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Utkommer fredagar 1997 23:e årg. 20 
Sista kvällen på 
Tidskriftsverkstan 
Första VB-numret för hösten 1997, 
om man nu kan tala om höst när 
kvällstemperaturen ligger på 25 
grader. Samtidigtsistanumret som 
görs på Tidskriftsverkstan. Om 
några dagar flyttar de över ma: 
skinerna till sin nya ex1stens 1 
Malmö. Vi beklagar tlyttningen 
men önskar dem all lycka i fram
tiden . Vi har haft en väldig nytta 
av Tidskriftsverkstan i dess olika 
lokaler. 

Och VB ? På något sätt ska vi 
fortsätta utgivningen även om det 
kanske blir några veckors pro
visorier. Sen ska det nog stabili
seras . När ni läser detta har VB
aktivisterna haft ett planerings
möte och resultatet av det bör vi 
kunna rapportera om nästa vecka. 

Ett problem i våras var att VB , 
på grund av postens ändrade rutiner 
och principer. nådde abonnenterna 
så oregelbundet. Nu räknar vi med 
att alla ska få sin tidning före 
veckoslutet. Vi har flyttat produk
tionsdagen: detta är det första VB
numret som görs på en måndag. 

Hoppas ni kan ställa om. ni som 
skriver och ritar. 

ABF-rabatt 
l maj skrev vi här i VB om ABF: s 
nyöppnade lilla bokhandel 1 

Folkets hus. Vi gillade både in
redningen och sto ra delar av 
urvalet. men saknade bl. a. skrifter 
med den socialdemokratiska 
idedebatten (Arena, Libertas 
osv)som vi tyckte hade sin 
naturliga plats där. 

Nu meddelas från ABF att 
medlemmar av dess medlems
organisationer får l O procents 
rabatt på bokpriset, somredan är 
en smula lägre än i den traditionella 
bokhandeln. Vänsterpartiet är en 
sådan medlemsorganisation. Vi 
upprepar alltså vår rekommen
dation om ett besök. 

På Mårtenstorget 
inskränks äntligen antalet p-platser 
och det blir en smula besvärligare 
att köra dit. Vi läser också att dub
belriktad cykeltrafik ska tillåtas 
på Tomegapsgatan. 

Två krav som vänstern med 
växlande intensitet hardrivit sedan 
1970-talet.. Det går inte fort men 
det går sakta. 

Det är tur att den rödgröna 
koalitionen lägger på ett kol , ty vi 
ser att Bilpartiet laddar upp 
väldeliga inför 1998. och just nu 
fruktar vi att dc vinner stort i både 
koo'mmunal- och riksdagsvalet. 

"Hur kan ni?" (sp_~r~. på _de cancersjuka) 
D t k ävdes tydligen besparingar pa la kartJanster for att pnnc1p alla_ khmker och att andra 

e r . . .. d h" d ' L d halvan tas nktat efter resultatet av medierna skulle m tressera sig for. et som . an er pa . un s den verksamhetsanalys som håller 
lasarett. Som VB fortlöpand! red~~atmedfor M-I~ndstl!lgets på att slutföras. De som vill slippa 
dåliga ekonomi att man maste gor~ st~ra besparm~~r mom osthyvelsprincipen har alltså fått 
Lundasjukvården. Kostnade~ och mtakter skall ga _Ihop ch visst gehör för sina synpunkter. 
intäkterna minskar år efter ar. Den tunga bakomliggande Det är klart att man kan ha 
orsaken är den höga arbetslösheten som ger låga skatteintäkter principiella invändningar mot at 
till landstinget. ten yrkeskår pekas ut för bespa-

Stora förändringar av den skånska 
sjukvårdens struktursamt minskad 
vilja hos andra landstmg och 
övriga skånska sjukvårdsdistrikt 
att köpa vård i Lund gör det dess
utom svårt att planera och genom
föra besparingar så att de negativa 
effekterna blir så små som möjligt. 
Prognosen vid halvårsskiftet pekar 
mot att Lunds sjukvårdsdistrikt 
kommer att gå back med cirka 130 
miljoner kr under 1997 om ingen
ting görs. 

Håll budgeten! 
Stora delar av underskottet är i 
hamn om klinikerna håller sin 
budget. Det kan vara _lättare sagt 
än gjort. men det är khmkchefens 
näst viktigaste uppgift- efter att 
garantera god och säker vård. 
Rationaliseringar i samband med 
att Landskronas. Lunds och Orups 
sjukvårdsdistrikt bl~r ett den ! 
januri 1998 skall sia 1genom pa 
kostnaderna för städmng. mat och 
administration. Tanke är också att 
vården skall samordnas och bli 
billigare men minst lika bra. Det 
går trögt redan nu, av kända skäl, 
och sannolikheten för att tempot 
ökar under valåret 1998 är inte 
särskilt hög. Dessutom skall Lund 
och Malmö samordna den hög
specialiserade vården på de två 
univers itetssjukhusen. Hur mycket 
de kan ge ekonomiskt är dock 
osäkert. 

