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Kongo/Zalre 
kommentar Mera vatten på stortorget! 
Så har för första gången på Afri
kanska kontinenten ett stort och 
strategiskt betydelsefullt land 
störtat en diktator i ettrelativ t oblo
digt befrielsekrig och utan bety
dande internationell inblandning. 

Mobuto var i trettio år uppbac
kad av såväl USA som Frankrike. 
Båda dessa länders informations
service har jobbat mycket på att 
finna ut vem som backarupp Kabi
la. De är mycket förvirrade av att 
de inte funnitnågot svar. Massme
dia är förvirrade. Kan det verkli
gen vara så att den afrikanska dag
ordningen är skriven i Afrika? 

Vilka är förlorarna? 
Det är många som känner sig som 
förlorare: För åldermännen i CIA 
är det som om historien har hunnit 
fatt dem och vänt upp och ned på 
den värld de hade satt rätt. De 
inledde sina karriärer med att 
utplåna lumumbisterna och sätta 
Mobuto vid makten. Nu kommer 
den gamle lumbumbisten Kabila 
tillbaka. UNITA har terroriserat 
Angola med uppbackning från Za'i
re och USA. Den tiden är slut. 
Fransmännen ser sitt inflytande i 
fransktalande Afrika hotat. K a bi la 
är intekänd förattälska den franska 
kulturen. 

Så vad gör förlorarna . som så 
gärna vill se någon annan so m 
Za'ires/Kongos ledare? Kanske 
avvaktar de och ser vad som hän
der. Men deras misstänksamhet 
mot Kabila lyserigenom i massme
dia. I mediajublas det inte över att 
den fruktansvärda korrumperade 
diktatorn förlorat makten utan 
någon omfattande blodsutgjutelse. 
Istället letar man efter Kabilas 
synder. Det var i huvudsak Mobu
tos regeringssoldater som plund
rade allteftersom de flydde. Nu 
slipper man dem , men media talar 
mest om kriget, so m om det var 
mer av regelbunda strider. 

Demokrati? 
Som så ofta när det uppstår någon 
akut kris i Afrika blir massmedia 
fulla av fel och fördomar. Därmed 
inte sagt att alla är med i en 
konspiration. men det är en klar 
rundgång på myternaoch vinkling
arna. Alla är noga att påpeka att 
Kabila nog minsann inte är demo
krat. Och redan höjes röster på att 
han måste bevisa det i allmänna 
val med flerpartisystem. 

De fanns redan många partier i 
Za'ire. När västvärden krävdedetta 

(forts. sid 4) 

För fyra år sedan byggdes Stortor
get om med breddning av torgytan, 
nya träd i norra delen, upphöjd 
cykelbana till Lilla Fiskaregatan 
och nya cykelställ. Det var land
skapsarkitekten Agneta Persson 
som hade utarbetat förslaget till
sammans med bl a dåvarande 
stadsarkitekten Agneta Staaf. 

Meningen varockså att kandela
bern mitt framför rådhuset skulle 
få ett utvidgat kar runt om, men 
det hann man inte med eftersom 
dåvarande i gatunämndens ordfö
randeJörgenJörgensson (fp) skul
le inviga torget före sommaren. 

Sedan kom förslaget om en 
isbana på torget från Ide lekande 
barnens fond!, men det föll inte 
lundaborna på läppen. Efter myc
ketutredande om tekniska lösning
ar för en horisontell isbana på ett 
sluttande torg, drog fonden genom 
sin ordförande, kommunalrådet 
Margareta Dovsjö (s) , tillbaka do
nationen. eftersom den inte hade 
mottagits med tacksamhet! Och 
där stod man så utan ett färdigt 
Stortorg. 

Men det har ju fungerat ändå, 
inte minst är det en poäng att torget 
inte är belamrat , utan har stora fria 
ytor kvar för tillfälliga fester, 
valbodar vart tjärde år och andra 
jippon. 

Fontänen åter aktuell 
I höstas togs frågan upp om vad 
som var kvar att göra av centrum
utredningens olika objekt, och då 
fann man att fontänen runtkandela
bern åter var aktuell, eftersom isba
nan försvunnit ur bilden. Politiskt 
beslut var redan taget om stor
torgets utformning, och nu gällde 
det att handla upp granitfontänen. 
Kostn aderna har dock stigit i 
höjden, och nu diskuteras ett pris 

Ungefär så här är vattenkonsten 
på Stortorget tänkt att se ut efter 
utvidgningen med ett nytt granit
kar på drygt sex meter i diameter. 
På den brreda kanten ska man 
kunna sitta, och vattensstrålama 
riktas in emot mitten. Som ett 
fotstöd på det sluttande torget 
ordnasett "trappsteg " i glaserade 
tegelstenar runt granit karet, som 
föreslås utformat i grå granit 
iställerför röd vångagranit som 
innerkaret och Lilla Teaterns 
trappa. 
Teckning Ann & Tlwmas Schlyter 

på l ,5 miljon kronor. Vilket natur
ligtvis får många att tveka, när 
kommunen tvingas snåla på så 
mycket an nat. 

