2009: Hjärtskärandeskrik frän 
en sällskapshund på Ostra Torn 
som blirsönderriven av en hungrig 
vargflock. 

20 l 0: Festligt värre när studen
temas traditionella karnevalståg går 
per släde. Men Bleckhornen har 
försiktigtvis renskinn under sej när 
de utför sin traditionella på rygg
spelning. 

20 Il: Den sista ålen fångas i det 
sista som återstår av Hanöbukten. 
Folk provar med luad huggorm i 
stället, men det rätta stämningen 
vill inte infinna sej på gillena. 

2012: Stockholm förklaras som 
obeboeligt och regeringen flyttar 
söderut, till Malmö. Fast det är 
bara en formell bekräftelse, fö r 
Göran Persson har sedan länge styrt 
landet därifrån. 

2013: Ur israpporten den 20 
augusti: "Isbrytande Ymer assis
terar utanför Båstad." 

Nu var det 2014. Nej förresten, 
år2015. 

Det föregående året hade varit 
svårt. Droppen var när den sydli 
gaste spetsen av den glaciär som 
tidigare hade bildats på nord
sluttningen av S:t Hans backar 
började slicka stortorget. 

Kommunens makthavare, parti
erna mp , s och v, kallade till 
presskonferens i Knutssalen. ("De 
har åldrats vackert", viskade 
reportrarna om Matz Hammar
ström, Sven Tufvesson och Karin 
Svensson Smith .) Högtidligt 
fö rkunnade de: 

-Vi i Lund måste ta vårt lokala 
ansvar för den globala miljön. 
Fryshuseffekten måste stoppas. 
Därför har vi beslutat om en Agenda 
22, med följande huvudpunkter: 

l . All cykeltrafik förbjuds i 
Lunds stadskärna. 

2. Dubbelspåret förbi Gunnesbo 
rivs upp så att de boende där tvingas 
köra bil. 

3. Systembolaget på Mårtens
torget flyttas till Mobilia. 

4. Drivmedlet i stadsbussarna 
byts från biogas till eldningsolja 3. 

5. Bilismen uppmuntras i största 
allmänhet. En särskild premie utgår 
till bilar utan avgasrening. 

Det var fortfarande bistert kallt 
när reportrama klev ut på stor
torget. Men med ett leende blev de 
stående och såg på en gammal 
raggarbil från Sjöbo, som hade 
plockats fram ur tjugo års miljö
karantän och mullrande körde runt, 
runt. 

Grr 

Från min hi mm e l 
eller från en något hetare miljö, ser 
jag ett pärlband av kombinerade 
belysningsstolpar och vindkraft
verk utmed Hardebergaspåret vars 
c~sfalt slitits ner av dubbade 
cykeldäck. Den el som vinden 
genererar ger tillräckligt mycket 
ljus för attjag skall upptäcka några 
bekanta ansikten i höjd med 
Kungsmarken. Det är Thomas 
Schlyter och Roland Andersson 
som flytt från hemmet och nu 
förgäves försöker att tränga in i 
Skånes mest genuina urskog som 
växer där det förr var öppna ängar 
och en välskött golfbana. Varken 
kommunen eller Länsstyrelsens 
miljöenhet har haft pengar att sköta 
den unika marken som tidigare var 
ett kärt utflyktsmål för lundaborna, 
även för den som inte spelade golf. 
Inte ens fåren har klarat att hålla 
landskapet öppet. 

Klubbhuset, omdöpt till Club 68, 
har övertagits av Vänsterpartiet 

som använder det som fritidshem 
för pensionerade partifunktionärer. 
Där har porträtten av golfklubbens 
alla ordföranden gjorts om till 
piltavlor. För detta har pensio
närerna fått kontant aktivitetsstöd 
av kommundelskontoret Histo
rikern Lars-Arne Norborg kon
staterar att detta är det första 
självständiga beslutsom kommun
delsnämnden tagit sedan reformen 
1996. Det hela firas med konsert av 
Röda kapellet. Gunnar Sandin har 
avancerat till dirigent. Som takt
pinne använder han en avbruten 
golfklubba. Den har tidigare 
använts av RolfNilsson på banorna 
utanför Bryssel. 