Det är mycket tuffa sparbet i ng, 
men de räcker inte till för att få 
ekonomin att gå ihop. Det krävs 
ytterligare åtgärder inför 1998. 
Därför undersöker man nu var det 
kan var möjligt att minska antalet 
vårdplatser utan att konsekven
serna blir orimliga. eller att på 
annat sätt få ner kostnaderna. Fyra 
kliniker har pekats ut som möjliga, 
och där skall det genomföras en 
ordentlig översyn av verksam
heterna. De kliniker som är ak
tuella är onkologen, ortopeden, 
urologen och öron-näsa-hals. Be
dömningen är att dc skall kunna 
spara cirka 17 miljoner kr per år 
tillsammans. 

Omvärlden forändras 
Det kan tyckas konstigt att onko
logen av alla kliniker är aktuell för 

besparingar. Där behandlas och ringar. Det inskränker kl!mkchef-
vårdas ju s vårt sjuka cancerpat1en- ernas möjlighet att agera fritt inom 
ter. Det är i ochför sig rikti gt, men sina budgetramar, men det verkar 
det sker också på andra kliniker. å andra sidan som om de- det är 
Och omvärlden förändras . Tidi- nästan undatagslöst läkare - be-
gare har landstingen i Kristianstad hö ve r stöd för att rationalisera sin 
och Blekinge skickat en stor mängd egen yrkeskår 
patiente till Lund. Nu håller man 
på att bygga upp verkamhet för en 
del av dem i Växjö. och kon
sekvensen blir rimligen färre pa
tienter till Lund och därmed 
möjlighet att krympa kostymen. 
Eller7 

Ett c i ta t från cheföverläkaren 
Stefan Graffman till sjukhus
direktör Leif Granath speglar 
stämningen ganska väl: "Fyra 
miljoner är ett synnerligen hårt 
beting för en redan grymt ratio
naliserad klinik som intekan skjuta 
kostnader framför sig genom 
vårdköer. Jag vet alltså ännu inte 
om det är möjligt att nedbringa 
kostnaderna så mycket med bi
behållen etik men är villig att 
tillsammans med personalen göra 
ett försök. Visar det sig i september 
att det inte går efter en nödvändig 
analys av alla faktorer så kommer 
jagatt meddeladigoch direktionen 
detta ." 

Läkarna - en sak för sig 
När budgeten togs för 1997 pekade 
landstingsfullmäktige u ten yrkes
grupp speciellt. Det var läkarna. 
Minskad vårdproduktion på grund 
av besparingar borde ha skapat 
utrymme för att dra ner hundra så 
kallade läkarresurser i hela lands
tinget. Som undertext fanns också 
uppfattningen att läkarkåren påt;tt 
omotiverat sätt klarat s1g fran 
nedskäringar. Tittar man på Lunds 
sjukvårdsdistrikt verkar det som 
om antalet läkare snarare ökat än 
minskat under valperioden. och 
det kan knappast vara rimligt att 
de stora sparbetingen inte alls skall 
beröra läkarna. När man försökt 
räkna fram Lunds andel av de 
hundra resurser som skall bort har 
man hamnat på sextio. Det är ingen 
exakt beräkning och den kan 
givetvis diskuteras. Men den är en 
rimligt utgångspunkt för förslag. 
Distriktet har beslutat att halva 
betinget skall tas med osthyvel så 
att samma procentsats drabbar i 

Nedskärningar 
från vänster 
Måste Lunds sjukvårdspolitker 
medverka i dessa ständiga ned
skärningar? Rent formellt kan man 
svara: ja. vi har inget val. sjuk
vårdsdistrikten är bundna av beslut 
i landstingsfullmäktigeoch lands
tingsstyrelse. Budgeten skall ba
lansera och det skall går före allt 
annat! Om inte direktionerna för 
sj ukvårdsdistrikten gör sitt jobb 
tar landstingsstyrelsen över. Det 
blir tvångsförvaltning. 

Det är troligen sämre än om 
man tar besluten lokalt. Man har 
där en större känsla för verksam
heten . De egna väljarna skall ha en 
så bra vård som möjligt, och det är 
lättare och går snabbare att få 
information om läget "på golvet". 

Skall vänstern medverka och 
går det att få vänsterprofil på 
besparingarna? Vi har ställt upp t 
valen. En yttersta konsekvens av 
detta är att vi är beredda att ta 
ansvar för verksamhetens politiska 
styrning. Det är givet att man dä 
främst tänker sig goda tider och ett 
ekonomiskt läge som gör att man 
kan bygga ut och reformera. Men 
man kan knappast dra sig ur och 
Jämn sina väljare i sticket när 
tiderna är dåliga. Svaret är alltsåja 
på frågans första led. . 

Går det dä att få vänsterproftl på 
besparingarna? Ja, något. Omsor
gen om primärvår?en ~rett uttryck 
för detta. Den SJUkvard som ar 
närmast medborgarna skyddas . 
Den berörs inte-i första omgången 
åtminstone- av besparingarna på 
läkarsidan. Barn- och ungdoms
psykiatrin sesöver men behandlas 
varsamt. Det är viktiga marke
ringar. 

