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Veckobladet 
har ingenting emot julen, men 
veckorna innan är svårartade. Inte 
nog med den vanliga hetsen innan 
en storhelg ska sätta punkt för 
diverse verksamheter. Till det 
kommer det kommersiella trycket 
och dessvärre också en inre demon 
som kräver att man uppfyller det 
ena och det andra och att det blir 
inte jul om inte.. . Som vanligt 
låter vi vårpolitiske tecknareGoja 
stå för den mera utrycksfulla kom
mentaren. 

I övrigt vill vi meddela att 
Veckobladet inte tar ställning i 
den uppslitande striden om staketet 
framför Kulturens huvudbyggnad. 
Vi villlägga locket på. Vänstern i 
Lund är delad nog ändå och sist av 
alla vill vi ge upphov till ytterligare 
fraktions strider. 

En mindre fråga? 
Under tiden har våra valda ombud 
i Sveriges riksdag bestämt att de 
inte behöver höra oss när de tänker 
överlåta betydande delar av mak
ten till ännu oklara beslutsregler i 
Bryssel. DennyaED-författningen 
ska ju diskuteras i veckoslutet. Men 
i det förslag som nu är aktuellt 
innebär det en försvarspakt där 
Sverige ska gripa in militärt om 
något EU-land, säg Lettland, 
Spanien eller Cypern hamnar i kon
flikt. I snart tvåhundra år har Sve
rige fört en alliansfri politik- inte 
alltid moraliskt högtstående men 
effektiv, grundad i realpolitik och 
till gagn för landet (och faktiskt 
också världen). Ska detta nu spelas 
bort av den samling omdömeslösa 
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politiker som nyss ville att vi skulle 
ge upp en självständig valutapo
litik? 

Demokratisk ordning 
Allt sker i demokratisk ordning, 
förstås. Och folkomröstningar är 
inget man längtar efter: den repre
sentativademokratin är en bra upp
finning. Men när det blir för många 
steg emellan och därmed allt för 
långt avstånd mellan styrande och 
styrda går det illa. I ett antal euro
peiska länder kommer man att ha 
folkomröstning om den nya ED
grundlag som ska sätta sig över 
den nationella grundlagarna. Ingen 
går väl och suktar efter efter en ny 
folkomröstning i Sverige, men då 
måste de styrande också tänka över 
ED-grundlagen, öppet klargöra 
vad den innebär och föra ut detta. 
Det är helt enkelt politikernas för
bannade skyldighet att lyssna på 
det folk som har valt dem. 

I nästa vecka kommer Vecko
bladets stora julnummer! 

Tankar om telemaster 
Nu reser sig den ena 3G-masten 
efter den andra i Lund, Sverige 
och övriga världen. Man skulle 
kunna tolka det symboliskt som 
att !T-industrin vill manifestera 
sin potens efter en tids svårigheter. 
Olika privata företag bygger 
mastema- ibland sida vid sida . 
Det är ett lika självklart resursslö
seri som att olika postföretags an
ställda springer i samma trappor. 
Det finns knappast någon rationa
litet om man ser det ur ett mänsklig
hetsperspektiv att låta olika företag 
tävla med sina master. Men det är 
rationellt utifrån bonusdirektörer
nas strävan att maximera sina 
bankkonton 

Farhågor 
Vi har svårt att se vad den dator
nätbaserade mobiltelefonin kom
mer att leda till - lika lite som vi 
människoristort och i detalj kunde 
förutse följderna för våra sociala 
liv av järnredskapen, ångmaskinen 
järnvägen, bilen, telefonen och da
tom. Vi vet inte om mänsklighe
ten kommer att använda de nya 
möjligheterna till att blixtsnabbt 
skicka sina semesterbilder till va
randra, bilder på nyfödda barn el
ler ritningar på nya nyttiga tek
niska produkter eller om nedladd
ning av porrbilder och reklam för 
Viagra och diverse bondfångeri
knep för att lura av oss pengar 
kommer att dominera användning
en. Ingen kan med säkerhet veta 
hur den totalt ökade elektromag
netiska strålningen från varje en
skild mobiltelefon kommer att på
verka oss. Farhågor har alltid fun
nits när ny teknik har lanserats. 
Ibland har farhågorna besannats, 
men ibland har vi också upptäckt 
att fördelama för människor i all
mänhet har uppvägt nackdelarna. 

