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"Ett glädjeskutt för att 
Veckobladet finns!'" 
stod det på ovanstående kort som 
kom till VB förra veckan. Grafi
kern som gjort kortet är Birthe 
Dalland. Den glada (kvinnliga) 
prenumeranten som sände kortet 
bor i Lund. 

Förnya din prenumeration! 
Redaktionsmötet 25 jan. beslöt 
att fortsätta utgivningen av VB 
och att snarast sända ut de 
uppmaningar till förnyelse av 
prenumerationerna som stoppades 
förra året som en följd av den 
tidigare redaktionens beslut att 
lägga ner VB. 

Du som inte fick någon påmin
nelse förra året; var beredd på att 
en sådan kommer i din brevlåda. 
VB har redan fått en handfull nya 
prenumeranter och med en bättre 
VB hoppas red. att vi snart skall 
nå det närmsta målet: 100 nya 
detta år! 

Priset är oförändrat 200:-/år. 
Med all önskvärd tydlighet har 
det framgått att VB ekonomi är 
skral. Du som har råd (t ex sign 
"Före detta fattig" i detta nr) stöd 
VB:s fortsatta utgivning med en 
stödprenumeration så att vi i st 
kan sänka prenumerantavgiften 
för vissa betalningssvaga grupper 
(studenter och arbetslösa). 

Vidare beslöt vi att ha en 
utbildningsdag för kommande 
VB-aktivister där grunderna i 
teknik, layout och redigering 
belyses under sakkunning ledning. 

Frågan om ytterligare redak
törer till VB tog två steg framåt 
och ett åt sidan genom att två 
intresserade var beredda att vara 
"provredaktörer" för några num
mer i vår. 

Charlotte Wikander kommer 
attgåinsomredaktörunder våren. 
Vi söker fler medarbetare som 
ritar och/eller berättar och hjälper 
till med tekniken under de hektiska 
måndagskvällardådenna25-årigt 
osannolika skapelse tillkommer. 

Motståndets estetik 
och konkretion 
av Rune Liljekvist 
Mordet på syndikalisten Björn Söderberg i höstas v~r den 
signal som väckte Sverige. Det brutala meddelandet fran den 
bruna tiden talade klarspråk: åter mördas fackliga ledare. 
Smånassarna som dittills uppfattats som motoriserade 
psykopater bemöts nu i det uppvakna.n~e Sverige s~~ det 
allvarliga problem de är; en grupp ligister som branner, 
misshandlar och mördar. I skuggan av stockholmskon
ferensen om förintelsen genomfördes en manifestation, stilla 
och gripande förra onsdagen i Röda Rummet i det nya, 
genomskinliga biblioteket i Malmö. 

Joakim Lentz berättade om hur 
motståndet mot nazismen först 
fördes i form av gatustridermellan 
nazistiska och kommunistiska 
kamp grupper. Efter Hitlers makt
tillträde krossades alla partier och 
motståndet drevs under jorden. 

Det underjordiska tyska mot
ståndet bestod av grupper som 
"Den VitaRosen och Rote Kapell e 
(se nedan) samt den största av dem 
alla den s.k. Kreisauerkretsen som 
genomförde den största aktionen 
mot nazisterna; Tjugonde-juli
attentantet 1944. 

Genom högläsning ur Peter 
Weiss stora romansvit "Motstån
dets estetik" kom åhörarna i 
kontakt med "Rote Kapelle". 

Om det judiska motståndet 
Helena Svantesson, barnläkare 
från Lund, vittnade om denjudiska 
motståndsrörelsen i Polen. Om de 
fem hundra getton som upprättades 
av nazisterna. Särskilt uppehöll 
sig Helena vid gettot i Lodz, som 
inhyste 180 000 människor. 
Helena beskrev det obeskrivliga; 
transporterna till Auschwitz, på 
stationen dr Mengele med sitt 
pekfinger skiljande dem son: gick 
direkt i döden och dem som f1ck en 
kort frist som svältarbetare. 

Hon berättade om "Job", den 
sionistiska motståndsrörelsen som 
framför allt bestod av ungdomar. 
Helena beskrev upproret i W arsza
wa i april 1943 då gettot töm
des.Särskilt grep mig bilderna av 
de två unga judiska flickorna 
fotograferade någraminuter innan 
de mördades. Lugna, nästa svala 
inför döden. 

!fyra veckorfördes denförtviv
lade kampen mot den överlägsna 
tyska armen gata för gata, hus f?r 
hus, källare för källare. För att till 
sist upphöra när tyskarna satte in 
bombflyg. 

I skogarna i östra Polen, i den 
ryska ockupationszonen, kunde 

partisanerna ha en replipunkt i sin 
kamp mot nazisterna. I Vilnius som 
då tillhörde Polen hjälpte man t ex 
judar ur gettot. 

Mellan programpunkterna spe
ladeRödaKapellet motståndsånger 
från Tyskland, Spanien och avslut
ningsvis två judiska sånger: "Det 
brinner, bröder" och "Man skall 
aldrig säga aldrig". Helena Svantes
son reciterade texterna, som hon 
själv översatt från jiddisch. 

En kväll att minnas - också för 
att salen bara var till hälften fylld. 