Rolf L. Ni/son 
v-ledamot i direktionen 

för Lunds sjukvårdsdistrikt 



Måns Persson: Mindre kända lundabor 
Måns Persson, litterär medarbetare i VB med några års 
mellanrum, har åter hört av sig, den här gången med några 
skisser där han presenterar mindre kända lundabor. Han har 
utbett sig att om de publiceras ska det stå "med tack och 
ursäkt till John Updike" och det gör det nu. 

l. Träningskompisen 
Vi har träffats i snart tjugo år; han 
var med redan på Palaestratiden. 
Periodvis ses vi en gång i veckan , 
men man håller liksom inte räkning. 
En gång dök han upp och sa att nu 
var han tillbaka efter att ha jobbat i 
Göteborg i ett halvår. Jag hade inte 
märkt att han varit borta. 

Men visst, vi är kompisar. det 
blir ju några ord medan vi klär om: 

-Det blir visst vinter i år i alla 
fall 

-Ja. det var minus sex på termo
metern hemma i morse. 

Eller: 
-Jag har köpt nya skor. det är ju 

fan att man ska lägga upp sexhundra 
för ett par vanliga skor. 

-Jo, det är namnet man betalar 
för. vet du. Men vad ska man göra? 

-Nej . det är bara att hosta upp 
pengarna. 

Eller: 
-Ja, då är det deklarationsdags 

igen! 
-Ja, fy fan det är ett skitgöra. Jag 

satt uppe halva natten i förrgår. Du 
vet när man har hus blir det en del 
extra att plocka med. 

Han är gift och frun yrkesarbetar (i 
Malmö?) och har ett par döttrar i 
tonåren. Han kallar dem "töserna" 
och åtminstone den ena tycks ha en 
klar dragning till dyra fritids
intressen som ridning, märkes
kläder och sena diskotek ("det blir 
ju så jävla sent. de sitter hemma 
och går inte före elva!"). Jag vet 
inte vad han heter eller vad han 
jobbar med. Det har inte fallit sig 
natu rligtatt fråga . Han skullekunna 
vara lärare- han var ovanligt vass 
mot regeringen under lärarkon !lik-

ten för många år sen. Ibland tror 
jag på något i länsstyrelsen. 

Vår gemenskap bygger på att vi 
är två förnuftiga och hårt arbetande 
medelålders män som försöker 
överleva och upprätthålla centrala 
manliga värden i en tid då kvin
norna håller på att ta över. Vi har 
inte formulerat det så, överhuvud 
taget formulerar vi inte så mycket. 
Det räcker med en blick och en 
grymtning. 

Vi ses ju i ett sammanhang där 
tjejerna alltid är i majoritet ute i 
salen, ett faktum som ingen av oss 
dock skulle vilja ändra på. Tjejerna 
är ju, får man säga, ganska trevliga 
att se på. Men ibland gnager känslan 
av att riktiga killar inte går på gym
nastik utan spelar boll eller lyfter 
skrot. Kompisen och jag försöke r 
vara nyanserade när det kommer 
nya ledare: 

- Hon var bra för att vara ny. 
Trevlig musik. 

- Jovisst. och hyggligt tempo. 
Men det är fan vad det blev mycket 
svikthopp. 

-Jo. det är typiskt. och aldrig nåt 
för armarna. 

Vi är också ense om att en mo
dern bastu sällan kan tävla med en 
gammal. Vi ser det nog så att kva
litetstänkandet allmänt är på väg ut 
och att det i längden måste få be
klagliga följder. Vi harinte grumlat 
vår vänskap med att tala partipolitik 
-vi står över sånt och ser sakeroch 
ting mer långsiktigt- men det står 
k lart att mycket håller på att gå åt 
helvete och att t. ex . hus i dag ofta är 
rena fuskbyggen. 

Vi har lagt grunden till en platt
form av kompisskap. Hade världen 
bara bestått av män som oss skulle 
mycketelände hakunnat undvikas. 

2. Cykelmagaren 
Han brukarstå på trappan till verk
stan när jag kommer förbi på mor
gonen och stannar för att få lite luft 
i bakdäcket . 

- Har du ponktering, säger han. 
Visst har jag nån liten smyg

punka. men vad fan det går ju. 
- Nä. det är di här förbannade 

nye ventilerna. säger jag, di håller 
ente tätt. 

-Ja det är ett skit, du kan få en 
gammal med ventilgummi av mej. 
Du.det är ju förjävlet , nu tlög LBK 
igen. 

-Nä. jag hinner ente. Ah. di är 
hopplösa LBK. Att du bara orkar 
hry dej . Di är i trean och där hör di 
h imma. 

- Du. ja ska säja dej att LBK 
hade kunnat van i allsvenskan om 

di hade skött sina kort, tänk bara så 
många som har gått vidare till MFF. 
Men di har en oduglig lagledare. 
det är det som är felet. 

-Jaja, jag har brått. hej. 
Han har alltid samma overall. 

mörkblå måste den vara. med ett 
lätt militärt snitt. Han har säkert 
köpt den på överskottslagret på den 
tiden det låg i Kävlinge. Han är 
därifrån, det vet jag, i alla fall har 
han sina svärföräldrar där. 

Vår gemenskap grundas på att vi 
båda anser att det har gått starkt 
utför med kvalitetstänkandet vad 
gäller den svenska herrcykeln. 

Mina däck är utslitna efter två år 
och jag klagar. , 

- Var har du köpt dom, säger 
han. 

- Ja. om det var på OK eller 
Åh l ens e ller var det var, säger jag. 

-Ja. ser du här, Made in Taiwan, 
står det, jäv la skit. Det är bara plast l 
Där är ente gummi när dorn! Men 
du, jag har några här som du ska 
köpa. 