Stress, stress, stress 
Vi har under lång tid varit vana vid 
att infrastruktursatsningar är en 
gemensam samhällsangelägenhet 
och vi har haft samhällsmonopoL 
Dessa monopol har inte givit di
rekta tillskott till redan omåttligt 
rika personers konton (att några 
systembolagschefer har blivit 
bjudna på en bowlingresa, som de 
borgerliga medierna ylar om, kan 
vi nog bortse från i dethär samman
hanget). Idag har kapitalägare till
sammans med ekonomer lyckat 
sälja iden att privat konkurrens är 
bra i alla lägen .. Ökad konkurrens 
är bra för konsumenten säger de 

enligt sina enkla scheman och 
halvtänkta teorier. De verkar glöm
ma att människan är både produ
cent, reproducent, distributör och 
konsument samtidigt. Ökad kon
kurrens pressar priserna säger de. 
Men samtidigt innebär den hårdare 
konkurrensen att människor som 
arbetar får springa fortare, skri va 
snabbare på sina datorer och bli 
mer stressbelastade. De mest gyn
nade av oss blir, så länge vi 
orkar hänga med, invol
verade i en ständigt accele
rerande tävling; andrafårinte 
vara med att tävla alls. Eko
nomernas människa- och 
miljöfientliga recept som 
just-in-time, korta ledtider, 
lean productian och avan
cerad logistik har vridit upp 
samhällets totala stressbe
lastning. Som individer kän
ner vi av en ökad stresspå
verkan både i rollerna som 
producent, reproducent och 
konsument (i det senare fallet 
till exempel när vi erbjuds att 
göra val som inte står i 
mänsklig förmåga att göra). 
Och värst drabbade blir 
förstås stora marginaliserade 
grupper som inte ens får vara 
med i tävlingen. 

Kommunistisk 
barnatro 
Det är inte så svårt att se att kon
kurrensen på kapitalets villkor i 
längden leder till en utbränning av 
producenter, reproducenter och 
konsumenter. Attohälsatalen ökar 
beror idag inte så mycket på strål
ningen från telefonerna och anten
nerna som på bidraget från det 
skenande tävlandet mellan de 
globalaföretagens bonusdirektörer 
(vilket för dessa inbördes ger ett 
typiskt win-win-resultat). Dess
utom är väl våra pensionspengar 
också inblandade i kapplöpningen 
(en del av dem är också inom 
räckhåll för bonusdirektörernas 
giriga tassar) vilket inte gör sam
manhangen så särskilt mycket lät
tare att genomskåda 

Nu reser de olika operatörerna 
sina master vid sidan av varandra 
som en alltför enkel och övertydlig 
bild av konkurrerande män. Det 
här hade kunnat undvikas. Man 
hade kunnat haft en statlig kontroll 
överutbyggnaden (om vi nu över
huvudtaget skulle göra den). En 
motkraft i Sverige skulle kunna 
vara det ursprungligen lilla och 
historiskt sett ganska betydelselösa 

vänsterpartiet (i kontrast mot dess 
delvis och tidvis egna grandiosa 
självbild) . Under senare år harpar
tiet fått ökande förtroende från 
människor i allmänhet och det bör
jade till och med bli en maktfaktor 
att räkna med. Men i partiet finns 
nu krafter som verkar i riktning 
mot föreställningen att en mer 
ortodox användning av ett utdö
ende språk ska kunna betvinga 

den materiella utvecklingen. Och 
detta verkar utgå från en slags 
kommunistisk barnatro som inne
bär att om vi bara formulerar oss 
ortodoxt, och sprider dessa formu
leringar i dåligtdesignade flygblad 
(i konkurrens med 3G- och bred
bandsnäten) skulle vi kunna fö
rändra något. En sådan fortsatt 
tankemässig kräftgång medför att 
vi snart stå här med treprocentsparti 
vars medlemmar hel t skulle kunna 
ägna sig åt rituell tillbedjan av sina 
martyrer och sina misslyckade 
historiska ledare 

De verkliga vinnarna 
Medan vi håller på och odlar våra 
egna motsättningar sitter de verk
liga vinnarna- bonusdirektörerna 
och de stora kapitalägarna och hån
ler åt oss- om de nu överhuvudta
get bevärdigar oss med en blick. 
För varje antenn som byggs, går 
det väl några kronor till de giriga 
bonusgrabbamas konton. Och det 
skulle inte förvåna mig om deras 
rikedomar inte ens skulle kunna 
beskattas så de bidrog till vården, 
skolan och omsorgen 

Mats Bahgard 



Personalia 
Min beundran för Göran Perssons 
skicklighet som politiker är som 
bekant stor. Han är en lysande 
retoriker och debattör - på den 
borgerliga sidan finns det ingen 
som kan matcha honom, på vår 
sida dock Gudrun och Jonas Sjö
stedt. Han är därtill sakpolitiskt 
kunnig, orädd och välorienterad i 
den ekonomiska verkligheten som 
gammal kommunalpolitiker. Och 
vi i provinsen vill förstås som alla 
andra önska lycka till med Anitra. 
I Aftonbladet kan vi redan läsa 
"Vi är så lyckliga". Stackars män
niskor. 

