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Utkommer fredagar 1997 23:e årg. 3 
Utskottsförhör om dubbelspåret 
Utfrågningen på Gunnesboskolan 
i onsdags kväll av kommunstyrel
sens politiker om Västkustbanan 
påminde mest om en amerikansk 
rättegång eller ett utskottsförhör. 
Den upphetsade stämning som rått 
vid tidigare möten i stadsdelen var 
bortblåst. Inkvisitionsdomstolens 
fyra förhörsledare ställde konkreta 
och tydliga frågor till utpekade 
politiker kring fyra olika ämnen: 
- Litar du på banverkets "långt
gående utfästelser" om ett yttre 
godsspår när alla pengar nu ska gå 
till Citytunneln i Malmö? 
- Varförredovisades inte alla nega
tiva yttranden när fullmäktige sk 'lil
le välja alternativ 1995? 
- Tycker du man ska acceptera 
bullernivå er som inte klarar natur
vårdsverkets riktlinjer') 
- Är säkerhetskraven verkligen 
tillgodosedda när somliga tvingas 
bo 15 meter från banan? 

Komunstyrelsens ordförande 
Lennart Prytz (s) gav klara besked 
om banverkets verkande för att 
föra in godsbanan i sin stomplan 
för !998-2007och att dess södra 
region hade mandat att agera så. 

De oredavisade kritiska yttran
dena kände alla i fullmäktige till, 
men de kanske borde ha tagits upp 
i en sammanställning. 

Banbrytarna som ordnat mötet 
visade så en video om en hemsk 
tågurspåring i Schweiz med explo
derande bensintankvagnar som 
brände en 80 m bred gata bland 
husen. Den var avsedd att sprida 
allmän misstro mot säkerhet på 
spår. men gav givetvis argument 
för ännu hårdare krav på en separat 
godsbana utanför tätorterna. 

Endast centern skulle rösta emot 
planen i fullmäktige . Hur det gick 
där får ni läsa om i andra tidningar. 
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Dyra hus slukar 
barnens pengar 
Det är en omskakande bild man 
får om man läser Dagens Nyheters 
(25.1) genomgång av hur kommu
nernas kostnader för skollokaler 
och undervisning utvecklats mel
lan 1991 och 1995. För Lunds del 
har kostnaderna för grundskolans 
lokaler ökat med 79~ miljoner om 
året under den aktuella fem
årsperioden- från 119.5 till 198.5 
mi !joner- medan kostnaderna för 
undervisningen minskat med 41 
miljoner- från 271 till 230. Det 
placerar Lund på t]ärde plats bland 
de kommuner som höjt sina hyror 
mest mellan 1991 och 1995. Det 
är bara Stockholm. Malmö och 
Örebro. som ligger före. Närmast 
clter Lund kommer Huddinge. 
Linköping och Västerås. 

Kalle Anka-dollar på 
låtsasmarknad 
Enligt Dagens Nyheter Ur det 
kommunernas strävan att på olika 
sätt marknadsanpassa de egna 
hyrorna. som är boven i dramat. 
Syftet är att man ute i verksam
heterna skall märka att lokalerna 
inte är gratis och man skall tjäna 
pä all utnyttja ytorna påette!Tekti vt 
sätt. Men någonstans har det gått 
snett. l flera fall hyr kommunerna 
skollokaler av sig själv - sitt 
fastighetsbolag - t i Il hyror. som 
ligger högt över priset på jämför
bara lokaler på den öppna hyres
marknaden. Allt skulle vara gott 

och väl om rektorn kunde säga 
upp sitt avtal med det kommunala 
fastighetesbolaget och tlytta från 
skolan till billigare lokaler. Så 
fungerar det emellertid nästan 
aldrig i praktiken. De som har 
försökt har stoppats av sina kom
munledningar. men oftast finns 
det ingen marknad för de lokaler 
man ~iii lämna. Det rör sig om 
enstaka klassrum eller dagisa'Vdel
ningar men sällan om hela hus 
eller våningar. Det bliralltså mark
nad på låtsas med Kalle Anka
dollar, som DN uttrycker det. 

Principen är rimlig 
För Lunds kommuns del är det 
marknadsanpassade hyror. som 
gäller för skola och barnomsorg. 
Lundafastigheters ordförande 
Mårten Duner (v) beskriver den. 
som "en sofistikerad självkost
nadsprincip. som bygger på 
Lundafastigheters kostnader samt 
på en skattning av marknadssitua
tionen· ' . När Lundafastigheter 
övertog kommunens fastighets
bestånd 1993 skedde detta genom 
ett lån från kommunen. som 
motsvarade fastigheternas värde. 
Det är bl.a. dessa internlån. som 
avgör lokalhyran. "Jag är med
veten om att detta är på låtsas". 
säger Mårten Du ner. "Man kan se 
det som nyckeltal och information 
till verksamheterna. Jag tycker att 
principen är rimlig. De fasta kost-

Konsthallsintendenten Cecilia Nelson överräcker en ros till hand
bollsspelaren Per Carllin som invigde utställningen med en skopa 
vatten. Teckning Göte Bergström, Veckobladets oförvägne illustratör 
somfyllde 75 år i måndags. Vi gratulerar så här i efterskott! 

I hetluften 
Från VB:s sjömilitäre 
medarbetare 
Läste ni om den lyckliga rädd
ningen av fyrtio kustartillerister 
från den hemska snöstormen i 
Jämtlandsfjä)len? De skulle över
natta i bivack, men det blev både 
kalltoch blåsigt, så fjällräddningen 
fick rycka ut och hämta hem dem 
till stugvärmen. Ja, det var ryslig 
historia med lycklig utgång, och 
man får nu bara hoppas att ingen 
gick och förkylde sig. 