Dessutom har några av stadens 
skönandar reagerat häftigt. och 
menar att det är helt fel att ge sig på 
kandelabern . En av skönandarna 
accepterar inget annat än medeltida 
gatubeläggning, och det ska vi 
kanske vara glada att vi inte har i 
Lund. Det torde ha varit ganska 
geggigt. 

Nytt granitkar 
Efter en del efterforskningar har 
VB lyckats få fram Agneta Pers
sons ritningar på kandelaberfon
tänens utvidgning, som innebär 
ett nytt kar i granit utanför det 
befintliga. med en diameter på 
drygt sex meter. Kanten ska vara 
rätt bred. och på den ska man kunna 
sitta. Vattenstrålarna ska nu spruta 
från periferin mot mitten, och i 
bästa fall landa i det lilla karet, 
vars nu sakta strilande strå lar 
stängs a v . Skönanden Oscar 
Reutersvärd har i dagstidningarna 
hånatden planerade fontänutvidg
ningen, bl.a. av detta skäl och för 
att ingen kommer åt att dricka 
eller hämta vatten där. Men det är 
ju ändå bara gammalt vatten som 
går runt med en pump, som inte 
bör drickas. Det finns ju bättre 
drycker att få på torget numera. 

Veckobladet vill ändå visa lun
daborna hurden utvidgade vatten
konsten kan komma att se ut, på 
det att man inte ska bli överraskad, 
liksom fa llet var med "stridsvagns
hindren" på Knuts torget. VB emot
tar gärna synpunkter på förs laget, 
och om de är kritiska, gärna också 
förs lag på hur man eljest ska kunna 
ordna en vattenkonst, som många 
lundabor länge har efterlyst. 

Thomas S 



-Säck och aska, nej tack! 
De bägge draghästarna Känsla och 
Förnuft är båda oumbärliga i 
politiken, men visst skiftar med 
vem som skadra mest. Vem erinrar 
sig t.ex. inte kärnkrafts-omröst
ningen när vi drack örtte och ikläd
da våra små hemvirkade mössor 
lyssnade på Thomas Wiehe sjunga 
om hur farligt det var med de där 
atomerna. V åra motståndare talade 
om energipriser och industripro
duktion. men vad rörde det oss '1 

Visserligen hade Karl Vennberg 
uppmanat den vars hjärta var hos 
vänstern att bidra med sitt förnuft , 
men det kändes inte så. då. 

Ombytta roller 
Men i EU-omröstningen blev rol

lerna faktiskt de omvända. vilket 
Mårten Duner påpekade på ett 
appellmöte på Mårtenstorget i 
våras. E U-anhängarna målade upp 
visionerna av det enade Europa. 
aldrig mera krig. det genuina 
broderskapet mellan de svenska 
och portugisiska småbönderna. Det 
var vackert men inte särskilt 
realistiskt. Realismen kom i stället 
från EU-motståndarna som talade 
om jordbrukssubventioner. EU-

avgifter och arbetslöshetssiffror. 
Nåja. i sista stund när de höll på att 
förlora kom också E U-anhängarna 
med plånboksfrågorna och hotade 
rätt upp och ner med attden svenska 
industrin skulle flytta utomlands 
om vi sade nej , och det tog skruv 
Hur som helst så är 180-graders
vändningen nu fullbordad i kärn
kraftsfrågan. Jagtänker naturligtvis 
på den uppseendeväckandedemon
strationen vid Barsebäcksverker 
häromveckan. I en gigantisk mani
festation slog de anställda en levan
de ring kring Verket, hållande i 
varandras händer "en symbolisk 
åtgärd för att visa att man vill 
skydda Barsebäck från alla onda 
anslag. Förmodligen var intet öga 
torrt" i så fall möjligen hos syd
krafts informationsdirektör. Ni ska 
få se, snart kommer de med truba
durerna! 

Ett jubileum 
Vänsterpartiet har som bekant fyllt 
80 år, ett antal som är aningen för 
ointressant för att man ska kunna 
se firandet som en ren plikt
uppfyllelse. Någon måste ha tänkt 
sig attdet här skulle vara ett tillfälle 

Modernismen 
Kulmen för lundabornas intresse 
för Kulturen brukarvara '"julstöket" 
strax före jul. en tämligen outhärd
lig tillställning där folk trängs i 
tusental och barnen nästan trampas 
ihjäl. Doften av vått ylle brukar 
vara påtaglig, och alla folkdressade 
tanter som stolt säljer resultatet av 
gamlajulrecept måste tycka det är 
skönt efteråt. Det var längesen jag 
slutade gå dit. 

