
Fredag 13 september 

Utkommer fredagar 1996 22:e årg. 23 
På medlemsmötet 
förvänsterpartiet måndagden 16 '! 
kl. 19.30 (på partilokalen. Bred
gatan 28) kommer att diskuteras 
och fattas beslut om hållningen till 
dansteatern, en fråga som emeller
tid torde ha blivit mindre het efter 
socia ldemokraternas avvisande 
beslut på deras medlcmsmöte. 
Dessutom diskuteras den kom
mande EM U-k am panj en och. 
ofrånkomligen. vänsterpartiets ak
tuella ledningsproblem . Välkom
na. hälsar styrelsen. 

Den hälsarockså att medlemmar 
gärna får föra upp andra frågor till 
diskussion på mötet. Det är bra om 
man i förväg anmäler detta styrel
sen . 

Vi påminner om att vänster
partiets expedition normalt är be
vakad tisdagar l O-l 2 och 13.30-
16. onsdagar 18-20. torsdagar l O
l 130 och 13-15. T elefon dit 
138213. 

Jörn betalar inte 
Löner och ersättningar är höga i 
EU. Och EU-parlamentarikernas 
ersättningar li gger gott och väl 
25 000 kronor i månaden över vad 
en svensk rik sdags ledamot får 
även efterdet att alla merkostnader 
är betalda . Givet förstås att man 
reser billil!t och inte i business 
class. ~ 

Vänsterpartiet kom överens med 
sina EU-parlamentariker att de 
varje månadskulle betala in 20 000 
kronor till partiet och 5 000 kr till 
någon solidaritetsrörelse av eget 
val. u n der första halvåret !996 
har Jonas Sjöstedt punktligt betalat 
l 20 000 t i Il partiet och dessutom 
till Bosnien. Marianne Eriksson 
betalade in l 00 000 kr och dess
utom till Fristadsfonden. Jörn 
Svensson betalade in 118 kr. 

En sådan här överenskommelse 
är naturligtvi s inte juridiskt bin
dande. Inför kommande val bör 
valberedning och väljare avkräva 
otlentliga löften om attlåta partiet 
få del av EU-pengarna . På så sätt 
blir det svårare att strunta i den 
moraliska förpliktelsen. 

Ann 

Della !!nligt redovisningl!/7 på 
partistyrelsen .för en vecka sen. 
.Iii m och Marianne kan ju ha hetalt 
mer sen den. Ri!d. noterar alt det 
inte iirfiirsta gångell.\'0111 Jiirn.fi
guraar i samhund med ko.,·tscllnma 
flyg /'l!.\' O/'. 

Ung Vänsters 
temamöte om skolpolitik den 19.9 
~ir kl. 18. P!\ lokalen. 

Det är Brysselpengarna de är ute efter 
Jag har deltagit i Öresunds
regionens förs ta gemensam ma 
kulturkonferens. Den ägde rum på 
det fönsterlösa och och gråmålade 
"vogndekket" på den gamla HH
färjan Kronborg. som numera är 
symbol för Kulturby 96 och ligger 
förtöjd vid Langelinie ..i Köpen
hamn. Arrangör var Oresunds
komiteens Kulturråd. Syftet var 
att diskutera samspelet mellan 
region och nation. med särskild 
inriktning på Skåne och Siar
Köpenhamn. som utropats till 
region. och det gjorde man i viss 
mån. 

Det var alltså inget större fel på 
inledare och inledningsanföran
den. Det var åtta män från Dan
mark, Sverige och Katalonien som 
pratadeoch visade overheadbilder. 
Att det bara var män motiverades 
av komframochsägaren Birthe 
Warnol f med att man bara ville ha 
verkliga toppkrafter som inledare! 
Den svenska riksdagens kultur
utskott var välrepresenterat med 
politiker. tyvärr ingen vänster
partis!. och med tjänstemän, och 
det fanns en politiker från det 
danska folketinget. Fördelningen 
speglade rätt väl fördelningen i 
stort av lägre politiker och byrå
krater. Det var sex gånger så många 
svenskar som danskar. Köns
fördelningen var 56 procent män 
och 44 procent kvinnor. 

Nationsfördelningen är ganska 
intressant eftersom den tydligt 
visarden obalans som finns bakom 
talet om integration överÖresund . 
Stor-Köpenhamn är befolknings
mässigt tre gånger så stort som 
Skåne. Den danska sidan domine
ras av Köpenhamn. so m är huvud
stad med ett nationellt ansvar för 
dansk kultur. medan Sk åne inte 
alls har samma tyngd och koncen
tration av befolkning och kultur
institutioner t i Il en enda stad. Detta 
utgör naturligtvis en begränsning 
av Köpenhamns möj li gheter och 
intresse för Oresundsprojek t. 