Som första nummer spelar 
orkestern Vittoria ,Vittoria ur 
Puccinis Tosca. 

Gösta John Bredberg 
liberal, okritisk beundrare av 

Veckobladet 

"Under Lundagårds yviga kronor" (Lundagård 2015) 
Fritt efter Oscar Antonsson. Andrzej Ploski -95 



rarnas djärvhet 
Gud är död 
Nu har det hänt igen! 

Halloweenfirandet hade enligt 
rapporter från medborgargardet i 
centrum förlöpt som vanligt. Som 
vanligt hade grupper av tonåringar 
-det brukar vara tonåringar från u
kommundelarna - klättrat över 
Lundagårdsmuren och brutit ner 
de unga almarna, lindarna och 
kastanjerna. 

Muren runt Lundagård hade inte 
hindrat dem. Inte nu och lika lite 
som när den kom till för ett tiotal år 
sen. Då hade den byggts, som det 
sas , för att skydda den historiska 
traditionen fast det i själva verket 
var för att skydda u ni vers i te te t från 
den växande skaran av arbetslösa. 
Elektroniken, glassplittret högst 
uppe på murens krön, vaktbolaget 
och deras schäfrar hade forcerats 
av ungdomarna. Det var en sport 
att utmana etablissemangets vård
träd i Lundagård. 

En del äldre, bildade lundabor 
förklarade vandaliseringen med 
underhå llningsvåldet och TV
succen "Äkta vara", i vilken en 
person inför tittarnas ögon begick 
ett brott som om det blev fram
gångsrikt belönades med pengar, 
men om det misslyckades betydde 
avrättning i TV. Programmet drog 
stora tittarskaror, var alltigenom 
äkta och därför älskat. 

Underhållningen hade dessutom 
smugit sig in i kommunens inre liv . 
När det först skedde kom ingen 
ihåg, men en del äldre erinrade sig 
hur svårt det började bli för 20-25 
år sen att få människor att betala 
skatt. Då överlät man åt de olika 
delarna av kommunen att själva 
beskatta invånarna för att få 
människorna att känna sig delaktiga 
och för att , som man sa, fördjupa 
demokratin. "Du betalar skatt i 
KON-X- Du beslutar i KON-X", 
var en slogan från den tiden. Men 
skattetröttheten ökade liksom 
skillnaderna mellan olika delar i 
kommunen. 

I ett desperat försök att behålla 
greppet, i takt med tid(!n och med 
inspiration från Borås, Orebro m.fl. 
kommuner, införde kommun
ledningen skattelotto. Varje med
borgare som betalade in sin 
kommunalskatt deltog automatiskt 
(i förhållande till skattens storlek) 
i lottodragningen som gick på bästa 
sändningstid varje lördagkväll i 
lokal-TV. Högsta vinsten- en bil
sponsrades av f.d. Universi
tetssjukhuset, vars ena bolag (det 
som sysslade med transplanta
tioner) numera var Lunds fram
gångsrikaste. 

Genom en framsynt politisk 
ledning (landsting och kommun) 
och med stöd från läkarkåren hade 
kontakter med Kina etablerats på 
ett tidigt stadium. Ettjoint venture
bolag hade bildats och därigenom 
säkrat tillgången på olika kropps
delar från Kina. Hög kompetens 
och goda resultat borgade för en 

säker succe. Kunder strömmade 
till från alla delar av EU. Via den 
elektroniska motorvägen mark
nadsfördes produkten och via nätet 
fick man kontakt med kunderna. 
"Kroppen är hel och det materiella 
är a llt", sa de framgångsrika 
kirurgerna. "Eftersom Gud är död, 
är allt tillåtet" , brukade några 
filosofer med moralfilosofisk 
inriktning tillägga. 

Beata Holmquist 

Dystopi 2016 
En annan fråga som dök upp 

detta år var en förfrågan från 
Malmö kommun om inte Lunds 
kommun kunde låta ett av sina 491 
filmtempel få byggas om till nytt 
stadsbibliotek åt Malmö. Ett av 
villkoren var dock att Malmö skulle 
stå för utformningen av alla 
cykelvägar till biblioteket. 