Kulturens årsböcker har sedan 
min barndom också präglats av en 
slags ålderdomliga skildringar av 
bondesamhällets olika faser i 
livscykeln-dop, bröllop, skörden. 
firandet av olika högtider som jul 
och påsk. Det är först på senare år 
som årsböckerna kommit att 
intressera mig personligen på ett 
annat sätt. Skildringar av staden i 
tusenårskrönikan 1990 och av 
stads l i vet , t ex i förra årets bok om 
borgarfamilj en Thomanders Ii v och 
hem är både lärorika och spännade. 
Arbetarhemmet kan väl vara för 
magert att skildra i en bok. men har 
visats på tillfälliga utställningar. 

Läcker årsbok 
Årets årsbok från Kulturen är 
synnerligen läcker. Den skildrar 
modernismen i läckert färgtryck 
från en rad olika aspekter, i ett 
tjugotal artiklar av olika författare 
och med en bredd som spänner 
från konst. konsthantverk film. 
musik till arkitektur. stadsplanering 
och vardagslivets bostad. 

Modernismen brukar definieras 
i två olika begrepp- den ungdom
liga, friska naturnära stilen efter 
fÖrra sekelskiftet, Jugend eller Art 
Nouveau. som ersatte 1800-talets 
tunga eklekticism - och den här 

aktuella avskalade funktionalis
men, den kubistiska konstrukti
vismen i tjugo- och trettiotalets 
konst och byggnadskonst. Varje 
konstart som velat göra upp och 
bryta med det gamla har ju en 
ambition att kalla sig modern i 
förhållande t i Il dessa. 

Konst och konsthantverk 
Flera av artiklarna i årsboken hand
lar naturligtvis om Lundabon Gösta 
Adrian-Nilsson (GAN) och är 
utmärkt illustrerade med hans mer 
eller mindre kända verk. Anna 
Landberg analyserar det primitiva 
ursprunget i hans tidigare verk. 
GAN-specialisten Jan Torsten Ahl
strand. drar i tre artiklar paralleller 
mellan GAN :s geometriskaoch ab
strakta konst. mellan hans och 
Wiwen Nilssons inspiration och 
tolkningar av medeltiden i sin 
konst. samt GAN:s intresse för 
idrott och hans avantgardistiska 
skildringar av kroppskulturen i den 
frambrytande sporten som mass
rörelse. 

Arkitektur, stadsplanering 
Mellankrigstidens arkitektur och 
stadsplanering präglades i Lund av 
både internationella och nationella 
eller regionala gestalter. Stefan 
Romare. som själv arbetat till
sammans med Fred Forbat, skriver 
om denne internationellt kände 
arkitekt. Han satte sin prägel på 
åtskilliga av Lunds nya stadsdelar 
från slutet av trettiotalet fram till 
sextiotalet. när Norra Fäladen tog 
form. Forbat som var invandrad 
ungrare. hade ritat hus till Bauhaus
utställningen 1923 i Weimar. och 
fått hus utförda i Siemensstadt i 

att visa upp det nya vänsterpartiet. 
det som inte längre kan anklagas 
för att vara styrt från Mos k va, och 
som nu skulle få artiga applåder 
från alla håll. Det varett misstag att 
tro något sådant. 

Precis som alla andra år haglade 
det ju av spyor från borgerliga och 
socialdemokratiska kommentato
rer och ledarskribenter. Hur ska 
man reagera och hur reagerar den 
tiondedel av folket som säger sig 
sympatisera med nämnda parti? 
Själv kunde jag inte bli riktigt arg, 
liksom skri bentema inte heller 
verkade kunna. Visst var det mera 
av rutin och spelad indignation än 
äkta vara i deras fördömanden'~ 

Man skulle alternativt kunna 
uttrycka det så angreppen ju ändå 
är ett tecken på att vi inte är helt 
utslätade och ofarliga. Vi är värda 
att spottas på, vi lever! Däremot 
tror jag inte vi ska be om ursäkt för 
vår existens och historia. För det är 
naturligtvis så att antikommu
nisterna inte kommer att nöja sig 
med vilka ursäkter vi än kommer 
med. Min erfarenhet är att den 
sortens angrepp inte hejdar sig vid 
någon speciell gräns. Antikom mu-

Berlin 1930. I Lund blev Forbats 
hu vu du ppgi ft attupprätta den första 
generalplanen för staden, något 
som han höll på med 1936-42 i 
samarbete med bl a arkitekten 
Ingeborg Hammarskjöd-Reiz och 
assistenten Maxwell Overton. 
Lunds generalplan kom tack vare 
Forbals prognosmetodik att bli ett 
pionjärarbete. 