Trivialkonskapsförmedlare 
Konferenser har allmänt ett stort 
värde. som spridare av trivialkun
skap. Jag vet numera att dörrarna 
i Danmark går inåt medan de i 
Sverige öppnas utåt. Till en del 
beror det på skil lnad i kynne: i 
Danmark får man ellerbjuder man 
in gäster. medan man i Sverige får 
främmande. Brandskydds- och 
c vakueri ngssynpu nk ter v äger 
tyngre hos oss än i Danmark . Efter 
ett antal besök på trånga fartygs
toaletter vill jag tillägga att det är 
rätt praktiskt att dörren går utåt' 

Danskar och svenskar diskarolika 
och därför ser våra diskbänkar 
olika ut och är av olika material. 

Uppväxt vid Sundethar jag svårt 
att se något märkvärd igt i att man 
umgås över vattnet, och jag har 
svårt att tro på Oresundsbron som 
ett folkförbrödrande bygge. Sedan 
mitten av 1940-ta let har gräns
handeln varitrelativ t stor över Öre
sund, främst mellan Hel si ngborg 
och Hel singör, men också mellan 
Malmö och Köpenhamn. Det är 
pri ser och valuta som har avgj ort. 
För tillfället köper skåningarna 
pi Is ner på andra sidan och dan
skarna köper bildelar på Bilema i 
Helsingborg och verktyg på Clas 
Oh l son i Malmö. men tiderna väx
lar. 

Danska är ett vanligt språk på 
Malmö konsthall och på Helsing
borgs konserthus. och till och med 
serveringspersonalen på kafeterian 
på Louisiana pratar svenska. Sam
arbete mellan kulturinstitutioner 
och mellan konstnärer verkar 
fungera relativt väl trots nations
gränsen. Det är nog som Trevor 
Davies . generalsekreterare för 
Kulturby 96 .sa på konferensen. 
attavstånden numera är betydelse
lösa. 

Hala kommitteflaggan! 
På kort tid har enmanskansliet på 
Öresundskomiteen vuxit till tio 
personer som skall främja integra
tionen över Sundet. Därmed har 
det nog uppnått en storlek som 
möjliggör ytterligare expansion. 
Nästa kritiska gräns är väl ett 
hundra integratörer. Det finns 
emellertid några hot. som Trevor 
Davies anförande bör ha gjortdem 
medvetna om. Det krämarspråk 
som tilltalar lokalpolitiker, tjänste
män och givetvis näringslivsfolk 
-om att kultur är bra för business 
-ogillas av utövande konstnärer. 
Sammankopplingen av fysisk 
Öresundsbro och kulturbro är 
riskabel eftersom Öresundsbron 
är ett projekt som splittrar opinio
nen på båda sidor av Sundet. Jäm
förelsen med EU är relevant. l 
Danmark var hälften av befolk
ningen motståndare till unionen. 
men åttio procent av kulturarbe
tarna var emot. EU-projekt för 
kulturell integration är därför 
svårsålda. Davies råd var att glöm
ma logon. tona ner överbyggnaden 
och främja konkreta projekt som 
växer underifrån. 

Detta är en svårhanterad utma
ning för Öresundskomiteen efter
som man är så stolt över sin lago. 
sekretariatschef Birger Olofsson 

kan utan vidare använda en halv 
timme för att förklara hur sinnrik 
och integrationsriktig den är. Den 
ser utsom ett ratat förslag till 
internationell symbol för brott
ning. Viktigare än Jogon är 
emellertid att komileens huvud
sakliga materiella uppgift är att 
föreslå fördelning av EU-pengar. 
Det är a llts å guldkalven man 
dansar kring. Som vanligt. 

RN 

Från det kommunala 
tänkte jag idag kort rapportera från 
en sammandragning i Hässleholm 
med politiker från Skåne och Ble
kinge, arrangerad av Invandrarver
ket. Regiondirektör Anders Wes
terberg. ej helt okänd person i 
Lund. presenterade en rapport om 
kommunernas sätt att sköta intro
duktionen i det svenska samhället 
för tlyktingar som fått uppehålls
tillstånd . Kortfattat kan man be
skriva situationen så här: den oba
lans som för närvarande råder i 
Sverige mellan antalet arbetstill
fällen och antalet personer som 
vill komma i åtnjutande av dessa 
arbetstillfällen märks med all (o)
önskad tydlighet bland flyktingar
na. Efter ett och ett halvt års in
troduktion är andelen tlyktingar 
med "reguljära " arbeten 5 o/~ (ännu 
lägre i Lund) , efter två och ett 
halvt år 7 %, efter ytterligare ett år 
9%. Skälen till dessa extremt låga 
siffror spekulerades det kring. Den 
(alltför?) enkla förklaringen var: 
för då liga kunskaper i svenska. 
SFI-undervisningen leder trots att 
man, Komvuxoch andra. uppfyller 
den speciella läroplan som gäller 
för SFI. för drygt 50 % av flyk
tingarna inte fram till den kun
skapsnivå i svenska som arbets
förmedlingarna kräver för att 
försöka förmedla arbeten (som i 
sin tur inte finns). 

Mycket mer skulle kunna 
skrivas om flykting- och invand
rarfrågor. fast inte just nu. Istället 
vi Il jag göra reklam för ett eve
nemang i november, preliminärt 
den 16. Då har Lunds invandrar
råd tänkt arrangera en invandrar
politisk debatt. någonstans i cen
trala Lund. med deltagande av 
bland andra Invandrarpolitiska 
kommittens ordförande Björn 
Rosengren. som tillsammans med 
riksdagsmän och andra debattörer 
skall diskutera kring frågan in
vandrare/sysselsättning. Me r de
taljer kring evenemanget kommer 
senare i denna tidning. och andra. 