Politiskt omdöme 
Men Göran Persson har en tydlig 
brist. Han saknar förmåga att se 
hur vanligt folk bedömer hans 
handlingar. Jag tänker förstås på 
vad som nyss uppdagades av ra
dioekots skicklige reporter/gräva
re J an Mosander. Efter nederlaget 
i folkomröstningen i september 
for Persson med en grupp förtrog
na omedelbart till Systembolagets 
vingård i Provence. Jag har svårt 
att tänka mig ett politiskt mera 
oklokt mål under omständigheter
na - det var helten perfekt illustra
tion till den politiska elitens privi
legier. Persson blev tydligen ur
förbannad på reportern som fråga
de honom. Det var så hans vredes
utbrott måste klippas bort. J ag vet 
inte, men nog måste utfarden ha 
varit Perssons ide och han är som 
så många andra i den klassen sä
kert omgiven av jasägare. Hans 
ilska kommer sig förstås av att inte 
i förväg tänkte på det okloka i 
företaget. 

J a, som det heter, makt korrum
per ar och absolut makt ger absolut 
korruption. Persson har ingen ab
solut makt men han har med sin 
utnämningspolitik skaffat sig mer 
makt än någon tidigare statsmi
nister. Per Albin och Tage Erlan
der och t.o.m. Olof Palme och 

Ingemar Carlsson hade i sina re
geringar statsråd med egen poli
tisk bas och därmed förmåga att 
säga emot. Det har inte Persson 
och då kan det gå så här. 

Inställt 
Ja, livet i huvudstaden är som be
kant präglat av sus och dus, åt
minstone för en del. T. ex har vi 
hört livfulla skildringar av Vin & 
Spritcentralens juljippo för vän
ner, gynnare och kunder i fjor. Det 
hölls på Grands Vinterträdgård, 
en av Stockholms mera fashiona
bla miljöer. Man hade flugit in en 
bar i ren is från Jukkasjärvi och 
bland muntrationerna ingick skol
ning i konsten att sabrera en flaska 
champagne. Att öppna en flaska 
champagne genom att ta upp kor
ken kan ju vara besvärligt och 
tidsödande. Nej, då går det snab
bare att medelst ett hugg med sa
beln (värjan?) hugga av halsen
en fårdighet som förmodligen in
går i reservofficersutbildningen. 

Då undrade man förstås om 
V &S kunde överträffa förra årets 
fest. Absolutvodkan har ju n stry
kande åtgång på världsmarknaden 
så det saknas inte resurser. Men 
nej , det blev inställt i år, utan att 
någon orsak meddelades. Kan nå
gon i den ledande arrangörsgrup
pen ha blivit förkyld eller kan det 
ha varit för svårigheterna att göra 
om det här med isbaren efter den 
milda vintern? 

Apropå Skandia 
Vi var väl en del som knöt vissa 
förhoppningar till Boel Flodgren 
när hon blev rektor för Lunds uni
versiteti början av 1990-talet. Ju
rist, jovisst, men hade hon inte 
sysslat lite med arbetsrätt? Vissa 
besvärande överklassuttryck för
stås, men det var ändå roligt att 
universitetet förförsta gången fick 
en kvinna till rektor och hon var ju 

Lär känna Lenin! 
Köp en julklapp som kan lyfta interndebatten 
När "nytraditionalisterna" aldrig andra, så är det förmågan att 
svarar, blirdebatten i Veckobladet konkret värdera de politiska 
omLundavänsternlättlitetensidig. krafterna i en rörelse i en given 
Men den gör säkert nytta, och jag situation. Det fanns väl nästan inte 
är övertygad om att de som aldrig en enda fråga där Lenin inte under 
svarar ändå läser bladet rätt noga. sin livstid kom att ändra åsikt, 