ArkitektTomas Tägil. som nyli
gen blivit doktor på en avhandling 
om lundaarkitekten Hans West
man, gör i årsboken en bred res u me 
över Westman och mångaandra av 
funktionalismens aktörer i 30-talets 
Lund. Westman, som ritat en lång 
rad bostadshus i Lund. hör till 
funktionalismens pionjärer i Skåne. 
där de flesta av hans byggnader 
uppfördes i en " regional särart'' 
som Tägil poängterar. I Lund var 
byggnadsnämndens dåvarande 
socialdemokratiske ordförande . 
professor Aron Borelius. en stark 
förspråkare förde hygienistiskaoch 
funktionalistiska ideerna i stads
byggandet, som dock rönte kritik 
av den borgerliga majoritet som 
tog över 1942. Annars kanske vi 
hade fått en mer radikal, men 
kanske inte mindre kritiserad 
ombyggnad av kvarteren kring 
stortorget. 

J några kortare artiklar ger tre av 
dagens aktiva inom arkitektur. 
konst och konsthantverk sin syn på 
modernismen. Arkitekten Mårten 
Du ner. inteokänd förVeckobladets 
läsare. saknar en dagens moder
nism, inte minst i arkitekturen. 
eftersom hans egna erfarenheter 
grundar sig på minnen av den 
modernism som snart har l 00 år på 
nacken. Är det modernisterna från 
den tiden som har monopol på 
framtiden , så gäller det att ta nya 
grepp och blicka framåt. menar 

nism i ett andetag, antisocialism i 
nästa och sen kan hetsen riktas lika 
gärna mot fackföreningar som 
socialdemokrater och Konsum. Ni 
säg väl i förra veckans insändar
storm hur Stalin i hi-techversion 
förmodas leva vidare som trafik
politiker i Lund och nu medelst 
satellit planerar en total övervak
ning av lundaborgarna. 

I samma båt 
Minns att det var inte bara kommu
nister som militär och säkerhets
polis satte in i de svenska arbets
lägren under andra världskriget 
utan likaofta socialdemokrateroch 
syndikalister. Där sitter vi nog i 
samma båt. vilket en del social
demokrater inte verkar ha klart för 
sig. 

Allt i vänsterpartiets historia är 
inte förvisso inte ärofyllt, men än 
sen då. måste jag ta ansvar för det'~ 
Jag gläds i stället över de många 
hederliga, rakryggade och modiga 
människor somjobbat för och med 
de här partiet under årens lopp. 
Säck och aska. nej tack! 

Lucifer 

Mårten som tänker ta sig den fri
heten. 

Silversmeden Lars Håkansson 
och konstnären Carlos Capelan är 
två unga röster som också förhåller 
sig till modernismen , varoch en på 
sitt sätt. Håkansson kan inte undgå 
att kommentera Wiwen Nissans 
silverkonst. som just nu uppmärk
sammas av Kulturen på plats , 
genom att det i dagarna är hundra 
år sedan han föddes. 

Cecilia Fredriksson och Orvar 
Löfgren ägnar sig slutligen åt det 
folkliga tillägnandet av modernis
men genom konsumtionssam
hällets utbud på Epa resyektive 
smakens förvandling från Ahlen & 
Holms postorderkataloger till den 
vackrare vardagsvara som Jansera
des på stockholmsutställningen i 
form av bruksföremål och hem
inredning. 

Utställning kulturåret 1998 
Det finns tler bidragsgivare till 
boken. som tillsammans ger en 
oerhört väl samlad helhetsbild av 
det som för 70 år sedan trädde fram 
som ··modernismen". Detblirockså 
temat för den permanenta ut
ställning som Kulturen håller på 
och planerar till nästa år, då annars 
Stockholm riskerar att få monopol 
på kulturevenemang. Efter alla 
ombyggnader är det sannerligen 
en efterlängtad utställning vi har 
att se fram emot på Kulturen 1998. 
att döma av årsboken som enligt 
Kulturens chef Margareta A lin ska 
ses som en introduktion till detta 
museets första allvarliga försök att 
blicka in i nästa millennium. 