SBP 



sjukvårdens ekonomikris: 

Tvivelaktigt 
investeringsstopp 
Den skånska sjukvårdskrisen är 
all varlig, för att uttrycka det milt. 
med ett samlat underskott av l ,2 
miljarder som morgontidningarna 
har rapporterat om från den all
skånska styrgruppens möte. Det 
har nu fattats beslut om att bl.a. 
låsa alla investeringar till i novem
ber. och nedläggning av hela sjuk
hus kommer troligen upp på dag
ordningen igen trots att den är minst 
sagt impopulär hos alla partier och 
deras väljare. 

VB ringde upp Mats Åstrand, 
vänsterpartiets representant i styr
gruppen. 

- Jag opponerade mej inte på 
mötet, säger Mats, men egentligen 
är jag tveksam till detta med ett 
totalt investeringsstopp. Jag tycker 
att det upprustnings- och ut
byggnadsprogram som har arbetats 
fram är mycket väl underbyggt. Nu 
betyder ett par månaders uppskov 
kanske inte så mycket i praktiken, 
men psykologiskt är det olyckligt 
för den berörda personalen. Det 
handlar ju om att byta ut nedslitna 
lokaler mot moderna och rationella. 
Konkret tänker jag på det nyss 
inledda samarbetet mellan sjuk 
husen i Malmö och Trelleborg, där 
en upp en sådan upprustning verk
ligen är motiverad. 

-Spara måste vi men det är 
framför allt driftkostnaderna som 
behöver angripas. En snabbare 
samordning och rationalisering av 
akutsjukvården tycks vara det som 
ger störst resultat. Nedläggningar 
av hela sjukhus är vån parti fon
farande emot. 

- Den 15 oktober har styrgrup
pen ett nytt möte och får en rapport 
från alla budgetberedningarna. Den 
12-13 november samlas vi till ett 
internat, och då tas nog en del tunga, 
faktiska beslut. 

Gr 

Hagia Sofia som föredöme i Lund 
Åter tycks det planerade maske
bygget bli stoppat. Det är verkligen 
inte bra. 

Man kan förstå lokalpolitikernas 
tvekan inför stadsplanen. De till 
masken hörande studentrummen 
skulle onekligen bli störda av 
bullret från motorvägen. Vänstern 
värnar om miljön i andra sam
manhang och det skulle se lite 
märkligt ut om man nu gav avkall 
på sina principer. Det är helleringet 
värdigt läge för en helgedom. 
Masken i Malmö har ett liknande 
läge intill Inre ringvägen och ser 
rent patetisk ut i sammanhanget, 
och i Lund har vi det bisarra exemp
let med Rikets Sal på Gastelyekans 
industriområde. 

Man kan emellertid undra hur 
saken uppfattas bland de engage
rade som för sin del har godkänt 
läget. Med tanke på främlings-

fientligaargument som hartlorerat 
i debatten misstänker man kanske 
bland finansiärerna i Egypten att 
talet om bullernormer. som de nog 
inte har så stor förståelse där. bara 
är ett svepskäl. 

Det handlar alltså om Lunds an
seende i både Sverige och Mellan
östern . Vänsterpartiets styrelse i 
Lund har också uppmanat partiets 
kommunalpolitiker att på allt sätt 
medverka till en snabb lösning på 
frågan om moskebygget. Den som 
byggnadsnämndens ordförande , 
Gunnar Jönsson (s), har antytt med 
ett läge någonstans vid Södra vägen 
är inte godtagbar. Det skulle 
nämligen innebära ytterligaretlera 
års fördröjning. Det finns visser
ligen i Lund en gammal dålig tradi
tion av långrotande i plan- och 
byggfrågor (Villa Sunna, kvarteret 
Galten, Mårtenstorget osv.) som 

Gentlemannens frukost: 

den nuvarande vänstermajoriteten 
inte har gjort något påtagligt för att 
bryta. men inte heller det argu
mentet tror vi går hem i Kairo. 

Kristendomen däremot är väl 
försedd med stora och välbelägna 
helgedomar i Lund. Nyss fick vi 
ytterligare en kyrka, på Ostra Torn. 
Samtidigt fortsätter sekularise
ringen. Tidningarna har berättat att 
söndagsgudstjänsterna i Kloster
kyrkan ska upphöra eftersom be
sökarna är så få. 

Svenska kyrkan behöver pengar 
nu efter skilsmässan från staten. 
Ett förslag: sälj Klosterkyrkan till 
muslimerna och låt den bli mos k e! 
Det finns goda förebilder när det 
gäller sådana transformationer, det 
vet var och en som har varit i Istan
bul och sett Hagia Sofia. 

Gunnar Sandin 

Dryper av smör och honung 
Ännu ett alternativ står numera 
öppet för den morgontidige ute
ätaren i centrala Lund. Espresso 
House i Sankt Petri kyrkagata 
öppnar redan klockan åtta. 