Fakta: 
citat ur Nationalencyklopedien: 
Röda Kapellet, ty. Rote Kape/le det 
tyska kontraspionagets samlings
benämning på ett antal grupper i 
Västeuropa som under andra världs
krigets inledande år arbetade för den 
sovjetiska underrättelsetjänsten. Den 
i Tyskland verksamma delen av R. 
var en antinazistisk motståndsorga
nisation bestående av intellektuella 
och arbetare med vänsterövertygelser; 
ledande medlemmar var regerings
rådet Arvid Harnack (1904-42) och 
överstelöjtnant Harro Schul-ze
Boysen ( 1909-42). Från 1937 bedrevs 
opinionsbildning med tidningar och 
flygblad, organiserande av flykting
vägar för judar och från 1941 
underrättelseverksamhet för Sovjet
unionen. I augusti 1942 slog Gestapo 
till mot nätet, ca 600 personer greps 
varav ett 60-tal avrättades. Den tyska 
delen av R bedömdes länge som 
landsförrädisk, medan nyare forsk
ning har betraktat den som en 
motståndsgrupp likvärdig med den 
s.k. Kreisauerkretsen som låg bakom 
tjugondejuli-attentatet mot Hitler 
1944. Peter Weiss har i sin romansvit 
"Motståndets estetik" tecknat en bild 
av arbetsformer och medlemmar. 

Litt.: W. Benz (utg.) Lexikon des 
deutschen Widerstandes (1994); 
L.Trepper, Röda Kapellet(sv. övers. 
1976). 
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Ulf Nymark(v) 
ger sig inte: 
skriver till 
Tekniska 
nämnden 
Ulf Nymark, vänsterns repre
sentant i Tekniska nänmden, är 
utan tvivel lundacyklisternas 
bäste vän. Han har tidigare 
föreslagit att Lunds bilister likt 
cyklister och gångare, skall 
tvingas trycka på trafiksignaler 
i korsningar. Det förslaget 
röstades ned. Nu återkommer 
Nymark med en skrivelse till 
Tekniska nämnden där han 
föreslår en tillbyggnad av 
Dalbyviadukten för att under
lätta för gång-och cykeltrafi
kanter. 

Brevet inleds med konstate
randet att vägarna i Lund är 
anpassade till motortrafikens krav 
på framkomlighet; "R<hlca, breda, 
jämna, bekväma och snabbfram
komliga bilvägarhar setts som en 
självklarhet. Fotgängare och 
cyklister har fått nöja sig med de 
trafiklösningar som varit möjliga 
inom de ramar som den priori
terade biltrafiken dragit ut." 

Dalbyviadukten 
ett tydligt exempel 
Ulf Nymark menar att det allra 
tydligaste exemplet på bilismens 
överhöghet hittar man i Dalby
viadukten. Fotgängare och cyklis
ter har det besvärligt med mörka 
tunnlar, branta tillfarter. Den 
obekväma ochhindersfyllda väg
sträckan bojkottas helt enkelt av 
cyklisterna säger Nymark. Upp
skattningsvis bara 5% av cyklis
terna använder tunneln på sin väg 
österut vid Dalbyviadukten. De 
flesta tvingas använda den 
nordliga cykelbanan, vilket gör 
dem till trafiksyndare. Nymark 
pekar på de många olyckstill
buden på denna väg. 

I sitt brev konstaterar Nymark 
att om Lund skall kunna nå målet 
att bli en cykelkommun så behövs 
en högklassig passage över 
motorvägen. I synnerhet när den 
planerade bebyggelsen vid Råby
lund är fårdig. Men det finns en 
lösning på trafikeländet "För att 
fotgängare och cyklister ska få 
minst lika bra framkomstmöj
ligheter som motortrafiken så 
ligger det närmast till hands att 
bygga en gång och cykelbro 
omedelbart söder om, eller i direkt 
anslutning till, bilbron." 



Bamse -stark, snäll meq arg. 
Teckning: RUNE ANDREASSON 

Som den initierade VB-läsaren 
redan har upptäckt så följer inte vi 
utvecklingen, vi leder den' I ett 
decembernummer av VB uppmärk
sammar vi det smaklösa i att Bofors 
döperett av sina vapensystemefter 
världens snällaste och starkaste 
björn, Bamse. 

Veckobladet anade ett "scoop" 
och undrade med all rätt vad 
Bamses "pappa" tyckte om detta? 

I Aftonbladet den 24:e januari 
får vi svaret på vår mycket berät
tigade fråga. Ordföranden för 
SvenskaFreds och skiljedomstolen 
Maria Ermanno berättar i en 
insändare att både Bamse och Rune 
And'reasson (Bamses pappa) var 
mycket upprörda av Celsiuskon
cernens tilltag. 

Svenska Freds och skiljedoms
föreningen hade 1993 äran att 
tilldela Rune A. deras finaste 
utmärkelse, Eldh- Ekblads Freds
pris, för att Rune genom Bamse
serierna på ett lättbegripligt sätt 
tagit upp ämnen som mobbning , 
främlingsrädsla och nedrustning 
och på så sätt stimulerat till 
diskussion mellan barn och vuxna. 

Trots sin styrka slår Bamse ingen 
eftersom "ingen blir bättre av stryk" 
Bamse bryter gevär och slår knut 
på kanonrör eftersom "det är 
alldeles för farliga leksaker för 
generaler". I ett brev till Svenska 
Freds skrev Rune A. med anledning 
av ovanstående; " Att ge ett vapen 
namn assosierande till en barnens 
figur som i decennier har stått för 
icke våld, tolerans och solidaritet 
vittnar om en sådan omdömes
löshet, att man inte heller i övrigt 
kan hysa tilltro till vapenindustrin". 