De har också kallats, rentav ibland upprepade gånger." 
kanske kallat sig, leninister. Vad Så, vad är en leninist? Lindgren 
är en leninist? Lenin själv skulle igen: "Den röda tråd Leninföljde 
ha avskytt uttrycket, menar Stefan i sitt beslutsfattande var att i varje 
Lindgren i sin spännande Lenin- läge utgå från en dynamisk 
dokumentation från 1999. Han värdering av styrkeförhållandena 
följer Lenin i det dagliga arbetet i sin totalitet och avancera 
från ryska revolutionens början respektive retirera på det sätt som 
till Lenins död- omöjligt att inte för stunden bäst tjänade det 
ryckas med i hans intensiva kamp socialistiska målet. " 
för att försvara och utveckla Boken heter "Lenin", skrevs av 
revolutionen. I slutet av boken Stefan Lindgren och publicerades 
sammanfattar Lindgren (s.268): av Fischer & Co 1999 (andra 

"Ska man lyfta fram något drag upplagan 2001). 
hos Lenin som tänkare framför Bertil Egerö 

pigg och trevlig. 
Nu blev ju hennes tid i ämbetet 

en nedgångsperiod för Lunds uni
versitet, men orsakerna till det kan 
väl vara många. Men nog verkade 
det som om hon satsade sig och 
Lund på paret Unckel-Bildt som 
satt när hon tillträdde. Men de var 
ju snabbt förbrukade. Själv trodde 
jag attrektor Flodgren lade sin själ 
i de många externa och välbetalda 
uppdrag hon hade parallellt med 
den post som borde ha tagit hela 
hennes tid. Men nu har vi facit från 
den fronten också. Boel Flodgren 
var av Konsumentverket satt att 
som ledamot bevaka konsument
intressen i Skandias styrelse, ett 
uppdrag för vilket hon uppbar ett 
arvode om 300,000 kr årligen. 

Rädda gräddbullefabriken! 
Det är utmärkt att det blir nya 
bostäder på Margaretedalsområ
det söder om Södra Esplanaden. 
Men blir det bra, blir det vackra 
hus, en god stadsmiljö? Ibland 
tycker jag att det ägnas lite väl 
mycket tid åt Lunds gamla miljöer 
och alltför lite åt de nya. 

Jag har t.ex. inte sett vad som 
ska hända med f.d . gräddbullefa
briken Brio. (Jo,jag var däri slutet 
av 60-talet och köpte kokosbollar 
med lätta fabrikationsfel för en 
billig penning) . Det är en enplans 
tegellänga längs Södra Vägen, ett 
tag använd som korvfabrik, sen 
kontortill en bilfmna,just nu dess
värre svårt nedklottrad av graffit
ti. Men det är alltså ett av arkitek
ten Klas Anshelms främsta verk, 
från 1955. Han var ju en mång
sysslare som blandade monumen
talverksom Stadshallen och Lunds 
Tekniska högskola med industri
byggnader. Den f.d. gräddbullefa
briken är en liten läcker länga, 
ytterst välproportionerad och med 
den karakteristiska långsmala 
Anshelmfönsterna högt uppe un-

V./. Lenin 

der taket. Nu saknar ju Lund inte 
Anshelmbyggnader, men just den 
härbetraktarjag somnästan omist
lig och dessutom lätt att återan
vända i vilket bostadsområde som 
helst. Jag tar för givet att de falk
ögdarepresentanternaförvänster
partiet och miljöpartiet i bygg
nadsnämnden inte låter något 
olämpligt ske och tjänstemännen 
på nämnden är ju ytterst kvalifice
rade och känner väl till Anshelm. 
Det är kanske dags för en K-märk
ning? 

Ur min brevlåda 
Ryktet om hur pålitlig jag är och 
hur tryggt det är att vända sig till 
mig i känsliga ekonomiska frågor 
bara ökar. Tidigare var det ju Jo
nas Savimbis och Laurent Kabilas 
efterlevande som bad mig förvalta 
deras pengar mot generös ersätt
ning. I den gångna veckan fickjag 
e-post från för mig tidigare okänd 
affärsman i Dubai, A bu Abraham. 
Han lider av cancer och har bara 
några månader kvar att leva och 
har nu kommit till insikt om att 
han inte alltid har levt på bästa 
sätt. Han har framför allt ägnat sig 
för mycket åt framgångsrika affä
rer, men nu inser han att pengar är 
inte allt här i livet. Därför håller 
han nu på att ge bort sin resterande 
förmögenhet till olika välgören
hetsorganisationer. Tyvärr klarar 
han inte av det själv längre. Och 
när han bad sina släktingar om 
hjälp att sideka pengar till välgö
renhet i Bulgarien och Pakistan 
visade det sig att släktingarna själ
va behöll pengarna. Därför ber 
han nu om min hjälp. Det handlar 
om en summa på 18 miljoner dol
lar som ska distribueras och av 
detta har han tänkt sig att avsätta 
20 procent till mig. Inte så illa, får 
man säga. Kanske ska jag nog 
ändå sova på saken. 