Jag köper hans däck, de kostar 
dubbelt så mycket som på OK. det 
står Made in Korea på dem och de 
räcker i två och ett halvt år. Att man 
inte ska kunna få tag på ett par 
ärliga däck längre 1 

Jag behöver en ny lykta. jag kan 
inte fådengamlaatt fungera längre. 

-Ser du här. säger han och sliter 
upp den. det är ju bara p lastsk i t. di 
håller ju aldrig. 

- Det var väl bättre förr. på förti
talet. säger jag. 

-Det skajag säja dej att då fanns 
det grejer. då var det kvalitet! Då 
gjorde Monark grejer som man 
kunde lita po! Då var det svenskt 
tlygstål i ramarna! Nu bara skruar 
di i hopp grejer di får från Hongkong 
och Hotahejti . Och fäljarna var i 
rostfritt 18/8, de hade di alltid! 

Jag köper en ny cykellykta, i plåt 
förstås, men lite tunn i godset. om 
man får säja så. Den kostar en 
förmögenhet. 

-Du är inte billig, säger jag. 
- Köp du lampor på OK om du 

vill det , säger han , men ska du ha 
rejäla grejer får du min själ osså 
betala ett rirnlet pris. Och jag har 

hyran här, nu har de höjt igen, di 
jävla blodsugarna. 

Jag vet att han hyr billigt av 
kommunen. Undrar vem han röstar 
på? Han är väl sosse förstås, med 
en och annan avst ickare till centern 
när han småföretagaren inom ho
nom slår igenom. Han gillade Wer
ner. 

- Det var en rejäl grabb som 
kunde stå för några bier! 

Vi ska köpa ny cykel till dottern, 
och visst man hade kunnat ta sigtill 
OBS och köpt en tysk för nio
hundra. Men jag skulle inte klarat 
av att stå där hos honom när den 
skulle lagas. Vi går till honom en 
lördag och tittar på cyklar. Det blir 
en begagnad röd 26 tums Crescent. 

- Du ser här. den är i toppskick. 
så gott som ny, ett verklig kvalitets
cykel. 

- Men jag tycker fälgarna ser 
veka ut. är det verkligen rostfritt? 

- Det är det ente, de är i alu
minium som de är nu på moderna 
cyklar. De har gått ifrån mycket av 
de där gamla tunga materialen, detta 
är helt underhållsfritt och så rullar 
de mycket lättare. Du ser här kedje
skyddet, inte sån där garnmalt i 
metall utan lättskött och behagligt 
i rnylarförstärkt PVC. Bra grejer, 
och en snygg cykel är det. 

Dottern tycker om den röda fär
gen och den vita sade ln. Vi köper 
den för 1350, plus lås som kostar 
158, men då ingår monteringen . 

3. Grannens fru 
Inte så att man skulle vilja kalla 
henne en skönhet - kanske lite 
grova vader, rätt trubbig näsa och 
munnen väl fyllig. Men när hon 
står där vid staketet mellan våra 
småttiga radhustomter i sina 
snickarbyxor och tänder en Blend 
Ultra är det med det nättaste man 
kan vila ögonen på. Vi är inte sär
skil t familjära, här sköter var och 
en sitt, men det kan bli några ord på 
lördagseftermiddagen när hon och 
jag var på sin sida plockar lite i 
trädgården, sist pratade vi om hur 
man gör med kvickroten. Vi tycks 
båda ha särskilt mycket kvickrot 
och det är ju sådant som skapar 
gemenskap. 

Annars är här ju insynsskyddat 
mellan uteplatserna och man kan 
höra hennes röst när de sitter ute 
vid eftermiddagskaffet Hans röst 
är går inte fram, den är bara grov 
och otydlig. Han verkar förresten 
rätt grov hela han, håller p<l mest 
och donar med Volvon på fram
sidan. Lustigt så människor parar 
ihop sig, en sån grobian tillsam
mans med en känslig och klok 
kvinna som hon . 

Jag tror hon är duktig på sittjobb 
också, något p<l Astra eller Draco 
eller vad det är. Och hon kan baka 
hemskt goda bullar. det vet jag för 
det var hon som stod för bu Ilarna 
när vi hade arbetshelg i föreningen 
och gjorde i ordning v<lr gemen-

samma lekplats och stenparti. Jag 
visste inte det var hon som hade 
bakat dem. men jag tyckte jag hade 
inte fått så goda bullar sen jag var 
liten. Så fick jag höra att det var 
hon som hade bakat dem! Jag tog 
tre stycken. 

Men det är hennes hår jag tycker 
mest om och det är rött! Och det 
luktar så gott. !julas vardet ju så att 
Lindgrens bjöd alla familjerna i 
våran länga på glögg när det var 
Lucia. Det var hemmagjord glögg 
och inga dåliga grejer och så korn 
det ju fram några flaskor av både 
det ena och det andra och när barnen 
var lagda börja vi dansa. Hon och 
jag dansade, det bara blev så. och 
vi höll om varandra lite stillsamt 
men nära utan att det blev så där 
svettigtoch stökigt somdetkan bli. 
Och dn luktade jag på hennes hår 
och det luktade liksom kryddigt, 
fast det är klart det var kanske 
glöggkryddorna ellerTimotej som 
gjorde det. Man vet aldrig. 