Maria E. tycker att Bofors och 
Celsius borde ge Rune rätt postumt 
och byta namn på robotsystemet. 
Veckobladet instämmer till fullo. 

JW. 

Historieförfalskning på gång 
Om de döda inte annat än gott, tror 
jag det brukar heta. Det är en i 
huvudsak klok maxim och jag 
tänker inte gå emot den. Gad 
Rausing, en av de båda arvtagarna 
till Ruben Rausing och därmed till 
Tetraimperiet dog i förra veckan. 
Han var såvitt jag har förstått en 
duglig industriman och dämtöver 
filosofie doktor i arkeologi med en 
avhandling om pilbågar, en intres
sant kombination av en sort man 
önskar var vanligare. Den sortens 
dubbla engagemang är säkert bra 
både för människor och industrier. 
Per Håkan Ohlsson tar upp det i sin 
kommentar i SDS och talar om 
arkeologiintresset som en kraftkälla 
för företagandet och Boel Flodgren 
nämner honom som förebild: man 
kan få plats med mycket i en person. 

Hyckleri 
Vad som däremot är svårare att 
svälja är hyckleri och historie
förfalskning som har också har 
förekornmit i presskommentarerna. 
Låt oss se på hyckleriet först. 

G ad Rausing var Sveriges rikaste 
man och en av de rikaste i världen 
- Dagens industri uppskattar hans 
efterlämnade förmögenhet till 86 
miljarder. Hur är det att äga 
förmögenheter i den storleks
ordningen? Nervöst, antar jag, och 
jag kan också tänka mig att man 
känner en förpliktelse att inte 
förslösa den i företaget nerlagda 
rikedomen. Men i vissa fall följer 
med sådana förmögenheter också 
någon sorts tacksamhet och ur den 
härledd generositet mot det sam
hälle som skapat förmögenheten. 
Det finns Dicksonska bibliotek i 
Göteborg, Krookska och Dunkers
ka stiftelser i Helsingborg. Nu 
handlar det så klart inte om en plikt 
- mångmiljardärer har rätt att vara 
lika småsnåla och ogina som vem 
som helst av oss. Men då bör man 
i varje fall inte tala om dem som 
under av generositet. 

Generös mecenat? 
Mecenat kallas nu Rausing i 
tidningarna. För all del. Hampus 
Lyttkens tackar ödmjukast för 
bidragen till Lunds nation och talar 
om honom och hans bror som 
"mycket generösa". Tja, det blev 
ett antal miljoner till Uppsala för 
utgrävningarna av Birka, men i 
Lund, där företaget har sitt "hjärta 
och kraftcentrum" (Sven Ryden
felt), är spåren av deras generositet 
ytterst måttliga. Det blev efter visst 
baxande nio miljoner till Uppåkra
grävningarna, men det är som det 
heter i företagarkretsar peanuts för 
en sådan som Rausing. Den 
Rausingska namnet bör jämföras 
med personer som Rockefeller, 
Carnegie och Mellon och då finns 
det inga proportioner . Det fattiga 
Lunds universitethar haft betydligt 
större glädje av medentreprenören 
Holger Crafoord (som lämnade 
Rausingsfären icke utan miss
hälligheter). Crafoordstiftelsen är 

sedan länge en stöttepelare för udda 
och originella kultur- och forsk
ningsinsatser i Lund och Crafoord
pengar ligger som bekant bakom 
universitetets ekonomicentrum. 
Kanske det nu dyker upp ett 
testamente där Gad Rausing visar 
sin tacksamhet för vad lundarniljön 
har gett honom och hans företag, 
men tills dess är faktiskt talet om 
generositet inte berättigat. 

Som politisk tänkare förefaller 
Gad Rausing ha abonnerat på den 
s.k. hästskitsteorin - får barahästen 
tillräckligt rikligt med foder så blir 
det ett och annat osmält sädeskorn 
över till de fattiga sparvarna. 
sydsvenskan citerar "den skygge 
Gad Rausing" i en av hans "säll
synta intervjuer" : "I Sverige har vi 
en liten kaka bröd som vi försöker 
bryta sönder så att alla ska få lika 
mycket. Resultatet blir smulor att 
fördela". J a, det är stillsamt, 
åtminstone om man jämför med 
brodern Hans Rausing som med 
sitt bidrag i antologin "Det röda 
Lund" närmast får Peter Wallen
berg att framstå som en vänster
intellektuell. 

"Förgiftad företagsmiljö" 
Men låt oss gå till de politiska 
kommentarerna. För några år sedan 
skrev Sven Rydenfelt "Sagan om 
Tetra Pak", en hyllningsskrift till 
koncernen och en an!"Jagelse mot 
det modernaSverigedär facket och 
socialdemokratin skapat "en 
förtryckarapparat" med"en för
giftad företagsmiljö", en miljö där 
företaget egendomligt nog blom
strat. I Lund har det nog alltid 
funnits lite mer nyanserade bilder. 
Rausing uppfann nog inte tetrae
dem och vad gäller lösningen av de 
centrala tekniska problemen fanns 
det ett antal människor som gjorde 
avgörande insatser utan att precis 
få en rimlig del av avkastningen. 
Häromåret kom mycket riktigt 
journalisterna Peter Andersson och 
Tommy Larsson med en bok där 
också några av företagets skugg
sidor berördes. 