Thomas Schlyter 

Aspekter på Modernismen. 
Kulturens årsbok 1997 



Betraktelse med anledning av 
riksdagsmännens besök i Malmö 
Att i princip hela riksdagen ger sej 
ut i landet på studiebesök är ingen 
ny företeelse. Den mest berömda 
studieresan gjordes nån gång på 
191 O-talet och gällde övre Norr
land. Berömmelsen emanerar av 
en liten rapportskrift som efteråt 
utgavs av en allmogeriksdagsman 
från Småland. Johansson i Mörk
hult. Han gladde sej där åt civili
sationens framsteg i norr men 
förfärades över de ofruktbara vid
der som han såg från Malmbanetå
gets fönster. 

Det senare fick Stockholms
intelligentian att gå i taket. Den 
hade för inte så länge sej fått lära 
sej att t] ä! l världen var vacker. stor
slagen osv. Skriften utnämndes till 
pekoral. Man tänkte inte på att 
Mörkhultarn med sitt oförvillade 
bondförstånd hade samma land
skapssyn som sin store landsman 
Linne: att det är det nyttiga som är 
skönt. 

Hoppas att någon av de nu 
gästande riksdagsmännen produ
ceraren liten skrift med sina intryck 
från Malmö. 

Gamla föreställningar 
Inbjudarna har uttryckt en för
hoppning att besöket ska öka för
ståelsen för Malmö och dess pro
blem. Att Malmö är en problem
stad vet nog riksdagsmännen redan 
eftersom de beslutat om både ett 
specialstöd och ett nytt system för 
kommunalskatteutjämning där 
Malmö är en av de stora vinnarna. 
Men vi gissar att det kommer att 
behövas fler anslag från Stockholm. 
Arbetslösheten i Malmö fortsätter 
att vara förfärande hög och antalet 
arbetssökande invandrare väntas 
öka ytterligare. inte på grund av 
invandringen som ju i princip är 
stoppad utan på grund av inrikes 
spontanomflyttningar. Malmö är 
en populär stad för många invan
drargrupper eftersom de har lands
män där. 

En sak är dock att läsa riksdags
tryck, en annan att se med egna 
ögon. Det är svårtatt bli kvittgamla 
föreställningar trots att de till sist 
blir vanföreställningar. Många har 
ännu inte internaliserat kunskapen 
att Sverige tillhör den fattigare 
halvan av EU-länderna och har en 
högre arbetslöshet än t. ex. Portugal. 
På samma sätt flyter Skåne fort
farande av honung och mjölk för 
många upplänningar, trots stati
stikens fakta om att landsändan 
numera är bland de efterblivna. 

Knepet från Glasgow 
Ändå är det inte krisen som har 
dominerat den senaste tidens 
Malmöbild utan de ljusa framtids
utsikterna. 

Delvis är detta ett resultat av 
skicklig kommunal propaganda. 
Liksom skickliga företagsledare 
kan prata upp kursen på aktier, kan 
en ledande kommunalpolitikeröka 

de egna invånarnas tillförsikt och 
den investerande eller anslags
beviljande omvärldens intresse . 
Ilmar Reepalu (s) har i hög grad 
lyckats med detta. 

Fast egentligen började det med 
borgarna. De tog till knepet från 
Glasgow och satsade på kulturen. 
Delvis med turens hjälp lyckades 
de värva kulturpersonligheter som 
rörde om i grytan och blev upp
märksammade av riksmediernas 
kulturredaktioner. ''Kristina från 
Duvemåla'', som många riksdags-

ledamöter tänker passa på att se. är 
kanske krönet på denna kulturella 
PR-våg. 

Kvar framför TVn 
Men nu är "Kristina" slutkörd och 
därmed de goda dagarna för Mu
sikteatern och hotellen. Symfo
nikerna räddades med ett nödrop 
och för tillfället men Unga Teatern 
försvinner. Dramatikerna på Hipp 
lär inte undgå kraftiga nedskär
ningar. Det är smärtsamt att lägga 
ner en teater, säger Reepalu , men 

Gästande riksdagsledamöter debarkerar efter studie av brobygget. 

fortsätter att det även är smärtsamt 
att lägga ner en sjukhusavdelning. 
Och det senare har man redan gjort. 

Om än skådespelarna får goda 
recensioner så lyfter inte publiken 
ur TV -fåtöljerna. Hipp har skratt
retande eller gråtframkallande låga 
besökssiffror. Inte förbättrades 
dansteaterns läge av att Lund drog 
sej ur. Fria ensembler uppstår 
visserligen esomoftast i en stad 
med en mängd häftiga gamla 
industrilokaler och kullar av idea
lister som släpps ut på en över
mättad marknad från de olika 
teaterutbildningarna, men det är 
svårt att orka när publiken och an
slagen tryter. 