Jag undrar om hon färgar sitt 
hår, det är väl henna det heter. eller 
om hon är äkta rödhårig? Hon har 
mycket h<lr under armarna, men 
jag har liksom inte kommit åt att se 
efter närmare. Fast det verkar lite 
mörkrött. Jag undrar,ja ni vet, men 
det är väl inte till att tänka på. 

Ack den som fick titta på sena 
Rapport tillsammans med henne! 



Vandring i EU-land 
Aldrig har vi sett så många EV
flaggor och EU-dekalcr som i 
Alsace . Vandringssektionen vardär 
i juli. 

Goda skäl 
Det finns två goda skäl till att 
elsassarna är så EU-vänliga: 

l) De tjänar pengar på organisa
tionen. Parlamentet finns ju del
och tidvis i Strasbourg och genere
rar arbetstillfällen , skatteintäkter, 
turistbesök och allmän uppmärk
samhet. 

2) Det är regioner som Alsace 
som EU från början handlade om. 
Att bilägga gamla kontlikter mellan 
franskt och tyskt. som ett nödvän
digt embryo till fred i hela Europa. 
Alsace/Elsass ingick i det gamla 
tyska kulturområdet. erövrades av 
fransmännen för några hundra år 
sen men återtogs tillfälligt av tys
karna 187011918 och 1940144/45. 
Liksom överallt annars i Frankrike 
står på torget ett monument över 
byns fallna i världskrigen men i 
Alsace talar inte inskriften om 
patrie, så man får gissa sej till 
vilket fosterland de stupade för. 

Två språk 
Alsace är tvåspråkigt på ett sätt 
somgerintressanta vinkarom Sve
riges och svenskans framtid. 

Personer har oftast franskkling
ande förnamn och tyskklingande 
familjenamn. All offentlig text är 
på franska: skyltar, affischer, in
skrifter (utom på några gamla grav
stenar). böckerna och tidningarna 
som affärerna skyltar med. l 
Strasbourg hör man nästan bara 
franska; undantaget är A-laget. 
Men i byarna dominerar tyskan. 

Tyska förresten: normalt en s va
bi sk rotvälska som vi inte begriper 
mycket av. Den traderas i familjen, 
skolan är lika konsekventenspråkig 
som de svenska skolorna i Torne
dalen har varit in i sen tid. Jo , i den 
ledande regionala morgontidning
en. Dernieres nouvelles alsac
iennes, finns faktiskt ett litet kåseri 
på bygdemålet. Fast en del i lo
kalbefolkningen som tar oss för 
tyskartilltalaross på högtyska. Man 
gissar att de har lärt sej den via 
etern eller av de många rikstyskar 
som turistareller arbetspendlaröver 
gränsen. 

Det har spekulerats i att svenskan 
så småningom blir ett frukost-. 
familje- och intimspråk medan den 
officiella och professionella kom
munikationen sker på engelska. Ska 
man döma efter Alsace kan denna 
utveckling, som jag personligen 
inte har något emot. komma att ta 
sin tid. 

Lättvandrat 
Alsace är en lätt och behaglig trakt 
att vandra i. 

Vi tog bussen ett litet stycke ut 
från Strasbourg och följde sen 
västerut en gammal nedlagd kanaL 
med raserade slussar. Det stod för
resten mycket om kanaler i tid
ningarna. Den nya socialistrege-

ringen hade avbrutit arbetena på en 
ny sådan mellan Rhen och Rhöne 
eftersom man betvivlade lönsam
heten . De regionala intressenterna 
protesterade. och saken blev inte 
bättre av att löftet om en snabb
järnväg hela sträckan till Paris hade 
svikits. EMU-kriterierna har sitt 
pris. Men vandrare föredrar ned
lagda kanaler med hängpilar som 
doppar i vattnet. 

Idyllen fortsatte sedan vi nått 
fram till foten av Vogeserna och 
vikit av söderut. Ett pärlband av 
byar och städer innehöll fler väl
hållna korsvirkeshus än vi skådat 
någon annanstans l Y stad, för att 
inte tala om Lund, är ett skämt vid 
j ämförelse. Mellan byarna (luckor
na var normalt bara ett par kilo
meter) vandrade vi på oftast väl 
markerade leder genom vinfält, 
med utsikt över den flacka Rhen
dalen och därbortom Schwarzwald. 
Kartorna var, vad gäller denna be
gränsade del av Frankrike, klart 
bättre än deras svenska motsvarig
heter. Campingplatserna som låg 
tätt. sågs som ett kommunaltansvar 
och var oftast enkla men billiga. 

Var och varannan gård sålde sitt 
eget vin. och levde tydligen gott på 
det. Men det blev inget av med alla 
avsmakningar som vi hade bespet
sat oss på, för bönderna ville bara 
sälja hela lådor . Inget för vandrare. 

Några i sällskapet uppskattar 
rena och välutrustade toaletter. De 
fick sitt lystmäte. Det gällde inte 
bara krogarna: även många små
byar hade en offentlig, prydlig och 
kostnadsfri toalett vid torget. Där 
ligger Sverige och Lund i lä. 

In i Vogeserna 
l höjd med Mulhouse tog vingår
darna och bykedjan slut , och ber
gen som vi följde blev alltmer 
lockande. Så vi svängde högeroch 
började betvinga motluten. De var 
trots allt måttliga. 