Men Gad Rausings bortgång 
erbjöd nu tillfälle att upprepa de 
vanliga anklagelserna. I DN stod 
det att staten vid Ruben Rausings 
bortgång "skulle staten med sina 
skatter ha konfiskerat företaget" . 
Och i sydsvenskans huvudledare i 
lördags stod det så här: "Förvisso 
kunde Rausingimperiet dra fördel 
av Sveriges höga utbildningsnivå 
och stabila arbetsmarknad, men 
sanningen är likafullt att Tetra Pak 
blev en världssucce trots svenska 
politiker, inte tack vare dem." Ja, 
där är vi igen. 

Tetran och 
folkrörelsesverige 
Det var alltså så att det var 
socialdemokraterna i Lund som 
genom sin ordförande i byggnads
nämnden, darteisten Aron Bore
lius, såg till att Åkerlund & Rausing 
1939 etablerade sig i Lund genom 

att erbjuda företaget en rejäl tomt 
för en spottstyver. OK, det må vara 
en kuriositet som ledarskribenterna 
inte behöver bry sig om. Men det 
som varit centralt för ÅR:s och 
sedan Tetra Paks framgång är det 
moderna socialdemokratiska och 
folkrörelsedominerade Sverige. 
Rausing hade varit i USA och sett 
att förpackningar var viktiga och 
när Konsum under efterkrigstiden 
snabbt intog en världsledande 
hållning vad gäller utbyggnad av 
snabbköp blev det en förutsättning 
för förpackningsindustrins fram
växt. I ett snabbköp stod man inte 
och vägde upp mjöl och socker 
eller mätte mjölk - det behövdes 
förpackningar. Och på producent
sidan var det bondekooperationens 
mejeriföreningar som var basen för 
införande av den nya förpack
ningstekniken och man hade alltså 
i Sverige en utomordentlig test
marknad. De svenska folkrörelser
na med sin - på gott och ont -
utomordentliga villighet att accep
tera ny arbetsbesparande teknikhar 
varit förutsättningen för att Tetra 
Pak sedan kunnat skörda vinsterna 
på världen över. Och det är närmast 
komiskt att se hur Tetras tidiga 
utiandssatsningar gick till. de 
statsstyrda ekonomierna i Ost
europa med deras distributions
monopol. Tetra Pak är förvisso ett 
intressant objekt för ekonomisk
poiitisk analys (börsen har man 
som bekant skytt som pesten, precis 
som Kamprads IKEA!), men låt då 
för Guds skull inte analysen likna 
en pamflett från skattebetalarnas 
förening! 

Kön och retorik -
Mona Sahlins 
försvarstal 
av Charlotte Wikarrder 

Lucifer 

Retorik och retorisk analys, både 
som företeelse och universitets
ämne, åtnjuter ettpåtagligtstigande 
intresse nu för tiden. Efter att länge 
ha setts som något 1800-tals
mässigt, för att inte säga rent antikt, 
söker sig nu yngre studenter till 
ämnet i allt större skaror. Jag 
noterade företeelsen i Stockholm 
redan kring 1990, och trenden 
fortsätter med oförminskad styrka. 

Medan den grundläggande 
retoriska analysen fortfarande 
arbetar med de verktyg som 
formulerades av Cicero under det 
sista århundradet f.Kr. har naturligt
vis den modernaepokens förutsätt
ningar lagt till nya dimensioner: 
hur påverkas t.ex. retoriken, och 
framför allt framförandet, av det 
all t dominerande TV -mediet, 
jämfört med när man talar inför en 
levande publik? Påverkas den 
retoriska uppläggningen om talaren 
är man eller kvinna och av 
publikens könsmässiga samman
sättning? Helt klart är, att modern 
retorisk analys nästan uteslutande 

forts på sid 4 



Gror gräset? Gräset gror! 
Här kommer Per Wickenbergs andra artikel om lokal demokrati. Den först:' (i• VB nr l} 

· der kommundelsnämnd Norr. I dag handlar det om hur mvanarna pa 
handl(adhe ?~ ti.dgeanLuunnd med eör den delen) kan skapa ett "privat" alternativ tillk KDN. Per norr oc 1 ovr1 1 ' • • .. 

berättar om framväxten av ett sadant pa Norra Faladen. 

Under januari hände en hel del 
rejält intressanta saker på Norr. 
Saker som hänger samman med 
hur den lokala demokratin rasande 
snabbt både kan urholkas och 
samtidigt börja byggas upp för ett 
långsiktigt uthålligt motstånd. ~e 
aktiva drivkrafterna är naturligtvis 
helt skilda. 