Möjligen kan en och annan 
undra vad kustartillerister, dessa 
den svenska skärgårdens vi nthun
dareller kanske snarare valrossar. 
sysslar med i tJällen. Visserligen 
kallades de förr ' 'skogsmatroser". 

naderna märks och jag kan inte se 
hur man skulle kunna göra på annat 
sätt. Hur det sedan är med till
lämpningen i praktiken vet jag 
inte'', tillägger han. Lundafastig
heters ordförande utesluter inte att 
det finns lokaler som blivit fel
värderade, men sådant kan ju rättas 
till när det upptäcks. 

Det framgår också att Lunda
fastigheter går med överskott. 
Detta använder man till att åtgärda 
eftersatt underhåll framför allt på 
gamla skollokaler. Det underhållet 
skall vara klart på fem år om man 
får genomföra sina planer. Hotet 
är kommunstyrelsen som gärna vi Il 
dra in pengarna till sig. 

men vad skulle kustens glada 
kavaljerer i fjällen att göra? Tja. 
därom kanjag ge besked. ty jagvar 
med- inte i år men en gång i tiden. 
Jag var på vinterutbildning inom 
kustartilleriet i tre hela veckor. Det 
är väl ingen som tror mig, menjag 
levde i bivack. drog pulka. tolkade 
på skidor efter traktor och tävlade 
i skidskytte . Det fanns någon sorts 
skäl varför detta skulle äga rum, 
även om vi som var på den här 
befälsutbildningen nästan alla 
skulle tillbringa resten av vår värn
plikt i kasematter och bergrum. 

Långt senare blev kustartilleriet 
riktigt macho. med US Marines 
som närmaste modell, och sådana 

(forts. sid 2) 

Talar man med rektorer. dag
hemsföreståndare, kdn-represen
tantcr. kort sagt. med företrädare 
för verksamheterna möter man 
betydligt mindre först åelse för 
·' Iåtsashyrorna'' . De upplevs som 
konstruerade och obegripliga och 
som kostnader som i praktiken inte 
går att påverka. Även om man till 
en början fårekonomisk kom-pen
sation förökade lokalkostnaderblir 
det ofta en snabb nertrappning och 
då får man spara på verksamheten 
i stället. Inställningen verkar när
mast vara att man skall överlåta åt 
dagispersonalen att leka affär. Dc 
har utbildning för det l 
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I hetluften 
(forts fr. sid l) 

skall ju kunna sättas in var helst det 
föreligger ett hot mot flaggan med 
stjärnor och med ränder. Den ame
rikanska marinbrigad som till en 
av sina uppgifter har att landstiga i 
Norge tränas ju årligen i norska 
tJäll och !Jordar- dock inte på ski
dor utan på snöskor. 

Allt det här är passe - inget 
vapenslag är mer ute än kustartil
leriet sedan det kalla kriget tog slut 
1989. och så lär det förbli när tills 
så där 2005 när det kan bli dags för 
andra tongångar. Men så trögt ~ir 
också värnpliktsystemet attallt fort
sätter som vanligt. Pengar är inget 
problem. Läs rekryteringsbroschy
rerna från försvaret och ni ska finna 
att kustartilleriet lockar med några 
högtJällsveckor ungefärsom flottan 
kör med långresa med Älvsnabben. 
Det ärturistverksamhet det handlar 
om. det är äventyrssemester. det är 
bastu med öl och det är diskotek på 
högjälishotellet. Det är därför det 
finns kustartillerister i de svenska 
i]älien. 

Thage G. har rätt 
Thage G. Peterson står ganska svagt 
dessa dagar: han har inte hållt reda 
på skrivelserna till försvarsdepar
tementet eller satt sig in i inne
börden av de beslut han har skrivit 
under. Man kan väl båda upp viss 
sympati och medkänsla för perso
nen Petersson: han är bara alltför 
mänsklig i sitt slarv och i sin få
fänga . Men i grunden har han rätt: 
visst är det så att det finns en per
manent konspiration från försvars
ledningen och försvarsindustrin 
mot varje socialdemokratisk rege
ring. Ibland slården ut i kampanjer, 
nämligen när försvarskomplexet 
känner sig hotat till makt och 
välstånd. Normalfailet är att de 
socialdemokratiska regeringarna 
viker sig inför dessa kampanjer -
det är så vi har fått Viggen och 
JAS, och det är kanske så vi kom
mer att hamna i Nato. 

Man får gratuleraThage G. till 
hans nyvunna insikt och beklaga 
att den inte kunde nås på annat sätt . 

Klassmöten 
Tåget närmar sig Lunds station. 
Jag inser att det är dags att formera 
min trupp. Fältmarschen ut från 
tåget ner till perrongen är i annal
kande. A v görandet ligger nu hos 
mig att besluta om den rätta strate
gin för att så snabbt och smidigt 
som möjligtgenomföra manövern. 

Jag betraktar min lilla tappra 
trupp i den varma högsommardall
rande kupen. Mitt emot mig sitter 
den 20-årige sonen som irriterat 
kliar sig i skäggstubben som växt 
ut den senaste veckan. rakapparaten 
glömde han hemma. Skorna som 
skulle vandrat på de småländskas 
grusvägarnaglömde tonårsdottern. 
Det gör inte henne något. då är det 
mycket viktigare att ha det rätta 
tajta stuk et på tröjan och den svarta 
långkjo ien . Treåringen har utmat
tad somnat i min famn . Jag känner 
hur svetten rinnerdär vår hud möts. 
Inte värt att röra sig, då vaknar han. 
På kupegolvet li gger vår snälla 
knähund och fl äktar med tungan 
för att svalka sig. 