Bengt Ertandsson 
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Kära läsare! 
Detta är resultatet av vår Dys
topi tävling. Inte så mänga 
bidrag, vilket är dystert. Å andra 
sidan så ser framtiden så rätt 
mörk ut vilket gläder oss. 

Dystopiredaktionen 

En rättvis julbetraktelse 
På dryga tusen kilometers avstånd slätt 'oberoende'. I Veckobladet 
förändras perspektiven. Vecka- finns inte längre rubriken ' VPK
bladet blir en kontakt med en ort Lund anser'. Om jag inte minns fel 
där jag bott i mer än trettio år men fick läsekretsen aldrig ens uppleva 
samtidigt en påminnelse om attjag rubriken 'Vänsterpartiet anser' . . 
sedan nioochetthalvt år inte längre Trots förändringarna har skri
bor där. Lund får på sitt sätt rättare bentema förblivit märkligt seg
proportioner. I norrländska utkanter livad e . 'Grr' morrar fortfarande och 
kännsbehovetavattständigtblicka har nu blivit så etablerad, att han 
utåt som något av en sent tillägnad ti Il och med får kulturpris . 'Lucifer' 
livsstil. Först sedanjag lämnatLund är alltjämt den mest läsvärde, som 
inser jag begränsningarna i den ej låter sig inplaceras och som även 
akademiska bondbyns charm och från Umeås horisont betraktad 
först på avstånd kan jag måhända förmedlar tankar, som vida över
bedöma Lunds provinsiella och skrider Lunds och Skånes gränser. 
självtillräckliga uppblåsthet. Och gruppen som producerar 

Genom åren- även de i Lund - Veckobladet är förunderligt kon
var och är Veckobladet kanske just s tant. 
ett av dessa sällsynta exempel på Naturligtvis är det en bragd i sig 
hur det bästa och det sämsta kan att överleva. Att finnas till. Något 
förenas och ta materiell form . norr om Umeå finns ett levande 
Framsprungen ur ett behov av valspråk: Det är aldrig för sent att 
offentli ghet i en situation där ge upp. Jag ser i detta sam~anha~g 
Arbetet och sydsvenskan förmed- detta talesätt främst som nktat till 
lade bilderna av vänstern men där oss prenumeranter. Familjen 
den själv inte kunde komma till fortsätterårligeninbetalaprenume
tals . Snart med anspråk på att inte rationsavgiften trots att jag i 
bara företräda V än s terpartiet sanningens namn ibland har tvekat. 
kommunisterna i Sverige, utan Jag fortsätter att vänta på ett 
också oppositionen inom detta Veckoblad , som också förmår vara 
parti. organ för ett parti som så självkritisktoch inte bara letarefter 
småningom i sin lundensiska fiender (och då tydligen gärna och 
tappning inte heller ville företräda helst inom den vänster man med 
det parti som finansierade verk- vissa undantag fortfarande tycks 
samheten. Det slår mig att Vecka- vilja vara en del av). 
bladet här följde (och kanske till 
om med i anspråkslöshet inledde) 
förändringen mot allt fler till 
namnet ' oberoende' språkrör. Idag 
kan jag ibland nästan nostalgiskt 
längta efter att få slå upp en tidning, 
som inte är 'oavhängigt social
demokratisk ', ' kluvet liberal ', 
' frispråkigt moderat' eller rätt och 

Utanför faller snön men de allt 
annat än tillförlitliga väder
leksrapporterna säger att det skall 
bli blidväder. Det är grått och trist 
utan snö på vintern säger Anna, 
som nu hunnit bli fem år. 

Daniel Kallos 

Larry i tårtdrarp.~ .. 
Fullmäktiges ordförande Larry telefonterron,st.MJsstanksamhete_n 
Andow var för en tid sedan utsatt kanske ocksa okade med den for 
för ganska otrevliga telefonhot personalen osannolika texten på 
Bl. a. hade personen/personerna kartongen attLarry hademedverkat 
beställt varor i Larrys namn. i en kyrka. 