Å den ena sidan 
har vi den s k omorganisationen i 
Lund - dvs nedmonteringen av 
lokalt inflytande och demokrati
där kommunens centrala vård- och 
omsorgsbyråkrati med ingående 
chefer och tjänstekvinnor (och en 
och annan man) tagit över det för 
äldre och handikappade lätt till
gängliga fd lokala medborgar
kontoret vid Fäladstorget 

Samtidigt har de tjänstekvinnor, 
som sedan mer än l O år haft de 
dagliga och viktiga kontakterna 
med äldre och handikappade på 
Norr, fått flytta från Fäladstorgets 
för äldreverksamhet skräddarsydda 
lokaler med närhet till Vård
centralen och Apoteket . Dessa 
tjänstekvinnor har tvingats flytta 
till det avsides belägna fd LUGI
huset vid foten av Monte Composti 
dvs S:t Hans backar. Hiss har måst 
monteras in i huset för att man 
överhuvudtaget ska kunna ta sig 
upp och in i till äldrepersonalen. 
Hur ska de gamle på Norr orka ta 
sig dit? 

Jag respekterar fullt ut det 
demokratiskt formellt sett korrekta 
politiska beslutet om att lägga ner 
kommundelsnämnderna. Men det 
innebär inte att tiga om uppenbara 
dumheter och vanstyre i genom
förandet av den n ya organisationen 
och dess konsekvenser för vanligt 
folk. Det hör till demokratin att tala 
tydligt om och kritiser~ det vi finner 
felaktigt och peka pa alternativa 
handlings vägar. 

Snacka om i vems intresse man 
nu organiserar lokaler för en ny 
centralbyråkrati på Norr. Byråkrati 
till stöd för vem? Man tar bort de 
gamles och de h~ndikappades 
närhet tilllättillgängliga lokaler och 
tjänstemän - och in med centrala 
omvårdnadsbyråkrater och till
hörande cheferutan sådana dagliga 
brukarkontakter i sitt arbete. 

Jämför med den aktuella lokal
debatten med privata hyresvärdar 
om de nu drabbade kulturgalle
rierna i Lunds centrum. Centrala 
politiker upprörs med rätta över 
utarmningen av centrum 1 Lund. 
Men vem bryr sig nu om de gamle 
i den yttersta utkanten av den här 
delen av kommunen? Var i denna 
kommun finns nu det civilkurage 
och de ledargenskaper, som bygger 
på en etik och ett intresse för 
folkflertalets behov? Det är faktiskt 

befogat att ställa frågan: Vem styr 
egentligen i Lund? Ve'!ls JJ_l_tresse 
och behov är föremal for det 
politiska debatten? 

På den andra sidan 
återfinner jag annat som gror och 
formerar sig så sakteliga. Byalaget 
Norrs Gräsrötter har nu träffa ts 
första gången och dragit upp ~e 
första riktlinjerna för hur man vill 
arbeta och med vad man vill arbeta. 
Andra byalag är också på gång 
runt om i Lund och i andra 
storstäder i landet, har vi nu också 
fått höra. Det är ett välbehövligt 
hälsotecken att folk i vid mening 
börjar att organisera sig för att 
hävda sina rättmätiga lokala, 
grundläggande och viktiga var
dagsintressen och behov. 

Det var riktigt gott om goda 
ideer i Norrs byalag den premiär
kvällen. 

Lusten och glädjen ska sättas i 
högsätet- Norredagen på ~östen; 
Loppis-miljöfesten undervaren pa 
torget och däremellan m gen fasta 1; 

-Bevaka och noga följa Fälads
torgets fortsatta försköninf!: och 
tillgänglighet för de gamle liks?m 
genomförande av den ho_gtidhga 
stenplanteringen under varen VId 
fontänen Tellus och Tusse; 

-Lokalfrågorna ska drivas i 
skilda sammanhang för med
borgama på Norr; 

-Fortsatta kontakter ska hållas 
med det välfungerande parklaget 
på Norr (kommer dom att få kunna 
fortsätta sitt värv ungefär som 
förr?); 

. Använda av såväl modem som 
gammaldags informationsteknik 
för att stödja och för att lätt kunna 
slå larm om nya förslag eller 
planerade "attentat"; 

-Se upp med och förhindra 
Postens och Apotekets eventuellt 
förestående skrotning liksom 
Konsums och ICAs hotade läge 
vid torget (banken som var en tidig 
föregångare). Om man på Norr 
fortsätter att handla i andra 
avlägsna - till synes billigare -
matvaruaffärer kommer kanske 
snart Fäladstorget att vara totalt 
öde så när som på en polisstation 
och en kyrka; 

-Bilda Nätverk och en slag
kraftig samverkan mellan olika 
lokala organisationer på Norr: 
vindkraften Nordanvind, Miljö
grupp Norr, Ung Kraft, OIKOS, 
de mångkulturella föreningarna 
med musik och sport. 

. MacDonalds trafikbaserade 
och bilburna snabbmatställe som 
nu snartkommer ut på samråd från 
byggnadsnämnden-stadsarkitekt
kontoret. Det kommer Norrs 
Gräsrötter att följa med särskild 
noggranhet 

Nya former och normer för att 
hävda sin rätt? 

En sak är i alla fall helt säker vad 
gäller just den trafiketableringen: 
den här gången kommer lag och 
rätt att utnyttjas maximalt till 
förmån för de boende - barn och 
vuxna - på Skarpskyttevägen. Det 
planärendet kommer sannolikt att 
bli ett av de mest seglivade och 
utdragna planärendena i Lunds 
planhistoria-om det nu skulle bh 
så att det i byggnadsnämnden och 
i kommunen finns en politisk 
majoritet för ett sådant politiskt 
planbe slut on; etablerin~ _av 
bilbaserat tomgangsatande sa nara 
bostäder och människor! 