En dag hamnade vi i en italiensk 
fest. Strax efter andra världskriget 
hade en stor grupp italienare rekry
terats till Alsace av industrin, och 
ännu femti år efteråt höll man ihop. 
De unga spelade fotboll , de gamla 
spelade boule. alla drack vin och 
de tlesta sjöng. När den ackom
panjerande dragspelaren hade nått 
till Bandiera Rossa på sin rika re
pertoar kunde Vänsterpartiets 
Vandringssektion stämma i förfull 
hals. till italiensk förtjus-ning. 

Den pågående invandringen bor
gar för att vi får ett rikt spektrum av 

etniska fester även här i Sverige d 
kommande femti eller hundra åren . 

Var är vandrarna? 
Sista biten. i den sydligaste dele 
av Alsace som heter Sundgau , sk if 
tade både landskapoch bebyggels 
karaktär. Det förra blev mjukare. 
Byarna låg nu i långa, nästan sam 
manhängande rader och bonings 
husens höga gavlarreste sej vinkel 
rätt mot vägen. Nio gårdar av ti 
hade hund. Aldrig har vi blivit s 
utskällda! 

Vi hade vant oss vid att svalk 
oss med ett glas öl eller vin i varj 
by , alltså med några kilometer 
mellanrum. Nu märkte vi av de 
utglesning av denna service so 
sker ute i Europa: det fanns bya 
utan kafe. Paradoxalt nog gå 
utvecklingen åt andra hållet hem m 
hos oss. En liten by som Skivar 
har numera två pizzerior och et 
traditionellt värdshus. 

l bergen hade vi sett några and r 
vandrare men här saknades de. l 
gengäld fanns det gott om c y k Ii s ter. 
Alla cyklar vi såg var sport- elle 
motionsredskap. Inga fransmä 
tycks använda cykeln för att ta sej 
från A till B. 

Överhuvud taget kände vi oss. 
nu som på andra vandringar, som 
tillhörande en exklusiv minoritet. 
Europa är fullt av vandringsleder 
men nästan i n gen går på dem. Så är 
det också i Skåne. 

Folk vet inte vad de går miste 
om! 

Ut ur EU! 
Och så lämnade vi EU. dvs . pas
serade gränsen till Schweiz på en 
obevakad övergång i skogen. På 
verandan till värdshuset i närmaste 
by började en ortsbo, när han hörde 
om vår nationalitet. gruffa över att 
Asea hade köpt äktschweiziska 
Brown Boveri. Sverige är ett litet 
men hungrigt imperialistiskt land. 

Vår by låg på ungefär samma 
avstånd från Basel som Dalby 
liggerfrån Lund men var lite mindre 
än Dalby med sina fyratusen in
vånare. Var tjugonde minut gick 
en spårvagn in till stan, en stor fin 
vagn med nedsänkt mittsektion för 
cyklar. Det vargottom passagerare. 
Det skulle det bli hos oss också. 

l Basel tittade vi på R hen innan 
vi for hem. Andra nöjen var för oss 
med vår skräpvaluta hisnande dyra. 
Utom hotellet: en säng på 5-stjär
niga Hilton kostade drygt 300 kr. 

Gr 

Kommunala spalten 

Välkomna tillbaka. allaspaltläsare, 
efter ett förhoppningvis vilsamt 
sommaruppehåll! Själv har jag 
t i llbri ng at stora delar av sommaren 
på tryggt avstånd från både den 
lokala politken och mobiltelefon
signaler. 

Det är inte utan att det börjar 
kännas som vi närmar oss något 
slags räfst- och rättarting - på 
många sätt: snart börjar valrörelsen 
och vi skall kunna redovisa utåt, 
gentemot lundaborna. "åt sidan", i 
debatter med övriga partier, och 
inåt , gentemot medlemmar och 
sympatisörer, vad vi åstadkommit , 
vad vi gjort som inte de borgerliga 
partierna skulle klara lika bra, och 
vad vi vill och kan åstadkomma 
nästa mandatperiod, om vi får för
nyat förtroende. 

Först och främst vi Il jag konsta
tera: 

Vi har, tillsammans med social
demokraterna och miljöpartiet, 
åstadkommit mer i fråga om för
nyelse och anpassning till icke
expanderande ekonomiska ramar 
än vad borgarna skulle ha klarat av. 

Vi har, tillsammans med social
demokraterna, miljöpartiet och 
centern, genomdrivit en kommun
delsnämndsreform som. även om 
inkörningproblemen är många. så 
småningom kommer att visa sig 
vara ett mycket värdefullt instru
ment i arbetet för att sprida det 
politiskaengagemanget till fler, en 
förutsättning fördemokratins över
levnad. 

Vi harvarit pådrivande i Agenda 
21-arbetet. personifierat av miljö
delegationens ordförande Karin 
Svensson Smith. Tack vare hennes 
uppdrag på riksnivå finns det dess
utom en direkt koppling, framför 
allt på trafikområdet, mellan den 
lokala och den nationella miljö
politiken. Jag tänker då t.ex. på 
diskussionerna om hastighets
begränsningar inom tätbebyggt 
område. 