Det är inte mycket till takhöjd i 
det gamla korsvirkeshusets små 
rum - jag mätte till 183 cm under 
en av takbjälkarna. Det kan nog bli 
rätt förtätad stämning längre fram 
på året, för stället har snabbt blivit 
populärt bland studenterna och är 
välbesökt. An så länge står dock 
dörrarna öppna mot gården där det 
finns några bord. Där kan man tära 
sin frukost med utsikt över sop
tunnor och parkerade bilar. men 
mangårändå gärna dit, förinomhus 
står musikskvalet på och stör samtal 
och eventuella tankar. 

Eller den läsning som hör 
samman med en urban frukost. Es
presso House tillhandahåller både 

tidskrifteroch morgontidningar. De 
senare är tre ; förutom den obliga
toriska sydsvenskan handlar det 
om Dagens Industri och Svenska 
Dagbladet. Alla är naturligtvis 
värda att läsa eller åtminstone 
skumma, men urvalet av tidningar 
ger en inte helt angenäm ideologisk 
profil åt stället. 

Inte heller kan en gentleman få 
sej ett wienerbröd eller klassisk 
småfranskehalva med ost och 
salladsblad. Så varför alls gå dit? 
Ja det finns faktiskt några skäl: 

l. Stans största sortering av kaffe 
säger de själva. och det är alldeles 
sant. Vanemänniska som man är 
frestas man ändåatt växla om ibland 
och cappuccino är gott, rent objek
tivt. Det finns tlera andra tillag
ningsformer att välja på också, de 
flesta italienska. och man saknar 
egentligen bara ca fe corretto. eller 

kask som det heter på svenska, som 
kan vara gott en kulen dag. 

2. Deras frukostpaket (serveras 
8-11) är högst prisvärt trots att det 
inte innehåller några kakor. För
utom kaffe får man två sorters gott 
bröd och smör och marmelad och 
god ost och lite fräscha grönsaker. 
Plus juice, allt för bara 29 kr. 

3. För den som (likt underteck
nad) behöver lite sötsaker finns det 
goda alternativ till wienerbröden . 
En kaka smakar choklad och en 
annan cheese och bägge är läckra. 
Priset tas dock av ställets bullar. 
De ser ut som högst ordinära kanel
snäckor men de ligger tungt i 
handen. och efter ett bett dryper de 
och mungiporna av smör och 
honung. Smaskens' 

Gr 

Vänsterpartiet: ej bankrutt men skuldsatt I alkoholfrågan 
Det är ju nu under mellanvalsåren hålla förlustföretag under armarna, Huvudorsaken till v-folkhögskolor- Expressen skriver att Lars Werner 
som vänsterpartiets sku ld på 7,7 men vi trodde på skolornas möjlig- nas försämrade ekonomi kan sä- har sagt att han för sin del aldrig 
miljoner måste minskas. Hittills heteroch bedömde krisen som till- gas vara alltför optimistisk plane- söp på jobbet. 
har vi bara lyckats få nerden t i 116.1 fällig. ring och alltför juste personalpoli- - Det kunde i och för sej ha varit 
miljoner. Men tillsammans med att parti- tik. De senaste krisårenharallmänt sant , berättar en tidigare med-

Vänsterpartiet är inte bankrutt. kongressenskostnaderskjutit i höj- sel/ inneburit ett uppsvingför vux- arbetare . Lasse var ofta så plakat 
som en del tidningar har hävdat. den på ett oacceptabelt sätt, ökade enwbildning, delvis som ett resultat redan när han kom på morgonen att 
Fastigheterna ger en " koncern- kostnader på många andra poster av regeringens strävan att få ner han inte behövde dricka mer under 
balansräkning'' som hamnar på 18 och förväntade intäkter som ute- den öppna arbetslösheten. Inte dagen. 
miljoner plus . Men eftersom vi inte blivit(exempelvisärmångadistrikt minst Kvarnbyskolan har fått ett Lars Werner lär emellertid anse 
vill sälja varken Kungsgatan 84 dåliga på att betala in) fattas pengar gott rykte bland elever och upp- att Expressen inte harciterat honom 
eller kursgården Syninge så hjälper för angelägna investeringar och dragsgivare och expanderat kraf- rätt. F. ö. för han ett nyktert Ii v 
ju inte det så mycket när vi inte verksamheter. tig t. Men den har också tillåtit sej numera. 
lyckas betala a v på gamla sk u l der i Kontorslokalerna på Kungsgatan en hög lärartäthet och av inte minst Partistyrelsen hade enligtuppgift 
den takt vi föresatt oss. är klart undermåliga och de principiella skäl satsat på fasta en lång diskussion om Gudrun 