Motståndets fullmogna estetik 
och kreativitet kommer att kunna 
visa sig från sin allra soligaste sida 
och bjuda upp till en gillbergskt 
yster dans. Byalaget Norrs Gräs
rötter är redan beredda med sma 
eventuella kompetenser och kon
takter. Det är viktigt att sätta tydliga 
gränser för den uppenbara dum
heten. Gränssättandel har ett stort 
symboliskt värde just den här 
gången, om man nu tänker göra 
allvar av att köra över boendes 
rättmätiaa och klart uttryckta vilja 
och beh

0

ov. Om inte en politisk 
majoritet inser det berättigade i att 
säaa nej till en sådan etablenng 
m~d ca 600 dagliga-kvällsliga 
bensindrivna bilar så pass nära in 
på husknuten , är tillståndet i 
demokratin allvarligt. 

Denna gång är det ju en helt 
annan intressedebatt än den 
förljugna som handlar om .eta
blering av t ex nya bostadsomraden 
(de s k förtätningsdebattema), av 
villor för utvecklingsstörda eller 
begåvningshandikappade eller av 
moskeer. 

Här handlar det helt konkret om 
att den lugna skyddszon som en 
gång klokt nog skapades som 
buffert mellan bostäderna på 
skarpskyttevägen och Norr~ 
Ringens biltrafik ska tas b<?rt oc_h 1 
stället ersättas- med mer biltrafik! 
Och dessutom i Lunds erkänt mest 
trafikfarliga gatukorsning. Det ~ 
faktiskt riktigt sanslöst den har 
gången. 

Överraska mig gärna 
Om jag vore i MacJ?onalds 
etableringsledning skulle Jagredan 
nu och på fullaste allvar börja leta 
efter ett altemati vt läge intill någon 
lämplig motorled. Detta und~r 
förutsättning att företagskedJan ar 
seriös i sin etablering av ett nytt 
utskänkningsställe i Lunds närhet 
inom en rimlig framtid. Sådan 
föres tående rättslig holmgång kan 

- l. 

"Det började som en skakning på 
nedre däck" 

ta en väldigt lång tid att genomföra. 
Oavsett utgången. 

Vem av Lunds centralpolitiker 
kommer att lyfta sin finger och bry 
sig? Vem har kuraget och modet 
att häva upp sin röst och tala? 
Besinning är ett lämpligt ord i det 
här sammanhanget, mens tid och 
handlingsutrymme fortfarande är 
kvar. Jag tvivlar, men överraska 
mig hemskt gärna. 

Underminering 
och födelse? 

Stig-Bjöm Ljunggren, den själv
ständige statsvetaren och _sam
hällsdebattören, skrev en riktigt 
intressant söndagsbetraktelse i 
Arbetet (30 jan 2000). Han kon
staterade bl a att Staten inte längre 
är" det starkanormgivande centrum 
som berättar var skåpet ska stå . .. 
Normerna sätts i samhället efter att 
olika maktgrupper kämpat med 
varandra - och politikerna fått 
uppdraget att koordinera förhand
lingsprocessen." 

Det är som jag ser det en skarp
synt beskrivning av sakernas ~Il
Istånd i landet. Men det gäller hka 
väl på den centrala ko~munala 
nivån. Vem bestämmer 1 dag var 
skåpet ska stå i Lund? • . 

Ljunggren sätter ocksa ~mgre~ 
på det faktum att det mesta 1 da_g 1 
samhället körs enligt en elektromsk 
höghastighetsfilosofi - i II?otsats 
till demokratin som kräver tid, den 
är långsam. Demokratin är en 
samtalande metod att lösa gemen
samma problem på ett förhål
landevis fredligt sätt. Den gamla 
vanliga centrala demokratin är idag 
starkt ifrågasatt från många håll_
samtidigt. Den vanhga partl
politiken fungerar inte l~n~r.~ som 
ett kitt mellan folk och elit . 

Det är här som byalag och andra 
liknande lokala arenor och orga
nisationer kommer in i bilden, som 
jag ser det. Det växer viktiga ~ak~r 
nerifrån sakta men säkert. B1t for 
bit. De'n ideologiska-politiska 
kompetensen är o~attand~ i ~ag 
på s k lokal niva. Den ar mt~ 
nödvändigtvis längre uttryckt 1 
partipolitiska termer och kl~schor. 
Men det finns en prelimmar men 
tydlig vision om hur de~ goda livet 
kan te sig i ett hte mmdr~ pers
pektiv. Och det finn~ en vilJa att 
uttrycka och förve~kl1~a de~. Och 
den viljan växer till s1g. Liksom 
modet. 

"Det började som en skakning 
på nedre däck. Det fyllde o~s v~! 
mer med häpnad än med skrack. 

Det är nog dags att ta det lokala 
perspektivet på livet på allvar. 

Per Wickenberg 



VECKOBLADET Svartbrödersg 3, 223 50 Lund. Prenumeration: 200 
kr per år.lns. på postgiro 1 74 59-9. An sv. utgivare: Monica Bondeson. 
Sättning och lay-out VB-red. på Vänsterpartiet Svartbrödersg. 3. 
måndagar e. kl19. Manus lämnas på lokalen , tel138213, lax 123123, 
e-post vp@lund .mail.telia.com Eftertryck av text tillåtes on; källan 
anges. Bi lder är upphovsmannens egendom. Red. forbehaller s1g 
rätten att ko rta insänt material. Tryck: KFS AB , Lund. 