Vi har visat en stor förmåga att 
konstruktiv t samarebeta med andra 
partier i majoritetsställning. Det 
har varken bland vänsterpartiets 
medlemmar eller våra kommunala 
politker rått någon tvekan om det 
rätta i att ingå i den nuvarande 
majoriteten. 

Däremot har vi inte lyckats göra 
något åt arbetslösheten. Vi har inte 
kunnat hejda ökningen av social
bidragskostnaderna. Till detta har 
vi inte haft ekonomiska resurser. 
Tack vare "Perssonpengarna" bör 
det emellertid kunna hända en del 
under resten av 1997 och under 
1998. 

Ett år t i Il har vi på oss att visa 
allmänheten och oss sjä lva att vän
sterpartiet är en omistlig del av 
framtida majoritetskonstellationer 
i Lund. 

Ett år har vi på oss att åter flytta 
fram våra opinionssiffror i Lund 
några snäpp framför rikssiffrorna. 

Let's go for it 1 

Puh' 
Sven-Bertil P 



VECKOBLADET Bredgatan 28, 222 21 LUN D. Prenumeration: 180 
kr per år.lns. på postgiro 1 74 59-9. Ansv. utgivare: Monica Bondeson. 
Sältn ing och lay-out VB-red. på Tidskriftsverkstan Svartbrödersg. 3. 
Tel 046- 211 51 59 onsdagar e. kl19. Fax: 046-14 65 82 Manusl<an 
också lämnas på Bredg. 2flsenast onsd. kl17. Eftertryck av text lillates 
om källan anges. Bilder är upphovsmannens egendom. Red. förbehaller 
sig rätten att korta insänt material. Tryck:KFS AB, Lund. 

POSTTIDNING 

BlomKarin B 
HAR DU FLYTT AT? Skicka in hela adressdelen till Veckobladet 
(Se ovan). 

Uardavägen D: 85 

224 71 Lund 
NY ADRESS ... .. ....... ... .. ... .... .. .... .. .. ..... ... ... .... ... .... ... .. .... ..... .... ..... ....... . 

Odenberg 
Utanfördomkyrkan stöttejag ihop 
med Gustaf. Lämpligt nog kom 
samtalet in på nya biskopen. 

-Jag förstår inte alla som är så 
glada för att en radikal social
demokrat som Hammar blir utbytt 
mot en traditionell moderat, sa 
Gustaf. Om hon inte varit kvinna 
så tvivlar jag på att Odenberg hade 
gillat kvinnliga präster. 

- Nu ska du vara stolt över att 
Hammar har avancerat från Lund 
till att få sitta vid Göran Perssons 
fötter. som han nyss fick. proteste
rade jag. Och Odenberg kan väl få 
ha vilka politiska åsikter hon vill~ 

-Och så är det detta med bilen. 
Såg du i tidningen att hon körde 
nertill Skåne från Stockholm, och 
talade förtjust i tidningen om hur 
fort och smidigt det gick? 

-Missunnar du henne att ha sin 
bi l där hon bor 'l 

-Ja ' Jag tycker att hon ska leva 
som hon lär. Minns du inte för ett 
par år sen att alla biskoparna skrev 
på ett uttalande om att vi måste 
köra mindre bil och åka mer tåg av 
hänsyn till Guds skapade miljö 'l 
Hon lever farligt. 

Själv står jag över både traditio
nell och modem vidskepe lse, men 
Gustaf är en varm kristen och han 
fortsatte med glöd i rösten: 

- Ett halvår efter biskoparnas 
uttalande körde biskopen i Y ä x j ö 
och två andra präster hem efter ett 
besök i Kalmar, alltså körde, trots 
att det går en elektrifierad järnväg 
parallellt. l en kurva hade Gud lagt 
ut en istläck och så kom det en bil 
från andra hållet. Biskopen och en 
till dog, om jag minns rätt. 

-Nu är du för grov' Det är väl 
den naturligaste sak i världen att 
det blir is på vintern. 

- Jodå. Men vem har skapat 
naturen inklusive alla småländska 
isfläckar? Och det står mycket 
tydligt i Skriften (Gustaf uttalar 
ordet med sådan högtid att man 
tydligt hör den stora begynnelse
bokstaven) vad Gud tycker om 
hycklare och skrymtare. Så jag upp
repar: Odenberg lever farligt. 

-Men behöver hon inte bil i sitt 
jobb. Hon är chef för ett helt stift 'l 

- Hon ett stenkast från dom
kyrkan och ett annat från sin ex
pedition. Ska hon till stiftsgården i 
Hö ör så ligger den tre hu n dra meter 
från pågatågsstationen. 

-Men alla visitationer~ 
-Lunds stift är inte större utan 

mindre än på Jacob Erlandsens tid . 
Och han klarade sej gott med häst. 

Gr r 

i Blåsarläger med återväxt 
Den 28 juni hölls det första vän
stermötet i Skanör sedan !JOO
talet och det var inte hellyckat 
Det glappade en del mellan talaren 
och den ackompanjerande orke
stern och framför allt var skanör
bornas intesse förstrött. 

Däremot var själva lägret som 
hölls veckan innan musikalisktoch 
socialt lyckat. Huvuddelen av del
tagarna kom som vanligt från 
landets båda "fullvuxna" vänster
blåsorkestrar , från Lund och 
Stockholm. Det finns dock även 
ett antal personer som inte tillhör 
orkestrarna men troget återkom
mer på lägren därför att de är så 
bra, trivsamma -och billiga. 