Lucifer 

DET KOMMUNALA 
Vid novembersammanträdet antog 
Tekniska nämnden en ny policy 
för gång- oc!J. cykeltrafik i Lunds 
kommun. Arendet var första 
gången uppe till behandling i 
augusti men har sedan dess 
bordlagts ett antal gånger. En 
anledning till den långa betänke
tiden är enligt uppgift till VB 
Vänsterpartiets omfattande förslag 
till ändringar. Nu tog nämnden i 
allt väsentligt det liggande tjänste
mannaförs laget, mot v-röster. 
Därmed har en majoritet av s och 
borgare avvisat den enligt Vänster
partiets angelägnaste åtgärden på 
våra gång- och cykelbanor: att 
separera gång- från cykeltrafik 
genom nivåskillnad och/eller 
grönremsa. Om vänsterns förslag 
till förbättringar av gång- och 
cykelpolicyn återkornmer VB. 



Drömmen om Mallorca jag förstår är det större skillnad 
mellan lågtyska och schwy
zerdytsch än mellan kastilianska 
och katalanska, men i hela det 
tyska språkområdet lär man sej 
läsa och förstå normaliserad hög
tyska. 

-Vi såg Chopins flygel och sen 
fick vi dricka så mycket vin vi 
ville alldeles gratis, berättade Vi
king Sjöberg. 

Massablekningsfiltren utanför 
laboratoriebåset gick som de skul
le så vi hade tid att småprata. Det 
varen sensommar i slutet av 1950-
talet. Viking hade varit på charter
resa till Mallorca, med grisfest och 
allt. Det lät trevligt, dit skulle jag 
vilja åka en gång. 

Men sen kom jag till 
Lund och fick veta att 
massturism var suspekt 
och framför allt att Mal
lorca var helt ute som 
resmål. Därefter kom 
miljömedvetandet och 
beslutet att inte bidra till 
växthuseffekten genom 
att flyga. Drömmen om 
Mallorca falnade. 

Såfickjag i höstpeng
artill ett Interrailkort. Eu
ropa låg för mina fötter. 
Väderkartorna berättade 
om ett envist högtryck 
över Medelhavet. Varför 
inte åka till Mallorca? 
Man behöver ju inte fly
ga. 

Gräset växer, kon dör 
Byte i Malmö, byte i Köpenhamn, 
byte i Koldin g. Kolding? Mitt in
vanda sätt att ta mej över nord
västra Europas hösttrista slätter är 
nattågetfrån Köpenhamn. För inte 
så många år sen fanns det tre nat
tåg söderut. Sen krympte antalet 
till två och till ett. Sen krympte det 
återstående tågets destinationer 
från tre till två. Nu visade det sej 
att tåget hade krympt helt och hål
let sen den 2 november. 

-Fan! Då får jag ta nåta v efter
middagstågen över R!ildby, sucka
de jag. 

-De går inte längre, upplyste 
SJ-mannen. Du får ta omvägen 
över Jylland och byta i Kolding. 

EU snackar om europeiska län
kar och om att järnvägen ska lösa 
upp trafikinfarkter. Medan det 
snackas fortsätter den internatio
nella godstrafiken på räls att tappa 

Nya tag i budgetarbetet 
Kommunstyrelsen har nu beslutat 
om en ny hantering av den 
kommunala budgeten. Den ska nu 
fastställas av fullmäktige i juni. 
Därför kommer frågan om nämn
dernas ramar upp för beslut på 
kommunstyrelsen redan i februari. 
I kommunstyrelsen fanns en 
kompakt majoritet för detta -
enbart vänstern röstade emot. Mats 
Olsson (v) förespråkade i stället 
beslut om budgeten i september 
månad. Nackdelarna med den nya 
gången i budgetprocessen är 
många. A v görande faktorer som 
skatteintäkter, statens budget, 
befolkningsutveckling m.m. är 
betydligt osäkrare i juni än under 
hösten. En annan nackdel är att 
denna modell inte kan användas 
valår-dåmåste budgeten ändå tas 
i november. Fördelen säjs vara att 

marknad. Därom skrivs det ibland. 
Vad ingen uppmärksammar är att 
tågens gränsöverskridande tågtra
fik eroderar ännu snabbare. Nej, 
nu var jag för snabb i omdömet: 
det går ju tåg mellan Skåne och 
Själland minst var tjugonde mi
nut, och Basel är numera nav för 
pendeltåg trån tre länder. Men 
långtågen är det sämre med. Det 

Mallorcaälskare Chopin 

har länge gått utför och sen kom 
lågprisflyget som spiken i kistan. 