Samtidigt måste ju livet gå vidare Sen s moral: 
för HSB :s och tillika kommun- Innandupussarmormor,granska 
fullmäktiges ordförande. Jag hade tänderna så det inte är stygga 
bett honom att medverka i Väster- vargen. 
kyrkans Öppet Hus. Temat för hans 
anförande skulle vara "I huvudet 
på en fullmäktigeordförande". En 
av Larrys företrädare på fullmäk
tiges ordförandestol, folkpartisten 
Arne Ann mo som är trogen Väster
kyrkan, hävdade att det då borde 
bli fråga om ett ganska kort 
anförande. Arne Annrna gick dit 
och fick uppleva hur Larry la 
publiken för sina fötter. Detta fick 
jag berättat för mig eftersom jag 
inte hade tillfälle att själv närvara. 

Larry fick inget arvode för sitt 
framträdande, men för att visa min 
uppskattning gick jag några dagar 
senare till HSB och lämnade en 
tårta till personalen . På tårtkar
tongen skrev jag, vänlig som jag 
är, att Larry säkert gjort bättre ifrån 
sig i Västerkyrkan än vad han 
brukar göra inom HSB. 

Larry var borta den dag som jag 
kom med tårtan och personalen 
misstänkte på goda grunder att det 
var en obetald tårta från en anonym 

Gösta John Bredberg 
PS! Några veckor senare med
verkade kommunstyrelsens ord
förande Lennart Prytz i Väster
kyrkan. På förekommen anledning 
vågade jag sedan inte uppvakta 
rådhu sets personal med tårta. Inte 
efter turbulensen med alla plats
tillsättningar som en effekt av 
kommundelsreformen. DS. 

Jubileumsträff 
Eftersom detta är årets sista V B kommer 
redaktionen att träffas på Cafe Finn 
nästa onsdag, den 20.12, så att inte 
abstinensen blir för svår. 
Men VB har som bekant en 20 år lång 
och ärorik historia där många redaktö
rer, volontärer och skribenter passerat 
under åren. Det skulle vara trevligt att 
ses ' 
Man blir fortfarande inte rik på att ge ut 
tidningar som VB , så någon stor 
jubileumsmiddag kan vi inte bjuda på, 
men bord finns reserverat från kl. 20. 
Välkomna! 
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Vänsterns motionslopp i Lund 
Under vänsteruppsvingets dagar 
gjordes mycket för atthitta skojiga 
samverkansformer vid sidan av 
demonstrationer och kommunal
politik; kroppen och inte bara sjä
len skulle ha sitt. Vandringssek
tionen och Vpk IF:s fotboll - och 
handbollslag är exempel på detta. 

Eftersom det också var ganska 
vanligt att springa i parker och 
annorstädes för att få upp flåset, 
föddes i undertecknad tanken att i 
samband med helger ordna små 
motionslopp som avslutades med 
festlig samvaro. På så vis uppstod 
"Vilhelm Ekelundloppet" på 
julafton,"Bugge-Wicksell" på 
nyårsafton och "Eric Hermelin" 
på påskafton. 

Ekelundloppet 
Det gick mellan Eslöv och Lund. 
Vid soluppgången brukade starten 
gå vid Eslöv s järnvägsstation och 
avslutades på Kyrkogatan 17 där 
kollektivet "Glädjen" fanns (och 
finns). Här vankades det saffrans
bullar och vin för dem som hade 
ork att glädja sig åt bordets fres
telser. 

Ibland var det ett tiotal löpare 
som pallade för den ganska långa 
och ofta blåsiga sträckan. Numera 
finns inte viljan kvar och i stället 
brukar några av oss gå en kvarts 
Ekelund från Stångby på julaftons 
morgon. Det är väl egentligen mer 
i överensstämmelse med Ekelunds 
motionsstiL 

Lundapaeten och essäisten 
Vilhelm Ekelund brukaranses vara 
föregångare till den lyriska moder
nismen, som han kanske insöp i 
Berlin, dit han flytt efter ett slags
mål med en länsman 1908. Innan 
dess hade han vandrat mycket i 
den skånska naturen och skrivit 
fina dikter om bokar och ljuset 
över slätten. Han var lång, skäggig, 
strikt klädd och med en knölig hatt 
på huvudet. 