Spel pågick i många olika for
mer. Mäktigast lät den cirka femti 
man starka "stororkestern" som 
bland annat framfördeett parfugor 
av Bach. Ingen uttalat politisk 
musik men god träning. 

Mer av (vänster)politisk med
vetenhet fanns det hos Hanns 
Eisler som bl.a. tonsatte Brecht. 
En av lägerensemblerna spelade 
ett nyfunnet stycke av honom och 
blev mycket förtjust över både 
mellankrigsstämningen och de 

vackra melodierna. Det finns an
ledning att återkomma till Eisler 
nästan år när han skulle ha fyllt 
hundra. 

Någon vecka före lägret skicka
des en inbjudan ut på måfå i ln
ternetrymden. Klarinettisten Ad
rian Yolker från en vänsterorkes
ter i Haag nappade och cyklade till 
Falsterbo. Det tycks finna en bas 
för i nernationell breddning av läg
ren. och därmed finns det kanske 
också kulturpengar att hämta från 
EU. ("EU vadar i pengar, vi får 
nog råd att engagera särskilda not
vändare!") Det visade sej finns 
många beröringspunkter mellan 
Ad rians orkester och de svenska, 
men de senare är mer integrerade 
i vänsterns praktiska verksamhet. 
Det var t. ex. längesen som hollän
darna gick och spelade i en demon
stration, fick vi veta. 

För andra året organiserades en 
ungdomsorkester. Den lät bra och 
spännande, inte minst dess elek
triska dimension. Barnorkestern ä 
en äldre företeelse på lägren. Den 
hade hög klass ochdet tycks finnas 
en återväxt att ta vara på för se
niorerna. 

1997 års vänsterblåsar/äger i Skanör-Falsterbo. Bakom kameran 
tenorsaxofonisten Essie Andersson, som alltså inte syns på bilden. 
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KOMMUNALPOLITISKA GRUPPEN 
Må 25/8 kl19.30 på partilokalen . 
1. Kdn-politik: vad är på gång i de olika 
kommundelarna? 
2. Beredning av kommunfullmäktige . 
3. Planering av hösten. 

RÖDA KAPELLET Lö-sö 23-24.8 
internat i Röstånga , träning inför 
Kulturnatten 20.9. Avfärd från Ciamens
torget lö kl. 8.Ta med lakan, sällskaps
dryck och notställ. Nr 28, 34, 57, 268, 
296,301 och 345 (ny). Fortsatt planering 
av Kulturnatten och hösten iövrigt. 

Clarte och Isak 
Det är över tretti år sen som Hans 
Isaksson lämnade Lund. men för 
en äldre vänstergeneration är han 
en mytisk figur som det berättas 
historier om. En autodidaktisk ur
kraft uppstigen ur de sydsmå
ländska torvmossarna, vital ideo
log och organisatör under sin korta 
Lundakarriär som vänstersocial
demokrat, darteist och maoist. 
Uppe i Stockholm fortsatte han ett 
slag ännu längre vänsterut. 

Vi får verkligen hoppas att pro
fessor Salomon inte missar honom 
nu när sextitalsvänsterns historia 
ska skrivas. 

Alla gamla Lundavänner har 
i n te observerat det men Clarte lever 
ännu och l sak skri ve r där. Det är 
inte minst han som präglar tid
ningens konsekventa tredje 
världenperspektiv , eller anti 
imperialism, om man så vill. l 
övrigt har han bland annat enga
gerat sej för rationalismen mot 
New A ge och andra moderna kon
stigheter. 

l Clarte, som finns att läsa på 
stadsbiblioteket om man nu inte 
vill prenumerera, skriver lsak elak
heter av ett slag som inte får före
komma i VB . Men citera (ur sena
ste numret) går ju: 

"SAP vill i en affischkampanj 
att v i ska notera våra framtids
drömmar på ett vykort och skicka 
det till Socialdemokratiska Fram
tidskongressen 8-14 september. 
Tanken är förstås inspirerande. 
Korten strömmar in. Ett uval: 

Mari t P au/sen: Jagdrömmer om 
promenaderöver daggvåta potatis
fält samt att jag har min oskuld 
k var och kan göra mig en hacka till 
på den . 

Gun Hel/svik: Jag drömmer att 
himlen öppnar sig och att läder
klädda änglar kommer ner och 
hämtar mig som Guds speciella 
råd g i vare i etiska frågorvid yttersta 
domen . Att husagan återinförs 
vägar man väl inte ens drömma 
om. som läget är. 

Thorbjörn Larsson , Aftonbla
det: Jag drömmer att jag får stora 
journalistpriset på en framsida med 
tio kända damers genitalier i fyr
färg och rubriken "Så har ni (väl) 
aldrig sett dem'~" Och fred på 
jorden. 

Nils-Eric Sandberg , DN: Jag 
drömmer om att luften vi andas 
privatiseras och att jag fått option 
på den en vecka innan Samt att jag 
växer en halvmeter så jag slipper 
stå på en pall då jag får Nobelpriset 
i ekonomi. 

Peter Wallenberg: Jagdrömmer 
att allt skall förbli exakt som det 
är." 
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