Och det halvårsbokslut som pre- anställda som har väntat tåligt och jobb, inte tillfälliga anställningar, Schymans problem på sitt senaste 
senterades på partistyrelsemötet lojalt på en upprustning blev minst uppger rektor Bengt Hall. Nu har möte. En deltagare ifrågasattedock 
den 6 september var ingen glad sagt besvikna när den sköts på kranarna med pengar till upp- det meningsfulla i att utförligt 
läsning. Stiftelsen Bona. dvs Bona framtiden. Medlemstidningen dragsutbildning dragits åt och diskutera terapifrågor i en så stor 
och Kvarnby folkhögskolor. kunde Vänsterpress kommer mer sällan skolorna står där med en över- krets. 
inte i tid betala tillbaka ett lån på en istället för oftare. Tjänsten som wlighet som det Iar tid att avveckla. Vari Gudrun Schymans skandal-
miljon till partiet. och partistyrelsen miljösekreterare får även nästa år Partikongressen kostade cirka artade uppträdande på premiär-
hade inte mycket till val än att vara vakant. Det är en besparing en miljon mer än budgeterat. Det biografen skulle ha bestått tänker 
förlänga det lånet eftersom vi är som svider i själen. äringetgottbetygåthandläggarna, vi inteskriva om i VB . Den perverst 
stolta över skolorm1. Partistyrelsen Ann heller inte alt det dåliga resultatet intresserade hänvisas till KPMLr:s 
var överens om att vi inte skulle har blivit känt så sent. tidning Proletären. 



1676 och sedan: slag vid Lund 
Ibland blir recensionsböcker Ii~
gande. och allmänt sett har vtil V~B 
rörsummat sin bevakning av den 
lokala litte raturen . Della kan 
förbättras och ett bra sätt ~ir att 
börja med den. vid sidan av Sverker 
Oredssons studie om nazismen. 
bästa Lundaboken hittill s i år : 
Gaml a Lund s årsbok Sexton
lwndrwjulliosex. Minnet m• hi
storien, his10rien om minnet. 
skri ven av Claes Wahlöö och Göran 
Larsson . 

Boken har som underrubriken 
två avdelningar. om än av olika 
längd. och vi tar uppdem en i taget. 

"Han var så illa skjuten" 
Slage t blev aktuellt genom det 
överraskande gravfyndet på Norra 
Nöbbelövs kyrkogård fö rra året . 
dit bönderna a lltså hade beordrats 
att forsl a och och gräva ner liken . 
"Föremålsfynden antyder att liken 
var i ett sådant t i Il stånd att man inte 
ville ta vara på utrustningsdetal
jerna''. kommenterarförfattamade 
upphittade sporrarna, knapparna 
och beslagen. 

Fyra av de tretton förtecknade 
kranierna ha r huggmärken. Ett 
finns avbildat , hugget har träffat 
uppifrån. En fotsoldat, kan man 
rörmod a, som huggits i huvudet av 
en högre placerad ryttare. 

Skelettfotot ger därmed s laget i 
Lund en åskådlighet som inte hade 
varit möjlig bara något år tidigare . 
Fast även förut har vi kunnat se de 
fa llna som beströr den frusna åker
marken vid nuvarande Slipare
lyckan och Oscarshem på den del
tagande observatören Erik Dahl
berghs detaljrika teckningar från 
slaget. De lyfts föredömligt fram i 
boken genom dc många detaljför
storingarna . 

Omkring 8 900 man dog direkt 
på slagfältet. plu s troligen ytterli
ga re någ ra hundra av skador. 

Många andra blev fysiskt och säkert 
också psykiskt skadade för Ii vet. I 
tankarna rinner upp Karl Wittings 
dikt om slaget med dess chockade 
yngling. ' 'han var så illa skjuten". 

Slumpens skördar 
Hur stormaktstidens krig konkret 
gick till haren stor allmänhet under 
senare år undervisats om genom 
Peter Englunds böcker. Pol ta va och 
andra. Wahlöö & Larsson komplet
terar med en genomgång av re
krytering. ammunition, vapen. rust
ningar. taktik , organisation och 
mycket annat. Slaget i Lund be
handlas i sitt sammanhang med 
hela skånska kriget som började 
med e n dansk landstigning på Ven 
den 13 september 1675 och slutade 
först när danskarna utrymde 
fästningarna i Hels ingborg och 
Landskrona den 21 oktober 1679. 

Vad själ va Lundaslaget beträffar 
bestyrker boken tidigare författares 
slutsatser att utgången av slaget 
mellan de ungefär jämstarka arme
erna t i Il stor del var ett resultat av 
slump och tillfäll igheter. Möjligen 
hade svenskarna en mer offensiv 
taktik och kanske var de danska 
befälhavarna mer rigida och bund
na av manualerna. 

Slaget var en stor förlust för 
danskarna men det avgjorde inte 
kriget som ju fortsatte tlera år. 
Liksom kriget inte avgjordes av 
det nästan lika stora nederlag som 
svenskarna led på Köge bukt den I 
juli 1677, en drabbning som man 
ser märkligt lite om i svenska 
h i stori eböcker. 

Betong blev granit 
Så vardet minnet av det stora slaget. 
Des s främsta manifestation är som 
vi alla vet monumentet uppe på 
den plats där de redan slagna rna
trostrupperna höggs ner nästan till 
sista man. Monumentet som varen 

yttring av studentskandinavismen 
och uppfördes i det då moderna 
materialet betong, en betong som 
emellertid vittrade och 1930 fick 
ersättas med den mer beständiga 
graniten. 