Vi delar kupe med två kvinnor 
som sitter på var sin sida av mina 
tvi't barn. En av dem läser en bok 
med titeln Närkontakt. Jag blir 
nyfiken. Själv utstrålar hon mer 
fjärkontakt Hon verkar helt upp
slukad av det hon läser. Men läser 
hon egentligen·' Hennes bläddran
de i boken -stämmer inte överens 
med den tid det tar att läsa en sida. 
Dessutom är hennes blick helt stilla 
och rör sig inte från väsnter till 
höger. Kvinnan har en sådan sons 
sotbr~inna somjag alltid undrat hur 
man får. Ni vet den där alldeles 
blanka, oljiga och hårlösa. Solar de 
under en annan sol ~in vi andra? 

Den andra kvinnan kan abso lut 
inte höra vad vi s~iger så fullstoppad 
som hon är med proppar i öronen. 
Lakritssnöresladdar rinner ner från 

propparna till en liten ficka på 
hennes jacka där en liten manick 
matar henne med tung dunkande 
musik. Demonstrativt höjer hon 
ljudet när hon tycker att vi pratar 
eller sjunger för högt. 

Kanske är det vår repertoar hon 
inte uppskattar. Vi har nyligen lärt 
oss Gamla Nordsjön . Mormor hade 
med sig en kassett i sin bil när vi 
åkte till Småland för att hälsa på 
hennes snart 90-åriga syster. Hon 
har spelat in sina favoriter från 
radion. Harry Beiafonte och Harry 
Brandelius. Harry som Harry. Fint 
var det och texterna har vi hunnit 
lära oss. 

J ag ger order om vem som ska ta 
vad. fram till det trånga utrymmet 
som finns mellan vagnarnaoch som 
leder ner till perrongen . Åtta minu
terinnan tågetanländer haglar kom
mandon. "Du tar hunden, din rygg
säck och den svarta lilla väskan." 
Själv bär jag min lille yrvakne tre
åri ng och samtidigt försöker jag 
forcera fram sittvagnen fullastad 
med väskor. En vecka i de små
ländska skogarna med tre barn och 
en hund kräver sin packning. 

Att se moster Hannas strålande 
ögon när vi dagligen besökte henne 
på sjukhemmet var värt mödan. 
Här bodde hon sedan ett par måna
der tillbaka efter att ha fåtten propp 
i huvudet. Själva bodde vi under 
veckan i hennes lilla undantag på 
det stora godset där hon tjänat i 
nästan 60 år. Tänk alla mina barn
doms somrar jag sett dig vandra 
uppför allen i skymningen när din 
långa arbetsdag var över! Du var 
den av dina sj u syskon som stan
nade kvar för att tjäna först fri
herrinnan och sedan hennes son 
baronen . Du fanns alltid till hands , 
dygnet runt. till en lön som om jag 
skri v er ner den för alltid sk ickar 

Ett varmt sensuellt 
halvdunkel 
Jag var med min dotteroch badade 
bastu i Konsthallen i lördags och 
vill varmt ( !) rekommendera ett 
besök på installationen. Det bygge 
som visas upp har många goda 
kvaliteer och sen får man kalla det 
konstellerej. Men detjagverkligen 
tyckte om var själva bastubadet. 
känslan i att på lördagsmiddagen 
gå in från det gråkalla Mårtens
torget och sätta sig i värmen. Man 
stiger upp i bastun i en trappa och 
det är som att flyta upp från kalit 
bottenvatten till den varma ytan . 
Sen sitter man där i det sensuella 
halvdunklet i en kroppslig gemen
skap där kön och å lder blir o
väsentligt och mänsklighet allt , 
nåja, i alla fall nästan. Viii man 
svala av sig tar man en tur på plank
gångarna och tittar på de stackars 
påklädda som inte unnar sig vär
men. Jagpåmindes om minaritualer 
från förr när jag på lördagarna gick 
till gamla badhuset i stadsparken. 

din arbetsgivare till skammens vrå. 
De enda semesterdagarna du hade 
var när dina syskon fyllde år och du 
reste dit fö r att gratulera. 

Hemma i din lägenhet hittade 
jag en lapp därdet stod: Efter 57 års 
tjänst har jag nu blivit utsparkad. 
Du hade efter alla år av hälsa dragit 
på dig en lunginflammation och 
fick vård på ett sj ukhus några 
veckor. När du kom tillbaka hade 
de nya arvtagarna samlat ihop alla 
dina pinaler och tömt rummet som 
du hade på godset. Du svalde din 
bitterhet. Efter att hela ditt liv ha 
tjänat överheten kände du väl till 
reglerna. 