Ryssland har sagt nej till Kyo
toprotokollet och det objektiva 
behovet av miljövänligaresor väx
er. Samtidigt skrotas sovvagnar
na. 

UtmedEmme 
Men på något sätt kom jag till 
Bern en vacker morgon. Tog tåget 
ett par mil österut genom Emmen
tal. Gick in i en livsmedelsbutik 
och köpte ett stycke äkta emmen
thalerost (har på tidigare resor ätit 
wienerbröd i Wien och druckit 
marsala i Marsala). Och började 
vandra, utan att bekymra mej om 
karta. 

Så är det nämligen i Schweiz. 
Utanför alla stationer utom de 
största finns skyltar som pekar ut 
vandringsvägen till omgivande 
städer och byar, ruiner och vatten-

nämnderna och förvaltningarna får 
mera tid på sig att utarbeta intern
budgetar. Så nu blir det spännande 
att se i februari om kommun
styrelsen ska fortsätta att dra åt 
svångremmen och förkorta hängs
lena, eller om det måste till en 
skattehöjning för att klara av det 
rödgröna 34-punktsprogrammet. 

Torghandelsavgifterna 
Så är då frågan om avgifter för 
upplåtelse av offentlig plats på 
väg till fullmäktige. Kommunsty
relsen biföll Tekniska nämndens 
förslag till höjningar av avgiften 
för torghandelsplatser, och frågan 
kommer upp till beslut på nästa 
fullmäktige samman träde. 
Höjningarna ligger på i runda 
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fall. Distansen anges i timmar och 
minuter. Lederna följer trottoarer, 
småvägar och stigar, markeringa
rna kommer tätt. Det råder ingen 
trängsel men man möter en och 
annan. 

Såskulle det förstås kunna vara 
i Skåne också. Okej, här finns 
markerade cykelleder men vand
ring är en annan sak. "Malmö 
3.40", "Staffanstorp 1.20", "Stång
by 50" kunde det stå på vägvisaren 
utanför Lund C. Fast vi har ju inte 
den schweiziska vandringstradi
tionen. Ä ven Lenin lär ha prome
nerat när han bodde här. 

På topparna i söder låg snö, men 
jag vet ju att det schweiziska vin
tersportbranschen hotas av kris 
genom den globala uppvärmning
en. Det försöker man kontra med 
att bygga ut liftarna ännu högre 
och med energislukande snökano
ner. Samma galna tänkande som 
när man, med vissa vänsterpartis
ters tillskyndan, anlägger konst
fruset i Lund. "Acceptera den fö
religgande verkligheten", tänker 
jag medan osten jag tuggar på 
omvandlas i energi som fortplan
tas till fötterna . 

Cellistens tåg 
Nattåget "Pau Casals" från 
Schweiz till Barcelona går nu bara 
tre gånger i veckan menjag prick
ade in rätt natt. 

Detta med regioner och identi
teter är svårt. Ibland längtar jag 
hädiskt efter den tid då alla talar 
engelska. Fast den tidens globala 
kultur kommer väl att vara präg
lad av Disney. 

Förverkligad dröm 
De visade en Disneyfilm på kata
maranen till Palma. Det satt mon i
torer överallt och ingenstans kun
de man komma undan ljudet. 
SVISCH! POFF! 

Mallorca var ungefär som jag 
hade väntat mej fast bättre. Sol, 
vindstilla, tjugo grader. Fräscha 
nya motorvagnar på smalspåret 
mot In ca. Linjen till Manaear har 
återuppstått i år. Spanien är fak
tiskt Europas mest spännande järn
vägsland just nu. Snart kör de 350 
km/h reguljärt, snabbare än japa
ner och fransmän. 

Men tidningarna skriver bekym
rat att turistnäringen är i kris, utom 
golfturismen som expanderar 
starkt. Den bärs inte minst upp av 
välbeställda tyska pensionärer som 
driver upp priset på naturskönt 
belägna hus. Fenomenet känns 
igen från Österlen och Bohuslän. 
De traditionella lågbudgetturister
na sviker däremot. 