Ekelund var en social outsider. 
Han gillade katter och blev ovän 
med en kollega pga detta, som 
hämnades genom att skriva en 
tjock antikattbok. Framför allt tog 
Ekelund diktandet på allvar och 
menade att det skulle finnas ett 
samband mellan dikt och Ii v. På så 
vis kom han att påverka många 
författare, t. ex. Gunnar Ekelöf och 
Sven Lindqvist. Åke Leijonhufvud 
skriver nu senast i sin självbiografi 
"Skyddad uppväxt" att han av 
Ekelund inspirerades "att göra 
dagen till sitt sällskap. att vistas i 
ljuset och behovs lösheten' '. 

På Norra Fäladen bor Kirre 
Ljung, som skrivit en doktors
avhandling om vår hjälte. 

Bugge-Wicksell 
Det här loppet går på nyårsaftons 
morgon kl. 9 från Lunds dornkyrka 
till Linero, där det åsyftade paret 
en gång bodde. Man kan gå, cykla 
eller springa. Avslutning sker i 
kollektivet "Glädjen" där man äter 
saffransbullar och dricker mous
serat vin (vinet är en tradition från 
1985 då jag av redaktör Mårtens
son i femtioårspresent fick ett 
bubbligt vin från Israel. Detta 
förtärdes av Lasse Svensson och 
mig efter första provrundan och vi 
blev helt höga på det, antagligen 
som en följd av uttorkning). 

Detta lopp är fortfarande ganska 
populärt, dvs det är ofta t1er än 
fem som deltar. Vi vill med rna
tianerandet hedra ekonomen Knut 
Wicksell och kvinnosakskvinnan 
Anna Bugge-Wicksell. 

De var Sveriges första offentliga 
sambopar, som alltså levde ogifta 
eftersom lagstiftningen vid gifter
mål underordnade kvinnan man
nen. Knut var en liberal ekonom, 
som fortfarande har gott rykte i 
vetenskapliga kretsar. Vem kan 
säga det om dagens ekonomer om 
hundra år? Anna var den tidens 
Alva Myrdal (dock utan någon 
stygg son), satt i Lunds stadsfull
mäktige 1913-18 och var förs ta 
kvinna som var medlem i NF:s 
permanenta mandatkommission. 

De hade en skrinda som de drog 
från Linera till torget i Lund. Så 
apostlahästarna använde de! 

Eric Hermelin 
Det här är det mest misslyckade 
loppet liksom Eric själv, som ju 
tillbringade det mesta av sin tid på 
S:t Lars, där han vårdades för alko
holism. Uppriktigt sagt är jag ofta 
ensam vid dornkyrkan på påsk
aftons morgon kl. 9 då loppet går 
av stapeln. Man springer eller går 
till S:t Lars över Värpinge och 
sedan tillbaks till Kyrkogatan 17, 
där man äter sill och tar sig en 
stark jävel, helt i Eric s anda. 

Eric Hermelin är mest känd för 
sina översättningar och kommen
tarer till persisk litteratur, bl.a. av 
Ornar Khayyans "Rubaiyat". Un
der andra världskriget gav han ut 
antinazistiska broschyrer. Trots att 
friherren var nersupen levde han i 
84 år, vilket kan vara en tröst för 
dem som inte motionerar så 
mycket. Det finns några böcker 
utgivna om honom av P.E. Lindahl. 

Om någon är intresserad att gå 
eller småspringa en kvarts Ekelund 
från Stångby träffs vi på järnvägs
station på julaftonsmorgon och tar 
ett tåg omkring kl 9. Kontakta 
gärna på tell29098 (arb. 355882). 

Finn Hagberg 
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Till Kajsa Theander 
Den artikel du skrev i förra veckans 
VB uttrycker en oro över situatio
nen i vänsterpartiet Lund. Denoron 
delar jag. Så här vill jag beskriva 
vad som hänt: 

När vi fick större möjlighet till 
inflytandeeftervalet 1994harflera 
av oss gamla (dvs. medlemmar 
som 15 år eller mer) partimedlem
mar åtagit oss många tunga upp
drag. Uppdrag som innebär ett 
konkret ansvar och tvingar oss att 
konkretisera de krav vi drev i op
position, Det känns som ett nyttigt 
arbete. Aven om jag kan hålla med 
dig om att det inte finns särskilt 
många synbara bevis för vad vi 
åstadkommit, så tyckerjag faktiskt 
att vi gör ett ganska bra jobb som 
rödgröna kommunalpolitiker. 