Monumentinvigningen 1883 
firades i enighet. Annorlunda blev 
det 1926. 250 år efteråt. Höger 
stä lldes mot vänster inom student
kåren och debatten färgades av 
den då aktuella regementsslakten: 
då fö rsvann Livgardet till häs t. 
Livgardets dragoner. Smålands 
husarer. Västgöta regemente oc h 
Karlskrona grenadjärer. alltsam
mans förband som hade deltagit 
på den svenska sidan . Man talade 
om det andra slaget i Lund. Fir
andet blev emellertid av, och 
generalen Lars Tings ten (farbror 
till Herbert ) alluderade i festtalet 
på en nyss skriven ballad av Evert 
Taube. 

Sen tågade tiotusen Lundabor i 
ett medborgartåg ut till monu
mentet. Det visade att slaget 1676 
levde i det kollektiva minnet. Nå
got liknande blev det den 8 maj 
1945, freds dagen, då monumentet 
upplevdes som den mest gripbara 
symbolen för Danmark här i Lund. 

1976 var det dags för trehundra
års firande. Det blev inte av. sedan 
en motopinion väckts av docenten 
lngers , representant för nu nästan 
utdöda, radikalaskånska frisinnet. 
Vänsterpartierna hängde på. 

A ven detta beskrivs också i 
denna rika årsskrift , som bland 
annat innehåller en krönika över 
det skånska kriget och dess 
efterbörd och en förteckning över 
bemärkta deltagare i slaget. Bland 
dem märks Karl Xl :s häst Briljant 
som sedermera övergick till sonen 
Karl XII och döptes om till Brand
klipparen, samt dog sotdöden i 
Lund 1716 vid cirka 44 års å lder. 

Gunnar Sandin 

Detalj ur en Erik Dah/berp, hteckning från slaget vid Lund. återgiven i boken Sextonhundrasjulliosex. 

Läsvärt från förlaget 

D aidalos 
Zygmunt Bauman. Postmodern 
etik. ca 270 kr 
Zygmunt Bauman, Dödligheten 
och odödligheten i det moderna 
samhället, ca 230 kr 
Zygmunt Bauman. Auschwitz och 
det moderna samhället. ca 230 kr 
Ulrich Beck. Alluppfinna det 
politiska. Bidrag till en teori om 
reflexiv modernisering, ca 260 kr 
Peter Burke. Samtalskonstens 
historia. ca 200 kr 
Mohammed Chaib & Birgitta 
Orfal i (red. ), Sociala representa
tioner. Om vardagsvetandets 
sociala j imdament. ca 260 kr 
Sigmund Freud. Leonardo da 
Vinci - etr barndomsminne, ca 
103 kr 
Sigmund Freud. Vitsen och dess 
förhållande till det omedvetna, ca 
230 kr 
Sigmund Freud. Totem och tabu, 
ca 200 kr 
Donald H. Graves, Att undersöka 
världen. Intervju, observation, 
reportage, ca 180 kr 
Donald H. Graves , Skriv- och 
läsbefruktning, ca 165 kr 
JUrgen Habermas, Diskurs, rätt 
och demokrati. Politisk-filoso
fiska texter i urval, ca 260 kr 
Jiirgen Habermas, Kommunika
tivt handlande. Texter om språk, 
rationaliter och samhälle, ca 300 
kr 
Jiirgen Habermas. Samhälls
vetenskapernas logik, ca 260 kr 
Tomas Kroksmark , Didaskalos. 
Undervisningsmetodikfrån vår 
tideräknings början. ca 265 kr 
Tomas Kroksmark, Didaktiska 
strövtåg. Didaktiska ideer från 
Comenius till fenam enagrafisk 
didaktik , 245 kr 
Per Olof O lofsson , Det ~)älv 
konstruerade fän gelset. En 
samhällsbetraktelse, ca 245 kr 
Per Olof Olofsson. Urfantasin 
och ordningen. Om begäret, det 
heliga oclz det moderna sam 
hället, ca 152 kr 
Per Olof Olofsson, Den avklädda 
människan. ca 127 kr 
Seymour Papen. Hur gör 
giraffen när den sover? Skolan. 
datorn och kunskapsprocessen. 
ca 190 kr 
Charles Taylor, Jdemitet, frih et 
och gemenskap. Politisk-filo
sofiska texter i urval. ca 270 kr 
Charles Taylor m.tl. Det mång
kulturella samhället och 
erkännandets politik . ca 200 kr 
Charles Taylor m. fl.. Hegel och 
det moderna samhället, ca 127 kr 
Lev S. Vygotskij , Fantasi och 
kreativitet i barndomen. En 
psykologisk essä, ca 177 kr 

Böckerna finns i den välsorterade 
bokhandeln till ovanstäende 
priser. Man kan också bli 
medlem av Daidalos bokklubb 
och få dem ca 25 procent 
billigare 



VECKOBLADET Bredgatan 28, 222 21 LUND. Prenumeration: 180 
kr per år. lns. på postgiro 1 74 59-9. Ansv. utgivare: Monica Bondeson. 
Sättning och lay-out VB-red. på Tidskriftsverkstan SvartbrOdersg. 3. 
Tel 04El- 211 5f 59 onsdagar e. kl 19. Fax: 046-14 65 82 Manusl<an 
också lämnas på B redo. 28"senastonsd. k117. Eftertryck av texttillåtes 
om källan anges. Bilder"ärupphovsmannens egendom. Red. förbehåller 
sig rätten att korta insånt material. Tryck:KFS AB, Lund. 