HAR DU FLYTTAT? Skicka in hela adressdelen till Veckobladet 
(Se ovan). 
NY ADRESS ... .. ... ............ ... .. ...... .. .......... .............. ... ... ......... .... ... ....... . 

Vi tvingas skäl ställa 
över mkt text. Bl a. 2 insändare. 
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Hjälp, jag är miljonär 
Huset är betalt, ungarna ute och 
så har jag sparat i fonder under 
lång tid. För några år sedan kom 
ett arv som investerades i en 
teknikfond. Lysande dålig inves
tering såg det ut, fonden låg 
alldeles stilla medan alla andra 
bara växte och växte . Men så 
hände det något under förra året, 
plötsligt satte teknikfonden av 
som en raket mot himlen. Resul
tatet kan jag avläsa idag på 
internet. Hjälp, jag är snart 
miljonär om inte börsen bryter 
samman. 

Hur hanterar jag som progres
siv person ett sådant öde? Vi rika 
är ständigt utsatta för förtal. Jesus 
säger: "Det är lättare för en kamel 
att komrna igenom ett nålsöga än 
för en rik att komrna in i Guds 
rike." Så jag missar alltså Guds 
rike. Ä ven på jorden misstänklig
görs vi, såg nyligen ett uttalande 
av Göran Greider apropå ägande: 
"Man blir mer girig och generellt 
mer otrevlig." I DN läser jag: 
"Alla psykologiska experiment 
leder till samma slutsats: sätt 
pengar i händerna på folk och de 
börjar bete sig som idioter." 
Folkligt talesätt: "När den fattige 
blir rik, blir han skam lik." Saken 
kan anses bevisad. Rikedom bör 
undvikas. Ytterligareexempelger 
alla avdankade 68:or som tjänar 
Stenbeck, prover viner eller 
skriver spalter om aktier i 
affårstidningar. Har jag nu hamnat 
i detta dåliga sällskap? Tror vi 
dessutom på Marx mervärdeslära 
så blir brottet ännu större. 

S aken är lätt ordnad, tror ni . Ge 
bort pengarna. Men så enkelt är 
det inte. Förr fanns en uppsjö 
bokstavskombinationer som 
kunde få stöd: FNL, ANC, 
PAIGC, Frelimo och några till 
somjag glömt. Men idag vetjag 
inte var de renhjärtade finns. De 
som kämpade för en god sak tog 
makten och blev förmögna. Ja, ni 
förstår vad som hände, med 
undantag för Nelson Mandela. 
Frälsningsarmen ligger bra till, 
men 20 kronor i en bössa då och 
då förslår inte. Som humanist 
sparar jag redan i humanfonden, 
några smulor från den rikes bord 
faller ner till ideella föreningar. 
Vidare ger jag varje månad en 

slant till Rädda Barnen via 
autogiro. Inte sparar jag i fonder i 
Luxemburg, jag betalar skatt i 
Sverige. Men räcker detta för att 
döva samvetet? 

Och inte kanjag berätta för min 
omgivning att jag blivit rik, då 
mister jag mina sista vänner. 
Samma sak om jag börjar bära 
dyra kläder, äta finare mat och 
köpa en Rolex och en Mercedes . 
sådantgörman inte i mina kretsar. 
Jag tror inte jag är ensam i min 
situation, kan ni anonymt tipsa 
mig hur vi utformar våra liv nu när 
vi är förmögna. Men föreslå inte 
Vänsterpartiets kampfond för 
kapitalismens avskaffande. Lite 
korrumperad har jag blivit. Måste 
man förnedra sig till att rösta på 
Folkpartiet? Kan vi bilda ett 
hemligt sällskap som ibland hyr 
ett inre rum på Grand där vi smörjer 
kråset, talar om flyddafattiga tider, 
skryter med vår rikedom och 
allmänt beter oss som idioter? Eller 
räckerdetmedattvigåriniRotary? 

Före dettafattig 

Klena skånska 
järnvägsvisioner 
I förra veckan träffade SJ -ledningen 
ett antal skånska politiker. Karin 
Svensson Smith (v) var en av dem. 

-Jag är besviken. Inte på SJ-arna 
som gör en ambitiös rundresa för att 
hämta in regionala önskemål. Utan 
på skåningarna, med landshövding 
Holgersson i spetsen. Ska man 
uppfy Ila de mål som de allra flesta 
säger att de är överens om behövs det 
massor av nya tåg och spår, men 
nästan det enda som SJ-chefen 
Johannesson och de andra fick höra 
var krav på ett yttre godsspår. 

- Är det något fel med ett sånt 
spår? Tänk om en ammoniakvagn 
välter i stan! 

- J a, det är fel på flera sätt. Ett 
särskilt spår tar bort en massa 
högklassig åkermark. Det är mycket 
mindre utrymmeskrävande att bredda 
den befintliga stambanan. Järnvägen 
är mycket säkrare att frakta farligt 
gods på än landsvägen: det är där som 
det stora problemet ligger. Och tyvärr 
behövs inget sådant spår nu eftersom 
järnvägens godstrafik stagnerar. 
Miljarderna skulle göramycket större 
nytta på en rakare bana mellan Lund 
och Kristianstad eller Lund-Staffans
torp-Malmö.- Det senare var ju ett 
projekt som drevs av LundaMaTs där 
du var aktiv som kommunal miljö
politiker. Var det ingen kommu
nalpolitiker på mötet som drog fram 
projektet? 