Snart öppnas ett nytt bibliotek 
som tycks bli det vackraste i Sverige 
(vid sidan av Asplunds i Stock
holm) och det ska bli ett nöje att 
besöka det - men det gäller att 
passa på under de timmar som de 
har råd att ha öppet. De vitalaste 
kulturcheferna lockas till Stock
holm som trots allt är det Stora 
Äpplet. Under tiden börjar kultur
pol itikern Anna Brandone (s) tona 
fram som en ny Ulla Sandell. 

Överintecknade bieffekter 
Så riksdagsmännen bör nog inte 
förledas av det kulturella skenet. 
Den materiella basen är som vanligt 
viktigare. 

(forts. på sid. 4) 

ABF tillbaka i Lund 
För femton år sen eller så slog 
varvskrisen till med full kraft i 
Landskrona. Tusentals blev arbets
lösa när Öresundsvarvet lade ner, 
kommunen förlorade skatteintäkter 
och framtidstro. 

Det protesterades förstås på olika 
plan och till olika instanser. Men i 
ABF:s Skånedistrikt sa man: Det 
räcker inte att kräva av andra. Vi 
måste göra något själva också, vi i 
arbetarrörelsen. Och så flyttade 
man sitt lilla kontor från det väl
mående Lund till krisorten vid Öre
sund. Patetiskt kan man tycka, men 
skam den som tänker illa därom. 

Nu är ABF-distriktet tillbaka. 
Ska vi tolkadet som att Lund-som 
för närvarande tappar högskole
platser till Malmö och sjukhus
platser just till Landskrona - be
döms vara den nya skånska kris
orten som det gäller att stötta? Inte 
riktigt. Det blev opraktiskt i längden 
med lokaliseringen till Landskrona. 
ABF-arbetet har sin tyngdpunkt i 
Lund-Malmö och anställda pend
lade. Dessutom blev det lämpliga 
lokaler lediga när socialdemokra
terna och Arbetets lokalredaktion 
flyttade ut från Folkets hus på Ki
liansgatan. 

Hur som helst är ABF-distriktet 
välkommet åter. Inte minst för det 

stöd som de kanske kan ge åt den 
lokala avdelningen av Arbetarnas 
Bildningsförbund. Den senare är 
nämligen osedvanligt svag här i 
stan, mätt i procentandelar av stu
dieförbundens lokala verksamhet. 
Mest är väl detta en spegling av 
Lunds speciella klasstruktur men 
också av den härvarande social
demokratiska apparatens svaghet 
och prioriteringar. (Inte heller vän
sterpartiet har engagerat sej i ABF.) 
Det borde finnas utrymme för en 
uppryckning. Kanske kan vi t.o.m. 
få se en ABF-blåsorkester i Lund 
liksom på många andra orter'l 

Nå, ABF-distriktet har redan 
gjort en sak som vittnar om en 
offensiv anda. De har öppnat en 
liten bokhandel. 

VB besökte den på öppnings
dagen. Det doftade gott av det fär
ska hyll virket , böckerna var pryd
ligt uppställda och väl exponerade. 
Uppför en liten trappa fanns tler 
böcker och dessutom en sympatisk 
kuddhörna för småbarn. En annan 
trappa leder till expeditionen. Man 
får anta att personalen där får rycka 
ut när det plingar i dörren, den lilla 
butiken kan knappast motivera en 
särskild personal. 

Men förhoppningsvis får den 
rycka ut då och då för ABF-bok-

handeln är värd att besöka. På hyl
lorna dominerar skönlitteratur för 
barn och vuxna. en del förlagsnytt 
mycket pocket, en del av restlager
karaktär men inte dåligt för det. En 
klart skånsk prägel i urvalet, också 
det sy mpatiskt. Jag övervägde att 
köpa en roman av den utmärkte 
skånske arbetarförfattaren Walter 
Nilsson men väntartill nästa besök 
då jag hoppas vara vid bättre kassa. 
Det blev i stället en diktsamling av 
Peter Ortman i stället, som i alla 
fall har ett skånskt förflutet. 

Den socialdemokratiska prägeln 
finns förstås, böcker av eller om 
Erlander och Sträng och Torsten 
Nilsson, Ingvar Carlsson och Olof 
Palme. Däremot inget av den på
gående samhällsdebatten. Jag hade 
väntat mej att se mer eller mindre 
socialdemokratiska ide- och debatt
organ som Tiden, Arena, Libertas 
och TLM eller t.ex. Michael Wal
zers studie om jämlikheten som 
Arena nyss gav ut, men inte. Fak
tisktvoredetinteheltfelmed Marx 
Kapitalet - jag känner faktiskt 
socialdemokrater som är intressera
de. 

Sådant kommer förhoppnings
vis, annars har ABF missat en vä
sentlig del av sin mission . 