HAR DU FLYlTAT? Skicka in hela adressdelen ti ll Veckobladet 
(Se ovan). 

NY ADRESS ...................................................................................... . 

POSTTIDNING B 
81om K-3.r· 'n 

Uardav äge~ D: 85 

I huvet på en parkeringspolitiker Sensommarvandring 
Den som får VB på fredag och 
läse r detta har fortfarande chans 
att hoppa på Vandringssektionens 
sista tur för sommaren . som ju 
sl utar på söndag. 

Det luktar piss i parkeringshuset 
Färgaren . f.d. Epas/Tempos/ 
Åhlens p-hus. Huset ligger be
kvämt till inte bara förden som har 
parkeringsbehov. 

Bi listema klagar. P-bolagets nye 
och driftige vd är bekymrad. Han 
vill få väck lukten med hjälp av 
högtrycksspolning. men 

l) det finns inga golvbrunnar 
dit vattnet kan rinna undan utan 
det mås te hinkas upp. 

2) lukten går ändå inte riktigt 
bort. 

3) saneringen kostar en massa 
pengar. 

Kostar gör också saneringen av 
klotter som har ökat på sistone. 
klottret alltså. Liksom städningen 
överhuv ud taget. som i n te fungerar 
som den borde trots att man har 
bytt städfirma två gånger - för 
närvarande är det Renhållnings
verket. 

Den som en gång var med och 
bekämpade tillkomsten av Epas 
p-hus känner en bister tillfreds
ställelse. De kan gott ha sina doft
problem. parkerarna. Och vad luk
tar egentligen värst: urin eller av
gaser'1 

Balans? 
Det finns för lite p-platser i centrala 
Lund, klagar torghandlarna på och 
köpmännen kring Mårtenstorget 
Dessutom säger de att det finns 
storrisk för"cityvandring" närdet 
nu planeras en massa nya p-platser 
på västra sidanjärnvägen. Därmed 
menas t. ex. att bilburna besökare i 
Lund skulle överge McDonald's 
vid Månenstorget till förmån för 
Burger King vid Knut den stores 
torg. 

Ur ett större perspektiv än de 
lokala krämarnas spelar det ingen 
större roll var i stadskärnan som 
tyngdpunkten ligger så länge 
kärnan bevararsin totala attraktion 
jämfört med landsbygdens köp
lador (Burlöv. Lödde osv ). Men 
om man tror på p-tillgångens city
förskjutande effekteroch upplever 
den som ett hot finns det i princip 
två utvägar: 

l) öka p-utbyggnaden i öster 
2) min ska p-utbyggnaden i 

väster. 
Lustigt nog har socialdemo

kraterna och borgarna (enligt p
bolagets styrelsemöte i måndags, 
c och mp var inte med) fastnat 
enbart för den förra modellen. De 
vill anlägga upp till 350 nya p
platservästeromjämvägen. utöver 
alla de som redan finns bakom 
Klosterkyrkan, och de vill som en 
kompensation åt Märlenstorgs
intressena bygga på Dammgården 
(vid Parentesen) med två till fyra 
våningsplan. 

Självtyckerjag att svårigheterna 
med ordningen i Färgaren borde 
stämma till eftertanke inför pla
nerna på nya ochtillbyggda p-hus. 
Fast på kort sikt finns det ingen 
större anledning att oroa sej. Det 
är oklart om det går att skaka fram 
de 35 miljoner som utbyggnaden 
vid Lund C skulle kosta. och plan
utredningar tar tid. 

Facket fördröjer 
Nej. kommunala beslutsprocesser 
brukar inte avancera särs k i Il snabbt 
i Lund. I början av 1970-talet 
slopade Byggnadsstyrel sen de 
a ns tälldas gratisparkering på 
centrala statliga tomter i Lund . Nu 

Uttalande från partistyrelsen (v): 

i slutet av 1990-ta let är det äntligen 
kommunens tur att följa efter. 
Arendet har långrotats, minst sagt. 
Reglerna skulle ha ändrats 1995 
men nu är siktet inställt på 1997. 
Motstånd väntas i MBL-förhand
lingarna med facket. Det finns på 
skolor, daghem m.m. inte så få 
anställda som har bosatt sej ute i 
bushen i trygg förvissning om att 
kunna bilpendla till jobbet och 
parkera gratis. 

Återtillfi.ille till lite bister skade
g lädje. 