-Nej. 
-Blir det ett yttre godsspår nu då? 
- Sällan. Politikerna i riksdagens 

trafikutskott där jag sitter gör vettigare 
prioriteringar. 

Gr 

POSTTIDNING B 

Kön och retorik, forts fr sid 2 
koncentrerat sig kring vita, 
manliga talare i medelåldern, helst 
politiker eller företagsledare. 

Därför blir det naturligtvis extra 
intressant att läsa en retorikartikel 
som uttalat vill försöka konstatera 
och analysera skillnader mellan 
en manlig och en kvinnlig retorik: 
Kersti Jonssons bidrag till volymen 
Makt och kraft- människor och 
kön (Östersund 1999), "Retoriska 
verkningsmedel i Mona Sahlins 
försvarstal". Dethandlarnaturligt
vis om det berömda "Toblerone
talet" , som hon höll på sin 
presskonferens i oktober 1995. Det 
talet, om något, borde kunna vara 
ett tydligt exempel på om det finns 
skillnader i kvinnlig och manlig 
retorik, och i så fall vilka. 

En besvikelse 
På det planet kan man inte kalla 
artikeln för annat än en besvikelse. 
Jonsson utsätter talet för vad som 
förefaller vara en exemplarisk, 
klassisk retorisk analys: uppbygg
nad enligt Ciceros modell, använd
ning av stildrag som anaforer, 
remriska frågor, upprepningar för 
emfas, etc. På dessa plan följer 
Sahlins tal, skickligtuppbyggtoch 
genomfört, ganska precis vad man 
skulle vänta sig av vilken god talare 
som helst, oavsett kön. Jonsson 
redovisar sin analys och sina 
resultat, men gör egentligen inget 
försök att föra in genusfrågan i 
sammanhanget. Är det helt enkelt 
så att en politiker, manlig som 
kvinnlig, som tränad talare tende
rar att följa samma klassiska 
modell? Genusfrågan kommer 
egentligen bara in i en kort passus 
på slutet, då hon spekulerar i frågan 
"Påverkades kritiken och lovorden 
av Mona Sahlins könstillhörig
het?", utan att egentligen komma 
fram till någonting. Hon citerar 
dock ett ganska häpnadsväckande 
uttalande av Expressen dagen efter 
talet: "Under hela timmen på 
Rosenbad igår sade Mona Sahlin 
'min ekonomi', 'mina skulder', 
'mitt slarv'. Precis som 'en riktig 
karl' skulle ha talat, mån om att 
hålla frun utanför. Och hon grät 
inte förrän efteråt." 

Medan det alltså knappast gick 
att få ut någon djupare förståelse 
av eventuella skillnader i kvinnliga 
och manliga retoriska grepp är det 
en helt annan sak med talets 
innehåll. Att verkligen läsa talet 
ger upphov till många tankar om 
försök att spela på klassiska 
uppfattningar om kvinnligt
manligt och "vanlighet", som nog 
kan sägas vara ganska sympto
matiska. Men det faller utanför 
retoriken som teknik, och förtjänar 
en egen genomgång. 

sex-procent 
Matematisk/naturvetenskapliga 
fakulteten redvisar nya beford
ringar från universitetslektor till 
professor för 15lektorer. A v dessa 
är en (l) kvinna. Det gör drygt 6% 

60% 
Medicinska fakulteten rapporterar 
motsvarande befordringar till 
professor för fem (5) lektorer. 
Bland dessa är tre (3) kvinnor. En 
professur i virologi har därutöver 
tillsatts med Eva Maria Fenyö. 

VB:s kvinnored. 
gratulerar Marianne Sommarin till 
professorstiteln vidmat.nat. fakul
teten samt Charlotte Ekdahl, 
Charlotte Erlanson Albertsson, 
Cecilia Holm, Ulrika Nettelbladt 
och Eva Maria Fenyö. (underlag: 
LUM Lunds UniversitetMeddelar 
112000) 

Vi återkommer med samrnan
fattande siffror när samtliga 
fakulteters befordringar är klara. 

Nytt kvinnornord i Skåne 
Ytterligare ett familjedrama 
rapporteras i pressen. Internatio
nella Kvinnojouren i Malmö 
aviserar demonstration på Gustav 
Adolfs torg kommande lördag. 
Kritik riktas mot polis och åklar
garmyndigheten. Håll utkik efter 
detaljer om manifestationen i 
dagspressen. 

KOMMUNALPOLITISKT MÖTE 
Må kl19.00 på partilokalen . Amne: 

Socialt förebyggande arbete. Barn o. 
ungdomsfrågor. Utbildningsn. 10/2 
Lundafastigh. 10/2. Byggnadsn.1 0/2 

RÖDA KAPELLET Sö kl18 .00! 
Arsmöte med prat, mat och musik! 
Slottet, Prennegatan 8. 
Sö 13/2 fortsatt rep. av antirasist
programmet Melodier nr: 7 4:2,75:3, 290, 
365 och 372 
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