Det som lockade min gamle ar

Balzac menade att världen skulle gå under 
om alla kvinnor var som George Sand 

betskamrat Viking 
Sjöberg till M allor
ca var solen, de låga 
priserna och det flö
dande vinet. Nu är 
det inga restriktio
nermer på det svens
ka Systemet, och vi
net är visserligen 
billigare i Spanien, 
andra priser närmar 
sej eller överskrider 
de svenska. De suc
cessiva svenska de
valveringarna har 
gjortattpappersbru
ket där han och jag 
jobbade lever ännu, 
men svenskarnakan 
inte längre leka va
lutasvin. Mallorca 
vill numera satsa på 
kvalitetsturism men 
det är det många 

Ännu för tio år sen hette tåget 
"Pablo Casals". När man kommer 
fram till Barcelona förstår man 
varför det inte kunde behålla den 
spanska namnformen. Katalans
kan har helt tagit över. En före
dömlig form av övertagande, skri
ver (katalanen) Manuel Castells i 
sin bokidentitetens makt. Och visst 
känns det bra att Francos språk
förtryck upphörde och att den gam
le vänstermannen Casals kunde 
återfå det förnamn som han döpts 
till. Och nog är det bra att regio
nerna stärks på nationalstaternas 
bekostnad i hägnet av Europeiska 
unionen. Men har vi inte redan för 
många språk i Europa? Kunde man 
inte ha gjort som i Schweiz? Såvitt 

som gör. 
Återstår dock solen. På katama

ranen hade jag läst ensf-novell av 
Ray Bradbury om den siste eng
elsmannen. Alla andra hade flytt 
regnet och dimman, och i förbigå
ende nämndes att Danmark och 
Sverige redan var övergivna. 

Det talas visserligen om att 
växthuseffekten ska skapa medi
terrant klimat i södra Sverige men 
det lär dröja, och veckningar som 
bildar spännande berg får vi vänta 
ännu längre på. Att vandra i ber
gen och titta ut över Medelhavet, 
precis som Rönnerdahl, går utan
pådet mesta. Såjagrekommende
rar: ta tåget och båten till M allor
ca! 

Gunnar Sandin 
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Goodbye Lenin, Röda Kapellet, 
Sjostakovitj och Spyflugan. 
I Konsthallen spelar Röda Kapel
let (får jag påminna om att namnet 
anspelar på en tysk antinazistisk 
spionorganisation som 1942 kros
sades av Gestapo) Sjostakovitj. 
Bengt Olle Bengtsson vid pianot, 
Sten Henriksson, Gunnar Sandin, 
Rolf Johansson, Finn Hagberg, 
Essie Andersson , Margareta 
Bjömsson,ErikKågström ... Glän
sande blankputsad mässing. I pu
bliken Rolf Nilson, Rune Lilje
kvist, Boel Bemer, Bertil Egerö ... 

I maj 1976 genomförde FNL
gruppen just här ett spel om Viet
nam med sång av Giai Phong, dik
ter av Göran Sonnevi och Ho Chi 
Minh och förstås FNL:s blåröda 
och Demokratiska republiken 
Vietnams röda fana, båda med gul 
stjärna. Några av musikanterna och 
åhörarna var med den gången ock
så. Rejäl marschmusik, Mot fram
tiden, ekar mellan de vita väggar
na, bompa, bompa. Nostalgi och 
minnet av något som faktiskt en 
gång var en sorts verklighet? En 
iscensättning av något för länge 
sedan förgånget? En filminspel
ning? Eller något reellt existeran
de? 

Nu spelas en romans ur musi
ken till filmen Bromsen, en pris
belönt sovjetisk färgfllm från 1957. 
Det är förstås den kvinnliga brit
tiska författaren E. L. Voynich's 
roman Gadfly, Spyflugan, som fil
matiserats. Bertrand Russeli äls
kade den. George Bernard Shaw 
dramatiserade den. Det är en rev o-
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lutionsroman som utspelar sig på 
1850-talet under Risorgimento, 
kampen för ett enat demokratiskt 
Italien. En överspänd, operaliknan
de, tragisk, men mycket spännan
de historia. Det är lätt att förstå att 
den kändes aktuell i Sovjetunio
nen under perioden efter Chrust
jovs stora tal vid partikongressen 
1956. Där finns bland annat en 
mycket otäck scen med en fangs
lad motståndsman som bryts ner i 
ett polisfängelse, som kunde ha 
ingått i Moskvaprocessernas döds
maskineri. Skriven 1897 blev ro
manen en kultbokefter 1968. Den 
gungande, mollstämda filmmusi
ken fyller konsthallen, vars besö
kare nyfiket tittar in genom dörr
öppningarna. 

Goodbye Lenin 
Hela konserten skulle kunnalyftas 
in i Wolfgang Beckers tyska film 
GoodbyeLenin som visas påKino. 
I inklippta scener ur östtyskajour
nalfilmer från DDR:s bom-bast
iska 40-årsjubileum sommaren 
1989 förekommer marscher som 
Motframtiden och Fredsmarsch. 
Filmen handlar om amnesi, min
nesförlust. Detryska sjukvårdsbi
trädet Lara översätter ordet för 
filmens berättare och huvudper
son, i en scen där läkaren förklarar 
den av hjärtinfarkt drabbade mo
dems tillstånd. Den handlar också 
om att bygga illusioner. 