F.ö. får vi se om det kommunala 
p-bolaget får vara kvar. Det före
ligger just nu en fp-motion om att 
avskaffa det. Fp håller på att 
profilera sej som de stora p
hökarna i Lund. och ett huvudskäl 
till att de vill avskaffa p-bolaget är 
nog att det inte anses driv a 
parkeringsfrågornaeffektiv t nog. 
Men det finns hos fp även en 
principiell skepsis mot kommunala 
bolag med deras sämre möjligheter 
till demokratisk styrning och 
kontroll , och den är det svårt att 
inte instämma i. Vi får se hurmina 
partikamrater röstar när det blir 
dags. 

Gr 

PS Annars kan meddelas att p
bol agets nye ordförande. kommu
nalrådet (fast i telefonkatalogen 
står han som "konstruktivist" . vad 
är det?) Sven Tu f vesson (s) föregår 
medgott exempel. Intesom miljö
politiker men som parkeringsfräm
jare. Han tar ofta bilen in till cent
rum , eller till möten på byggnads
nämnden intill Klosterkyrkan. trots 
att han bor på Mellanvångsvägen 
intill Hävdaryggen. 

Nya tjänstebilsförslaget-miljö-och fördelningsmässig skandal 
s-regeringens förs lag till nya 
tj änstibilsregler innebär ett svek 
mot såväl centrala miljöprinciper 
om minskad bilism som mot 
viktiga fördelningsprinciper. Reg
lernaställer ingamiljökrav på vare 
sig fordon (bränslel'örbukning. typ 
av fordon etc.) eller användning. 
Förslaget gynnar tvärtom en fort
satt skattesubventionerad använd
ning av tunga. bränsleslukande 
fordon. vilket står helt i motsats 
till den kli matkonvention son Sve
rige undertecknat. 

Fördelningspolitiskt gynnar 
förslaget i huvudsak män i genom
snitt duhbelt så hög inkomst som 
genomsnittsbefolkningen . Hur e n 
socialdemokratisk regering kan 
genomföra en sådan politik är en 
gåta. Miljömini ster Anna Lindhs 

trovärdighet måste i fortsättningen 
ifrågasättas. då skillnaden mellan 
ord och handling är astronomisk. 

Förslaget sägs gynna bilindu
strin. men blir istället en björn
tjänst . då man med skattesubven
tioner upprätthåller en föråldrad 
teknik. 

Vänsterpartiet vill avskaffa tjän
stebilsförmånerna ellerersätta dem 
med reg ler som innebär stora 
miljökrav på bland annat altema
tivbränslen. låg bränsleförbruk
ning och tysta fordon för atterhålla 
några som helst skattesubventio
ner . 

Fiir red. är det alls ingen gåta att 
en s-regering lägger ett sådant 
förslag. Volvo, Saab och Metall
fä eket är enformidabel påtryckar-

grupp. De senaste pressrappor
tenzu talar om att socialdemokra
ternatänker sökastöd hos modera
tema sedan centern kritiseratför
slagets dåliga miljöpro fil. Den he
tongalliansen tycker vi oss ha sett 
förr. 

Man kunde få sina misstankar i 
slutet av våren när den relativt 
miljöradikala Kommunikations
kommittenfråntogs uppdraget att 
utforma ett nytt skatteförslag. 

Regeringens beslutligger helt i 
linje med de skattelättnader som 
införts för den tunga lastbils
trafiken, somtillsammans med de 
mer generösa viktreglerna har lett 
till att den på sistone har vunnil 
flera procentandelar av transport
arbetetfrån godstågen. KomKom 
borde ha synpunkteräven på detta. 

Vandringen startar i Hels ing0r 
och följer den vackra själländska 
nordkusten till Hornb rek. där 
sektionen viker av söderut för att 
söka sej nattläger i Gribskov väster 
om Esrom s0. Söndag fortsättes 
till någon station på Nordbanen 
förtransport mot Lund med relativt 
tidig hemkomst på eftermiddagen. 
Pågatåget går från Lund C 9.09 
och man åker bäst på Öresund 
runt-biljett . Overnattning i tält. 
gemensamt inköp av middagsmat 
i Helsingborg eller Helsing0r. För 
sis ta minuteninformation ring 
Gunnar . 135899. eller Sten . 
144457. 

Utjämning 
En insändarskribent i Arbetet 
Nyheterna (s) klagar i högan sky 
över de vindkraftverk som nu 
byggs eller planeras utmed strän
derna. Han anför som varnande 
exempel Tyskland där fastighets
värdena har sjunkit 20-30 procent 
på kuststräckor där vindkraftverk 
har byggts . 

Vi förstår verkligen inte klago
målen. Nyss fällde de kustboende 
strida tårar över att höjda fastig
hetsskatter som värdeökningen 
ledde till. Med tillräckligt många. 
och gärna bullrande, vindsnurror 
blir ordningen återställd. 

Röda Kapellet 
framträder på Kulturnatten den 
21.9 ( 19.30. KV:s gård) med cir
kusprogrammet "l rampljuset ". 
Repetition söndag 15.9 17-21.15 
(obs' · förstärkt fika), genrep 21.9 
15-18, samling inför föreställning 
19. a llt vanlig lokal. Helsvart kläd
sel på föreställningen. Mer infor
mation nästa vecka. 
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