Jag ville visa mina barn var du 
moster Hanna hade arbetat. Jag 
forcerade trotsigt alla skyltar om 
privat område, obehöriga äga ej 
tillträde och randiga bommar. Min 
släkts slit på detta gods gav mig 
den rätten. Efter att ha passerat all 
mark som numera låg i bidrags
fi nansierad träda närmade vi oss 
den vita ståtliga byggnaden. 
Plötsligt flög ett fönster upp. Jag 
kände genast igen dragen. De var 
desamma som från korten i ett 
tygalbum hos mormor och morfar. 
Som barn satt jag helt fascinerad 
av bi Iderna från Afrika där baronen 
hade varit på storvil tsjakt. Albumet 
hade morfar fått som present. 

l fönstretstod den nye arvtagaren 
på godset. ''Ursäkta. vad gör ni 
här?" -"J ag är här för att hälsa på 
min gamla moster och ville visa 
mina barn var hon arbetat." Hans 
barskauppsyn förändrades och han 
undrade hur det stod t i Il med 
moster. Men läget kändes spänt. 
Helst ville han köra bort oss och i 
mig vällde en vrede upp över de 
orättvisor somjag visste att det nya 
herrskapet var ansvariga för när 
det gällde Hanna. I det korta sam-

För mig får Konsthallen gärna 
byggas om till ett permanent stads
bastu. för all del gärna med några 
konstmålningar som byts ut då och 
då. Vilken attraktion Lund skulle 
f o J a. 

Brukskonst på 
Klostergården 

Lucifer 

Apropå bastu . så kommer Lokala 
Hyresgäs tföreningen Snödrivan 
och LKF på Klostergården snart 
att öppna en bastu för de boende i 
Sunnanväg 2- Gråvädersvägen 4. 
Gissa vem som ska förrätta invig
ningen? Cecilia Nelson så klart' 
Helt i takt med tiden för att sprida 
brukskonst där människor bor. 

Göte Bergström 

talet som utspann sig ti lltalade jag 
honom med du vilket verkade till
räckligt för att få honom att se 
förvirrad ut. Han kanske hade velat 
bli mer vördnadsfullt tilltalad . Ti
derna förändras, eller som morbror 
Knut, bolsjeviken i Lessebo sa. när 
han kritiserades för att sitta ibara 
kedsangerna vid middagsbordet: 
"Ah, inga jävla baronfasoner. " 

Jag tittar ut genom tågfönstret, 
snart är vi framme . Vi fastställer 
turordningen för utmarschen. Min 
minste gnölar efter att ha blivit 
väckt och att han nu får sitta i 
vagnen. Vi tar en ny runda med 
Gamla Nordsjön för att få honom 
på bättre humör. En äldre kvinna 
har sällat sig till vår kö. Hon är av 
den där mag~a skinntorra typen som 
har kostbart skrammel runt hand
leder och hals. Inte ens minstingen 
kan betvinga henne. hon verkar 
tvär. Skit samma. vi har det bra 
med Harry. Hon ska inte få ändra 
på det. 

Gnisslet tilltar i styrka och snart 
har tåget stannat med den där sista 
tunga sucken. Dottern är snabb som 
en 'Vess la och står redan på per
rongen. Jag börjar kånka fram 
vagnen till dörren vilket inte är helt 
lätt". Funderar över hur jag ska få 
ner den . Då hör jag dottern ropa : 
"Pappa är här!" Den förnäma 
damen börjar sucka och stöna. Jag 
vänder mi!! mot henne : "Förl åt. 
vad är det':?'' Då säger hon med 
kontrollerat ursinne: "Dessa barn
vagnsmänniskor. de tror att det bara 
är de som ska fram ." Jag känner 
adrenalinkicken inom en tiondels 
sekund och svarar: "Ja. det är fruk
tansvärt att det finns barn. Jag har 
gjort all t för att vi ska komma av så 
fort som möjligt. Du skulle väl inte 
kunna tänka dig att hjälpa mig med 
vagnen'1'' 



Svar till Marie-Louise Steiner 
Skaffa rattmuff i stället! 
Nej, jag hade verkligen inte tänkt 
starta någon ny Norrlandsdebatt 
med min markering (i VB nr 37-
38/96) mot energiminister Sund
ström. Men Marie-Louise Steiners 
motinlägg (i nr 2) fordrar ett seriöst 
svar. och då måste jag föreventuellt 
nytillkomna läsare kort rekapitulera 
mitt snart fem år gamla resone
mang. 

Jag hävdade att Norrland hade 
skaffat sej oförtjänta förmåner (i 
form av skattelättnader. bidrag och 
annat) framför andra landsändar. 
och att det berodde dels på att sör
länningarna, och inte minst vän
stern , hade en romantisk men fel
aktig och i alla fall föråldrad bild 
av Norrland och norrlänningarna. 
dels på att norrlänningarna skickligt 
utnyttjade denna bild. Ett viktigt 
inslag i bilden var att norrlänning
arna tvingades flytta söderut fast 
de så gärna vi Ile stanna. J ag pekade 
på att norrländska sjukhus. biblio
tek och militärförband hade svårt 
att rekrytera personal trots att de 
bl. a. erbjöd extra löneförmåneroch 
att inte minst de unga kvinnorna 
ändå flyttade . Min slutsats var att 
Norrland generellt inte erbjöd den 
livskvalitet som moderna männi 
skor eftersträvar. 

Som två inslag i denna bristande 
livskvalitet nämnde jag då macho
kuturen och att Norrland t i Il stor 
del faktiskt är en ful landsända. 