1989 gjorde folken uppror mot 
"den reellt existerande socialis-

men". Det är en traumatisk upple
velse, också för oss som hoppades 
på en genomgripande omvandling 
av systemet. Så hatat var det allt
så! Så helt utan substans! 

Ett sätt att klara traumatisk hän
delser är förnekelse. Filmen skild
rar ansträngningarna att skapa il
lusionen att allt är som förr . Det är 
en verksamhet som många ägnar 
sig åt, inte minst i vår egen debatt 
om partiprogrammet. 

Högst når drömmens seger över 
verkligheten i föreställningen att 
det 1989 är människorna i väst 
som bryter ner muren för att fly 
kapitalismen in i den socialistiska 
rättvisans värld. Skratt och humor 
är nog bättre sätt att hantera trau
matiska upplevelser än förnekel
se. Filmen handlar förstås också 
om sorg och förlust, om solidaritet 
och kärlek mellan människor. Den 
är en saga, en parabel, som kan 
påminna om somliga av den ita
lienska neorealismens höjdpunk
ter med deras blandning av kol
svart verklighet och dröm. Till 
exempel Vittario de Sicas Mira
klet i Milano. Sagor, liknelser är 
ofta det bästa underlaget för sam
tal om verkligheten. 

Och kanske kan man istället för 
att se Spyflugan, Goodbye Lenin 
och Röda Kapellets Sjostakovitj
konsert som nostalgisk verk
lighetsflykt tolka dem som trot
siga bekännelser till värden som 
vi trots allt tror på och kämpar för. 

Gunnar Stensson 

Lundaförfattare på 
ARKIV 
Boel Lindberg 
Våra glada visor klinga 
skolradions sångstunder 1934-
1969. 290 s., 190 kr ink!. cd 
Sångstunderna var under en lång 
period de mest populära och efter
frågade progranunen i skolradions 
sändningar. Många visor i sång
programmen hade en klar idyllisk 
ton och spred en anakronistisk 
syn på könsroller, familj, hembygd 
och boendemiljöer. 

Bengt Olle Bengtsson 
Genetik och politik 
Berättelser om en vetenskap mitt i 
samhället. 142 s., 80 kr 
Genetikerna har blivit nyckelper
soner i samspelet mellan veten
skap och politik. Ibland har de 
drabbats av hårt politiskt förtryck, 
ibland har de legitimerat rasism
ens ideer genom att klä dem i 
förment vetenskaplig dräkt. 

Begränsad eftersändning. 
Vid definitiv adress
ändring sänds tidningen 
i retur till Veckobladet. 

Det kommunala 000 
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slängar mellan 25 och 35 procent. 
I kronor räknat är de dock ganska 
blygsamma. En bänkplats på 2,5 
meter på Mårtenstorget höjs från 
40:- till 55:- på vardagarna. Bor
gama gick emot beslutet och ville 
höja med bara lO %. VB erfar att 
sannolikheten för att borgerlig
heten ska spela stora snyftvalsen i 
fullmäktige är stor, men de röd
gröna lär vara väl förberedda för 
att ta den debatten. Ett rödgrönt 
argument för höjning är att det i 
dagens trängda kommunaleko
nomiska läge inte är försvarbart 
att subventionera torghandeln med 
en tredjedels miljon, som hittills 
varit fallet. 

Rättvisemärkt kaffe och te 
SKTF Lund har skrivit till kom
munstyrelsen och föreslagit att 
kommunens förvaltningar i större 
utsträckning ska nyttja rättvise
märkt kaffe och te. Man ville också 
ha ett bidrag på 30 000 för infor
mation om rättvisemärktkaffe och 
te. Moderatema tyckte att det var 
trams med rättvisem~.rkt kaffe och 
att det inte fanns något politiskt i 
val av kaffesort. Dessbättre gick 
kommunstyrelsens majoritetemot 
borgama och styrelsen beslutade 
rekommendera förvaltningarna att 
gå över till rättvisemärkt kaffe och 
te. Men några pengar till SKTF 
blev det inte. 
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MÖTE 15/12. KL. 19.00på partilokalen . 
Sista mötet före julblotet. TEMA: 
Diskussion om stadgar för Kompol och 
s.k. partiskatt på kommunala arvoden . 
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