Gunnar Sandin 
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Vem ska styra 
Lund efter valet? 
Detta är inte någon prognos beträf
fande valet 1998, som rubriken 
kanske kan få någon att tro utan 
funderingar som bygger på förut
sättningen att vänsterpartiet möj
ligen vinner ytterligare några 
mandat i fullmäkti ge och nämnder 
Hurska vi i så fall finna människor 
som är beredda att ställa upp? All 
ett svar på frågan är utbildning är 
vi överens om. En utmärkt kommu
nalpolitisk kurs har redan genom
förts - är den slut för resten? - i 
distriktets regi. Men jag har hört 
folk som menar a ll den behöver 
kompletteras med en utbildning 
som är närmare den kommunal
politiska verkligheten. 

Goethe yttrade något om den 
grå teorin och den färgrika verk
ligheten. Inom kommunalpolitiken 
kan färgsättningen ibland verka 
vara den motsatta. Många har som 
bekant i desi llusionerad förtvivlan 
lämnat kommunalpolitiken. Kan
ske hade de falska föreställningar 
om vad den innebar. Kanske hann 
de aldrig upptäcka den färgrike
dom som döljer sig bakom den grå 
ridån. 

Ett anspråkslöst forslag 
l samtal med bland andra min supp
leant Monika Blomkvist har jag 
försökt skissera en modell för en 
praktisk kurs i kommunalpolitik. 
Det gällerattutgå från verkligheten 
dvs det som fakti skt sker i kommu
nalpolitiken. 

Vad händer t ex i utbildnings
nämnden? Vi har ju ett möte i 
månaden. Vi får ut handlingar. Vi 
förbereder och hoppas på vissa 
resultat. Ibland lyckas vi nå dem 
på sammanträdet. ibland inte. Vi 
diskuterar efteråt vad so m hände 
och vilka förutsättningar det ger 
för det för den fortsatta verksam
heten. På samma sätt arbetar val 
alla nämnder och utskott. 

Ett fast schema 
Mitt förslag går ut på att man gör 
ett fast schema för en praktisk 
studiecirkel. Den skulle kunna se 
ut ungefär som nedanstående 
exempel: 

Exempel: 
Måndagen den 8 september kl. 18 
deltar man i de förberedelser 
Gunnar och Monika gör inför 
utbildningsnämndens samman
träde den l O. Utgångspunkten är 
dagordningen och de aktuella 
handlingarna, som man fått kopior 
till. Mötestiden bör vara begränsad, 
kanske högst en timme. Sedan får 
man se hur de båda nämndleda
möterna klarade av att genomföra 
sina intentioner i samarbete och 
konflikt med övriga partier på 
själva nämndsammanträdet Det 
gör man på onsdagen klockan 19, 
då man samlas för ännu ett studie
cirkelmöte på en timme för att få 
veta vad som hände och utvärdera 
det. 

Sedan känner man till lite om 
verksamheten i utbildningsnämn
den. 

Måndagen den 15 september 
inleder man en liknande runda med 
byggnadsnämnden. 

Måndagen den 6 oktober blir 
det kultur- och fritidsnämnden 
enligt samma schema. 

Ett par datum väljs för någon 
kommundelsnämnd. 

Kommunstyrelsen bör också 
finnas med på motsvarande sätt 
kanske helst efter studiebesöken 
med nämndsrepresentanterna. 

Kursen avslutas med ett full
mäktigemöte, där många av de 
ärenden man redan kommit i kon
takt med förhoppningsvis kommer 
upp och avgörs. Ä ven detta möte 
förbereds och eftervärderas. 

Handledare i denna kurs blir de 
nuvarande kommunalpolitiskt ak
tiva För dem blir den inte överväl
digande jobbig eftersom de i stort 
sett gör samma saker som de ändå 
skulle ha gjort, och eftersom de 
egentligen bara har ansvaret i 
samband med ett enda nämndmöte. 
Däremot får de sannolikt en del 
fruktbara ideer. 

Kursmomenten annonseras steg 
för steg i VB. 

Sedan får man se om det finns 
intresse för en sådan kurs och om 
den kan leda till rekrytering av 
framtida kommunalpolitiker, eller 
om den bara verkar avskräckande. 
Förhoppningen är förstås att den 
kan attrahera personer som ser 
möjligheterna att vidareutveckla 
politiken. 

Gunnar Stensson 

PS. Jag är övertygad om att 
skoloma i Lund gärna skulle skicka 
elevgrupper på den här typen av 
information. Det vore bra. På så 
sätt skulle vi kunna öka sam
hällsvetandet hos ungdomen. 