Jag kan inte uttala mig för de 
andra nämndsordförandena, men 
utifrån min horisont i Miljödele
gationen har vi grundlagt ett arbete 
som förhoppningsvis kommer att 
ge många åskådliga resultat innan 
mandatperioden är slut. Du kan 
knappast ha missat Miljödelega
tionens informationscentral, den 
gula bod, som turnerat runt i olika 
kommundelarunder 1995. Agenda 
21-tidningen till alla hushåll samt 
LundAgendan till anställda och 
förtroendevalda i kommunen syf
tar också till att stimulera Lunda
borna till praktisk miljöhandling. 
Utbildningen av samtliga kom
munanställda har påbörjats, där de 
400 miljöombuden ute på förvalt
ningarna får extra kunskaper för 
att kunna fungera som motorer i 
miljöomställningsarbetet. Miljö
delegationen arrangerade ett tra
fikseminarium som blev en viktig 
inspirationskälla för arbetet med 
att utveckla en miljöanpassad 
transportpolitik. Samtidigt har det 
konkreta förändringsarbetet satt i 
gång. Miljöundervisningen på vis
sa skolor i Lund håller en mycket 
hög klass. Lundafastigheters pla
ner för byggande har nyligen valts 
ut som ett av de två byggprojekt i 
landet som Naturvårdsverket anser 
vara föredömen vad gäller ekolo
gisk omställning. Miljödelegatio
nen kan och ska inte ta äran åt sig 
för allt som händer, det är många i 
kommunen som är genuint miljö
engagerade. Men vår roll är att 
sprida kunskap om och entusias
mera till ytterligare aktiviteter. 

Med andra ord känner jag mig 
förolämpad när du skri ve r att 
ingenting händer. Det jag vet om 

vad Sven-Bertil Persson gör i so
cialnämnden, Cecilia W adenbäck 
i personalutskottet, Göran Fries i 
fritidsnämnden och Mårten Duner 
i fastighetsnämnden, talar för att 
de också har ansträngt sig för att 
åstadkomma en självständig och 
vettig vänsterpolitik. Samtidigt har 
det goda med vänsterpartiets 
ökande inflytande haft en negativ 
effekt på det interna partiii vet. Det 
finns alldeles för lite tid över att 
prata med nya medlemmar och ge 
dem en chans att komma in i parti
aktiviteten. Det finns alldeles för 
lite tid att lyssna på och sätta sig in 
i de problem som andra förtroende
valda har. Vi superaktivister har 
oftast fullt upp med vårt eget. Om 
du har känt dig ensam när du ska 
sätta igång med kommundels
nämnd Söder, är detta ingen unik 
erfarenhet som förtroendevald för 
vänsterpartiet i Lund. 

Den stora frågan är vem som 
har ansvaret för den situation som 
har uppkommit och vems ansvar 
det är att göra något åt den. Vi har 
ingen verkställande direktör som 
kan sparkas och ingen ordförande 
att avsätta. Det finns nog ingen 
annan lösning än att vi som bryr 
oss om vänsterpartiet nu inför års
mötet anstränger oss för att hitta 
förslag på bättre arbetsformer. Det 
är en brådskande arbetsuppgift 
eftersom vi annars riskerar att tappa 
folk, dels superaktivister som inte 
orkar längre, dels nya medlemmar 
som finner att ingen intresserar sig 
för dem. Nya arbetsformer behövs 
givetvis också för att den politik vi 
bedriver ska utvecklas och för
ankras. Har VB :s läsare några kon
struktiva förslag? 

Karin Svensson Smith 

~ 
RÖDA KAPELLET Sö 17/12 18.45 på 
Musikskolan med Joakim inför Owes 
fest, nr 143, 166, 208, 237, 239, 246, 
298a, 314. 
Första rep 1996 sön 14/ 1 18.45 
Musikskolan. 
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