Jag har varit i Gävle och Över
torneå. Sveg och Riksgränsen men 
är inte förmäten nog att hävda att 
minaegnaerfarenheter och intryck 
skulle ge mej en heltäckande och 
rikt ig bild av detta stora stycke 
land. Jag åberopade i stället exper
ter på vad som är vackert och fult. 
dvs . bildkonstnärer, och på hur Ii vet 
verkligen levs i norrländska sam
hällen~ dvs. skönlitterära skildrare. 
Jag nämnde Kerstin Ekman. och 
det var ändå innan hon hade skrivit 
sin avslöjande bok Händelser vid 
vatten. l dag hade jag kunnat 

Hon fortsätter att förbanna mig 
och mina barn och hur dessa barn
familjer ständigt stör henne. Hade 
sådana som hon fått styra hade alla 
barnfamilje r å kt i godsfinkan. 
Hallaballoet fortsätter under tiden 
so m min man hj älper mig ner med 
vagnen och Fru Skinntorr själv har 
st igit av. Det är fullt med av- och 
påstigande. Storbråk på gång, dra
matiken suger till sig människor
nas upmärksamhet. A v blickarna 
att döma ligger sympatierna klart 
på min sida. ''Det var väldigt vad 
du tar i. du måste varit på dåligt 
humör redan innan''. säger hon. 
"Nej . det var jag verkligen inte. 
men när man möter sådana som du 
blir man på dåligt humör." 

Bråket tilltar i styrka och närmar 
sig si tt klimax. När jag ser henne ta 
n:\gra snabba steg förbi mig tolkar 
jag det som om hon ger upp slaget. 
Då vänder hon s1g om och som ett 
eko från svunna tider avlossar hon 

komplettera med filmen Jägarna 
som tar upp flera av de teman som 
jag var inne på. Som bevis på tro
värdigheten i dess Norrlandsbild 
vill jag anföra att den lär ha gått 
nästan ett år på biograferna i Luleå. 
Det skulle den inte ha gjort om inte 
de berörda. norrlänningarna. hade 
upplevt bilden som äkta. 

Jag kritiserades då. och Marie
Louise upprepar det, för att jag 
drog Norrland över en kam. slog 
ihop Gästrikland med Tornedalen. 
Men Norrland är en enhet i sörlän
ningarnas politiskaoch ideologiska 
perspektiv. och det var det somjag 
talade om. 

Mycket har hänt sen debatten 
fördes, och bland annat råder det 
nu svår arbetslöshet, i Norrland 
såväl som i Skåne. Utvecklingen 
har också gett mej rätt i ett viktigt 
avseende. Den största politisk-eko
nomiska orättvisan gällde skatte
utjämningssystemet som grovt 
gynnade Norrlandskommunerna. 
De hade råd med en service som 
gjorde gästande sörländska kolle
ger gröna av avund. Men en utred
ning (ledd av ett jämtländskt kom
munalråd!) rättade till de värsta 
orättvisorna. och det har även 
Lunds kommun haft glädje av . 

l andra avseenden har norrlän
ningarna lyckats slå vakt om sina 
privilegier. Jag vill anföra en enda 
fö reteelse, som Marie-Louise näm
ner, och det är snöskotrarna. Bort
sett från de tragiska olyckorna har 
Naturvårdsverket pekat på de stora 
skador som den oreglerade skoter
trafiken vållar den sköra tjäll
naturen och krävt samma restrik
tioner som i Finland och Norge. 
Men det ramaskri som höjdes under 
ledning av Soppero-Jesus. dvs. Lars 
Törnman. skrämde regeringen så 
det är fortfarande fritt för 15-åringar 
att köra med 40 hkr maskiner. 

Snöskotrarna är ett bland många 
exempel på att den moderna norr
ländska livsstilen är extremt energi-

orden: ' 'Ja. dessa stackars under
klassmänniskor. ., 

Något bultande starkt som legat 
fördolt i henne bryter fram. Ungefär 
som doktor Strangeloves hand 
tvångsmässigt flyger upp t i Il 
Hitlerhälsning när han blir stressad . 
Orden är fyllda av förakt för mig 
som något lågt stående. Hennes 
sociala polityr krackelerar i ilskan. 

Vafan säger käringen? Jag är 
helt förstummad. Några laddade 
sekunder där a ll aktivitet på 
perrongen plötsligt stannar upp. 
Min vuxne son stegar raskt efter 
henne. Han tar upp min kastade 
handske och vrå lar: Ja. och dessa 
stackars överklass människor.., 

··stackaren" ilar nervöst iväg. 
Bredvid oss lägger en man i Pana
mahatt upp ett varggrin och säger 
med glimten i ögonen: "Ni har 
skymfat överklassen ." 

Christina Merker-Siesjö 

krävande. Norrlänningarna inser 
naturligtvi s detta och slår vakt om 
energin. Anders Sundström har 
Munksunds stora pappersbruk i s in 
egen kommun att tänka på. Väns
terns energiförhandlare Lennart 
Beijer påpekade i den intressanta 
intervjun i förra VB-numret , attdet 
i denna fråga är skillnad på vänster
partister i Norrbotten och i Stock
holm/Lund. 

Och då är vi äntligen inne på 
motor- och kupevärmarna. 

Elbranschen driver en kampanj 
för att alla bi lister ska skaffa motor
värmare. Enligt tidningen Ny Tek
nik skulle en sådanexpansion kräva 
ny elenergi motsvarande ett kärn
kraftsaggregat. Kupevärmarna har 
jag ingen siffra på men det måste 
röra sej om många tusen mega
wattimmar. så dåligt isolerade som 
bilar i a llmänhet är. 