POSTTIDNING B 
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Riksdagsmännen ... 
(forts.fr. sid 3) 

Bropelarna har börjat höja sej 
över Oresunds vatten och City
tunneln är de facto beslutad, efter 
en kampanj bl.a. här i VB. Den 
senare kastades in somjästen efter 
degen, och ett nyss utställt elev
arbete från arkitektutbildningen i 
Lund leder närmast i bevis att det 
hade varit förnuftigare att hålla 
fast vid den gamla iden om en 
ovanjordsbana över Limhamns
fä ltet. Anläggningarna blir av men 
hela det kombinerade projektets 
ekonomi är högst osäker, vilket 
framg år av järnvägsbolagens 
fortsatta tve:kan inför upphand
lingen av Oresundståg. Och de 
dynamiska effekterna av de stora 
byggena? Ack, de är redan kraftigt 
överintecknade. inte minst på 
Arbetets och Sydsvenskans ledar
sidor. 

Vi gissar att det är detta som så 
småningom får bli övriga landets 
stora bistånd till Malmöregionen: 
en rejäl avskrivning av skulderna 
för bro och tunnel. Det finns en 
tradition på området. Kockums 
sista år och den misslyckade Saab
satsningen kostade det allmänna 
milj arder. 

Ett nollsummespel? 
Dock, det finns annat än de iögo
nenfallande infrastrukturprojekten 
som betyder något. Vi tänker för
stås på högskolan som väl snart 
blirett universitet. Fast även sådant 
är väl infrastruktur med modernt 
språkbruk ... 

Åtminstone till en början tycks 
högskolesatsningen gå ut över 
Lund i ett slags nollsummespel. 
Det är på gång att !lytta hela ut
bildningar. För oss som vill se 
Lund utvecklas till storstad är det 
en smula trist men universitetet 
mår antagl igen väl av att krympa. 
Hellre mindre men bättre. 

Ett starkt skäl för Malmös 
högskola är att dagens studenter 
gärna bor där. Där händer mer. 
Och läget vid havet och intill 
stationen är superbt. 

Havet kommer! 
Det är populärt med bil i Malmö. 
Nu byggs en ny ringväg utanför 
den befintliga. Koldioxiden stiger 
mot skyn. Och så blirdet växthus
effekt och så stiger havet. Ett 
scenario som vi redan beskrivit i 
VB och som slutar med att hela 
staden dränks, t. o. m. de pittoreska 
Backarna, dvs. Kirseberg. 

Men så länge Malmö finns är en 
fascinerande stad. Vi uppmanar 
våra läsare i Lund att följa riks
dagsmännens exempel och göra 
ett studiebesök där. 

Gr 

Kongo/Zai're ... 
(forts. fr. sid l) 

skapade och avlönade Mobuto en 
he l rad partier. Och en del lät sig 
nöjas . Underdecennierhar Mabu
to fört ut landets rikedomar och 
inte låtit underhålla vägarna i 
landet. Många distrikt kan inte nås 
annat än luftvägen. Det finns inga 
allmänna skolor som fungerar. 
Landet har inte haft någon statligt 
eller kommunal service, endast en 
korrupt och plundrande arme. Hur 
ska man snabbt kunna göra 
röstlängder i ett land där man inte 
kan gissa invånarantalet på miljo
nen när? Hur ska dessa kunna bilda 
partier på politisk grund? 

Jag vet inte vad Kabila kommer 
att lyckas eller misslyckas med. 
Vad jag vill säga är att var lite 
mi sstänksam mot all misstänk
samhet mot Kongos nya regim! 
Det harvariten chock för västvärl
den att inte ha något inflytande på 
utvecklingen och jag ser gärna 
även i fortsättningen den dagord
ningen för demokrati i Afrika. 

Ann 

~ 
KOMMUNALPOLITISKA GRUPPEN 
möten: 
!Yiå den 26 maj kl19.30 på partilokalen. 
Amne: Kdn-tema: "Istället fördirektvalda 
kommundelsnämnder , vilka är våra 
demokratialtemativ?" Därefterkommun
fullmäktigeberedning 
!Yiå den 2 juni kl19.30 på parti lokalen. 
Amne: Agenda 21: motionsförslag med 
utgångspunkt från Agenda 21 fo
rumgruppernas rapporter. Därefter 
kommunstyrelseberedning, bl.a. miljö
delegationens förslag till Agenda 21 för 
Lund. 
Må den 9 juni : Kommunfullmäktigebe
redning: EVP 1998-2000 

RÖDA KAPELLET Sö 25/5 kl 1 8.45. 
Rep. med Joakim införspelning på Lund
Leon möte lärd 31/5 kl19 med repeloar 
2, 147, 170, 171:3, 173, 294 och 298 
samt för spelning (gående) på Backa
festivalen i Malmö 31/5 med repetoar2, 
B, 173, 225, 262 (stående) 271 , 282 
(stående) 298 och 315. 
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