Energiförhandlingarna visar hur 
svårt vi har att ta oss ur det el- och 
därmed kärnkraftsberoende som vi 
harbyggtoss ini. Det är ettdilemma 
för mej som vill avveckla kärnkraf
ten. Eftersom jag förespråkar san
ning och konsekvens i politiken 
tycker jag att tågvänner ska accep
tera rationella dubbelspårslösning
ar och att kärnkraftsmotståndare 
ska välkomna stora vindkraftverk. 
för att associera till två andra de
batter som nyss har förts här i VB. 
På samma sätt tycker j ag att Marie
Louise Steiner. som jag utgår från 
fortfarande vill få bort kärnkraft
verken, ska akta sej för att före
språka en stor expansion av el
förbrukningen. 

Får vi tro arkeologerna har det i 
åtminstonesextusen år funnits norr
länningar somklarat sej utan kupe
värmare. J ag föreslår att Marie
Louise skaffår sej ett renskinn att 
sitta på, och varför inte en ljusblå 
rattmuff. 

Gunnar Sandin 

Tekniska nämndens 
trafikresa i höstas 
presenterades för deltagare och 
nämndledamöter i onsdags kväll 
med videofilm om allt mellan gatu
beläggningaroch parkeringsgarage 
i bilfria stadskärnor i Li.ibeck. Gro
ningen och MOnster. 

Christer Ljungberg från Trivec
tor som ordnade både resan och 
dokumentationen drog några bra 
slutsatser av resan. som härmed 
vidarebefordas t i Il lundaborna : 
-Lund ligger bra till i cykelligan! 
-Acceptera och marknadsför Lund 
som cykelstad! Planera fö r cykeln! 
Innerstaden tillhör de oskyddade 
trafikanterna. därför måste bil
trafiken minskal 

Oscar Reutersvärds ås ikter om 
Lunds gatubeläggningar diskutera
des. men stadens gatubyggare fick 
gott betyg av de närvaramnde. 

T/w 

Kommunala spalten 
Ä ven om det gått ett par veckor. 
hoppas jag att ni till fullo kunnat 
njuta av era ledigheter under 
helgerna och vi Il därför hälsa er 
välkomna till årets första kommu
nala spalt. 

l år är min ambition att regelbun
det. i varje Veckoblad med-ojämnt 
ut g i vningsnummer. rapportera om 
~tmmv~toch~tmmär~ 
gång inom den kommunalpolitiska 
sektorn i Lund . 

Efter kommunfullmäktiges 
slutliga fastställande av nämnder
nas budgetar för 1997 har så de 
olika förvaltningarna arbetat vidare 
med att omsätta dessa ramar till 
detaljerade internbudgetar. Dessa 
håller nu som bäst på att behandlas 
i respektive nämnd. För en del 
kommundelsnämnder har det 
uppstått problem med att upprätt
hå lla tid igare kvalitet inom grund
skolan med de medel som finns 
tillgängliga. Möjligen. vilketredan 
hävdats av miljöpartiet. har fjor
årets uppdelning av skolstyrelsens 
pengapåse mellan kommundelarna 
och utbildningsnämnden, som 
ansvarar för bl. a. gymnasiesko
lorna. inte skett helt korrekt. 
Kommunstyrelsens budgetbered
ning, som redan satt igång arbetet 
med 1988 års ekonomiska ramar. 
kommer förmodligen att granska 
detta extra noga. Under tiden får 
kommundelarna gneta vidare med 
de pengar som finns. 

Soci a l b id r ags u !betalningarna 
har ökat kraftigt under 1997. För 
Lunds del kommer bokslutet 
förmodligen att visa på en knappt 
20-procentig ökning, något lägre 
än genomsnittet i landet. men trots 
d eten uppseendeväckande ökning. 
Vad so m står helt klart är att 
socialbidraagen fått en annan 
funktion än de haft tidigare och 
vad som "var tänkt". Istället för att 
vara ett ekonomiskt stöd för per
soner med en socialt problematisk 
situation fungerar bidragen istället 
alltmer som komplement till 
otillräckliga löner eller som 
överlevnadsskydd förpersonersom 
egentligen inte har andra problem 
än att dom saknar arbetet. 

Regeringens förvaltningspolitis
ka kommission har fått i uppdrag 
att bi Ida ett nytt statligt verk, 
''Trygg hetsverket " , so m ska ll 
administrera i princip al la b1drag 
utom socialbidragen, vilka i sin 
nygaml a skepnad skall förvandlas 
till akutstöd. Socialstyrelsen har 
tidigare framfört liknande tanke
gångar. I april skall socialtjänst
kommitten lägga fram sitt slut
betänkande angående socialtjänst
lag , är det tänkt. Rimligen kommer 
man då att ta ställning även i 
bidragsfrågan. 

Sven-Bertil Persson 
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Efterord 
Mitt förra inlägg kunde v:uit enklare. 
både till språk och innehåll. Det blev 
många ord och argumentationen var 
inte alltid lätt att följa. i synnerhet inte 
om man ville ha klart för sig vilket som 
var avsett som svar till Jan Holmquist. 
Läget förbättrades väl inte precis av 
VB :s strikt journalistmässiga layout. 
med korta rader, det gjorde min text 
ännu svårare att ta sig in i. Som kronan 
p•1 verket har vi avsaknaden av mellan
rubriker, en finess vars värde man inser 
efteranblicken av det massivatextsjok 
(textchock) som utgjorde baksidan på 
VB:s förra nummer. Dättill fanns det i 
mitt inlägg inslag av polemiskt effekt 
söketi. något som inte direkt bidrar till 
en lugn och sakinriktad debatt. Med 
andra ord. l O spänn till varoch en som 
orkar ta sig genom aktstycket' (och 
ytterligare l O spänn om vederbörande 
lib kvickt glömmer eländet ... ). 

Förlåt skämtet. men alla harväl inte 
samma vana pub l i c era sig och om inte 
V B ska dö med den siste redaktions 
medlem som orkar stegen från Brunns
bo till tryckeriet så fårdet väl då och då 
beredas utrymme för nya röster, med 
den inneboende risken att det då inte 
blir trestjärnig sakprosa jämt. Anser 
dock fortfarande att VB borde bryta 
till dubbel radlängd för de mer reflek
terande inläggen. men det går kanske 
inte att mixa. 

Arvet efter 1968 
Debatten om arvet efter 1968 verkar i 
varje fall ha kommit igång, men det 
krävdes en förtalskampanj från mot
satta lägret och en debattbok kting 
FN L-rörelsen för att det sent omsider 
skulle lossna. Dock finns det sådana 
som köper motsidans argumenteting 
och slutsatser mereller mindre rakt av. 
sådant är allt id trist och detta var en 
tung invändning gentemot Jan Ho lm
quist. även om den invändn ingen 
kanske försvann i ordsvallet i mitt förra 
inl:igg. Kim Salomons bok. för sedan 
alt tala om den. har jag inte läst och 
:irligt talat så fästerjag hellre ögonen 
pi\ "Mein Karnpf'. dettaefterinnehåll s
referat i recensioner av Kim Salomons 
skrift på kultursidor och författarens 
utläggningar kring "det totalit;ira" i en 
intervju i Sydsvensbn. 

Backlash 
s~dan 70-talet s mitt har påg~tt en mer 
e ller mindre systematisk backlash frän 
ny liheralt hi\1 1 gentemot vtinstern och 
socialismen. här i Sverige har vi haft 
Timbro förlag där en rad ex-kamrater 
ttivlat om ~tt~kvittera ut blodspengar 
för sina Judasgärningar. Vi har haft 
kampanjer gentemot Stalin. det finns 
det vii i inte si\ mycket att inv:inda mot 
-men sen ville man göra Lenin till en 
precis likastor skurk och sedan vändes 
drevet mot Karl Marx själv. l det sista 
!'alle t drog man sig inte t'ör att nagel fara 
ideologigrundarens insatser p•\ hemma-

planet så att säga. som äkta make. 
familjeförsörjare och far till sina barn, 
att sängkammaravdelningen lämnades 
orörd kan väl i ena falletbaratill skrivas 
slaskspridarens nationalitet, Paul John
son är namnet, engelsk historiker( som 
tillhörde labour en gång förresten). 
nån som vill sala till ett kontrakt'/ 

Dömd ohörd? 
Så förlåt undertecknad om jag uttalar 
mig om professor Salomon s bok utan 
att ha läst den. har väl fått nog av 
skitspridenet och plockar med rätteller 
orätt in professorn i raden av ny liberala 
testuggare. Finns det någon som kan 
kommaövervämjelsen så vill jag gärna 
ha svar på tre frågor, i den mån dessa 
står att finna i Salomon s bok._Nämligen 
författarens sociala ursprung, om fatt
n ingen av hans verksamhet dels i FNL
rörelsen dels allmänt socialisti skt och 
sist hans motiv för att skriva boken. 
Salomon kan ju själv skriva i VB om 
han tycker jag dömer honom orätt. att 
han bara är den siste i en lång rad som 
hetsar mot vänstern av politiska och 
ideologiska skäl. Just FNL-rörelsen 
var nämligen bland de företeelser från 
det radikala60/70-ta let som innan hans 
bok i varje fall hade respekt kring sig. 
djupt in i andra politiska läger och 
bland den svenska allmänheten. Vill 
man illa så kunde valet av objekt att 
skriva om knappast gjons mer strate
giskt. 

Stryp Bergström 
i julklappsslipsen' 
Det träffade en hjärterot och jag är si\ 
innerlig1 trött på all denna antisocialism 
som sprides från en i stort sett lika 
enke lriktad allmän bokutgivning som 
från media. vi har i praktiken ingen 
yttrandefrihet i det här landet längre. 
de få röster som bjuder mot druknar i 
bruset. Är det nån som vill slänga ut en 
viss P T O från taket på Segevång så 
varför inte 1 Eller strypa Hans Berg
ström (på DN) i jul_klappsslipsen från 
hans barnbarn.. Ar väl inte riktigt 
typen för dylika drastiska handlingar 
men fortsätter gapetiet friin ett visst 
håll si\ lär det bli andra som inte bara 
uttrycker tanken i en krönika i en litet 
undanskymt vänsterblad 1 

Borgerlig skitunge 
Nu harjag talat nog, in med röster från 
de m som var med den gången det 
begav sig, '68 var bra och fint- nästa 
revolt riskerar bli inte fullt lika städad. 
S:\ folk som Jan Holmquist kan spara 
på ursäkterna. hans extremism var bara 
en massa munväder från en borgerlig 
skitunge. nämligen! 

J. Larsso/l 

Passagerare på 
historiens tåg II 
Hoppsan . jag trampade visst på 
ömma tår i min betraktelse över 
30- och 60-tal. Lennart Johansson 
ochjag satt en tid i samma styrelse 
för drygt 20 år sedan. en förnuftig 
person. l stort kanjag ställa upp på 
Lennarrs verklighetsbeskrivning. 
Men med J Larssons ordsvall är 
det annorlunda. Budskapetunder 
texten mås te tolkas som att om du 
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inte är (e ller varit) kommunist. så 
är du ointresserad av rättvisefrågor. 
Jag tror Larsson som hat intresse 
för historia får svårt att belägga 
påståendet vid en tillbakablick över 
1900-talet. Larsson följer också 
den dåliga vänstertraditionen att 
sätta etiketter på personer eller 
företeelser han ogillar. Några 
exempel: "dagsfäig borgerlig anti
vänsterdemagogi". "mörkblå libe
ralism" och ''Hol mquists strut med 
tidens blandade libera lvästliga 
favoritkarameller" . Sånt svararjag 
inte på. 

Reflexionerna över min person
liga historia beror på två tendenser 
i tiden. Fenomenet "Jag var aldrig 
kommunist". tydligast uttalad av 
Gudrun Schyman. Hon lyckades 
vara medlem i en av 70-talets mer 
obskyra sekter. Marxist-leninis
tiska kampförbundet (MLK) utan 
att känna till deras ideer. Ett annat 
exempeljagnyligen möttärGöran 
Rosenberg som i sin för övrigt 
utmärkta bok "Det förlorade lan
det" glider över medlemskapet i 
SKP på några rader. Ma~skonver
teringen skedde annars i Osteuropa 
som på några år tömdes på kom
munister. Plötsligt var alla demo
kratiska socialisteroch hade aldrig 
trott på Partiet. ~ 

Den andra tendensen är Lars
sons. Lucifersmed fleras idyll ise
ring av 68-rörelsen och sin egen 
historia. Larsson skri v er: "dessa 
härliga och turbulenta .. . år". Jo. 
det är ofta roligare att vara ung än 
att vara gammal. 

68-orna har blivit etablerade 
medborgare och barnbarnen växer 
upp. Nu snickrar de på sina nekro
loger och ungdomens engagemang 
målas i enbart ljusa färger. 

.lan Holmquist 

Utklädsel? N ej! 
l VB :s ' 'självprövningsdebatt" kom 
Lennart Johansson med ett tänkvärt 
bidrag i nr l. Där finns mycket att hålla 
med om men det tänker jag inte göra 
nu utan i stället opponera mej, angående 
en liten men viktig detalj. Lennart 
skriver om de nya grupper som på 60-
och 70-talet sökte se j till vänstern: 
"För att ytterligare framhålla detta 
kl;idde de ut sig till vad de trodde var 
·den svenska arbetaren· .. , 

s ydsve nskan har haft en parallell 
debatt om 60-talsvänstcrn och där hade 
jag an ledning att opponera mot ett 
liknande påstående. från Reinhard 
Helmers. om utklädse ln till arbetare. 
Det är helt enkelt fel. Den nya vänstern 
var klädd i jeans. som ursprungligen 
varett plagg för amerikanska (beridna) 
lantarbetare. me n som inte anammades 
för att man ville leka cowboy utan för 
att det helt var generationens byx plagg, 
från San Francisco till V ladivostok. 
Inspirationen kom ju frtm den ameri
kanska underhållnings- och konsum
tionsindustrin. Tilljeansen bars i gärna 
stora ylletröjor Tröjorna var främst ett 
arv fr iin den kontinentala bohemtradi-

• 
tionen och kompletterades när så ske 
kunde med skägg ur samrna tradition. 

P:\ samma sätt övertogs de franska 
bohemernas rödvin. inte de svenska 
arbetarnas (på den tiden) rakare alko
holdrycker- och inte heller deras nyk
terhetstraditioner. 

Sen kom det en reaktion mot detta. 
KPMLr-arna och även vissa K U-akti
vister påpekade (med rätta) klasskarak
tären hos 68-ornas kläder och framhöll 
att e n riktig arbetare var ordentligt 
klädd. Till första maj satte de på sej 
slips och kavaj. Men det var inte den 
''utklädseln., som Lennart syftade på. 

Det intressanta är emellertid hur 
Lennatl Johansson och Reinhard Hel
mers och min avlidne vän Jan Persson 
ur en blott något äldre vänstergenera
tion kunde uppleva att 68-orna klädde 
ut sej till arbetare , och för den myten 
vidare. Det tyder på att det faktiskt 
fanns ett stort mentalt brott mellan 50-
och 60-talsvänstern, något som vore 
värt att gä djupare in på i ett ~mnat 
sammanhang. 

Gunnar Sandin 

För att markera att denna debatt 
gärna kan fortsätta, men helst i 
mindre tradiga och oförskämda 
inlägg. har redaktionen satt en de l 
texter i mindre grad. 

Stadsbyggare? 
När detta läses har sista striden stått 
om dubbelspåret. Vill dock som en 
eftersläng noteraMats Linds insändare 
i Sydsvenskan i tisdagsdär han kallade 
ärendet Lunds största stadsbyggnads
fråga i modern tid". 

l modern tid har Lunds bebyggda 
areal fördubblats. stora nya stadsdelar 
har uppförts. Hur är det med propor
tionerna? 

Mats skrev i V B nr 2 ut sin yrkes
beteckn ing "arkitekt SAR". l exa
mensämnet stadsbyggnad kan han inte 
ha haft högt betyg. 

Gunnar Sandin 

MÖTE~_Q MÖTE 

~ 
KOMMUNALPOLITISKA GRUPPEN 
möte Må 3 fe b kl 19.30 på parti/oka/en. 
Ämne: Beredning av kommunstyrelsen. 

RÖDA KAPELLET. Sö 2.2 kl. 18.45. 
Rep. med Joakim, Mårtenstorget Weill 
programmet + övningslåtarna (Bruckner 
& Debussy). Glöm inte årsmötet lö. 8.2! 
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