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Veckobladet 
utkommer härmed med årets sista 
nummer. Härfinns dettraditionella 
innehållet, t.ex. det tillbakalutade 
samtalet mellan Grr och Lucifer 
kring det gångna året. Det är nog 
sista gången; genren känns sliten 
och visst behov av förnyelse torde 
finnas. 

En obehaglig historia 
Men vi också här bredvid en nyhet 
som innehåller vad riktiga tid
ningsmakare nog skulle kalla ett 
scoop. Vi ser det inte så. Vi ser det 
som en slutpunkt på en obehaglig 
historia för vänstern i Lund. Be
slutet att publicera har inte varit 
helt lätt: vilkahänsyn är man skyl
dig en död människa och eventu
ella efterlevande? Vi har tagit in
tryck av parallellen med den andre 
store infiltratören i den svenska 
vänstern, Gunnar Ekberg. I hans 
fall tillkom förvisso rena olaglig
heter: han arrangerade inbrott i 
Vietnamrörelsens Göteborgskon
tar m.m. och han agerade direkt 
provokativt med hot om en flyg
planskapning. Men så sent som i 
våras gick han ut offentligt och 
förklarade sig vara stolt över vad 
han gjort. Han hade gjort det för 
Sverige. 

Vad gäller Kandidaten känner 
vi inte till några olagligheter. Kan
didaten kan bara anklagas på po
litiskt-moraliska grunder. Han rap
porterade inte om någon sorts 
våldsbenägen bokstavsvänster: 
han rapporterade om den social
demokratiska studentklubben med 
hundratals medlemmar. Säpo fick 
veta vad ministrarna hade sagt i 
interna möten med studenterna, 
ministrar som han ibland noterade 
som vänsteravvikare. Säpo älskade 
honom säkert. 

Den andra sidan av saken är att 
det cirkulerat många rykten om 
Kandidatens identitet. Det är ryk
ten som har pekat på ett flertal per
soner. Också detta är ett skäl att 
namnge. VB:s beslutunderlättades 
av att säkerhetskommissionen 
gjort nästan hela jobbet. V ar och 
en som läst dess betänkanden och 
särskilt då dess avsnitt om Lund 
kan med ett minimum av förfråg
ningar och ansträngningar nå sam
ma resultat som Veckobladet. Ing
en har tidigare brytt sig. Nu har 
Veckobladet gjort det. 

Till slut: Veckobladet önskar här
med sina läsare God Jul. I övrigt 
anser vi att Lars von Trier bör en
gageras för nästa års Julkalender. 
(Men glöm inte att tevetittande är 
fördummande.) 

Rapporterade till !B om 60-talsvänstern i Lund 

''Kandidaten'' dentaskerad 
I våras rapporterade den utredning, "Säkerhetskommissio
nen", som efter diverse politiska krumbukter hade kommit 
till stånd, utförligt om främst Säpos och Informationsbyråns 
verksamhet och deras bevakning av förmenta utrikes och 
inrikes hot mot rikets säkerhet. Inte minst intresserade sig 
det som så småningom blev m för den vildvuxna nya vänster 
som växte upp under 1960-talet. Denna övervakades på olika 
sätt, bland annat genom infiltration. Den viktigaste rap
portören och infiltratören i Lund var uppenbarligen den 
person som både internt i m och i Säkerhetskommisionens 
rapporter går under beteckningen "Kandidaten". 
Frågan om "Kandidatens" identitet 
väckte förstås intresse när utred
ningen kom, och togs upp bland 
annat i VB . Något svar gavs inte 
då, trots att ett antal "kandidater" 
dryftades i enskilda samtal. Nu 

menar vi oss emellertid ha ett säkert 
svar. 

Ekberg och "Kandidaten" 
IB:s existens och delar av dess 
utiandsverksamhet blev allmänt 
kända 1973 genom insatser av 
Peter Bratt, J an Guillou och Håkan 
Isacsson. I sammanhangetavslöja
des Gunnar Ekberg som hade in
filtrerat vänstern i Göteborg och 
Palestinarörelsen. För säkerhets
kommissionen uppgav Bo Ans trin, 
en nyckelperson i IB, att "Kandi
daten" utgjorde ett" exakt parallell
fall" till Gunnar Ekberg. Utredarna 
menar att det inte torde ha funnits 
fler infiltratörer av de båda typ. 

Det var enligt utredningen inte i 
förstone intresset för den lokala 

vänstern som fick en Säpo-före
gångare till IB att ta kontakt med 
"Kandidaten", vilket tycks ha skett 
i slutet av 1961. Det var i stället 
den kunskap om Sovjetunionen 
och Östeuropa som han fått i 
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egenskap av slavist, en verksam
het som bland annat hade lett till 
vistelse i sådana länder. Den första 
rapporten som berörde vänstern i 
Lund kom i september 1963. Det 
varförst på våren 1964 som "Kan
didaten" på Anstrins uppmaning 
engagerade sig i flera radikala or
ganisationer, främst Clarte, för att 
stärka sin vänsteridentitet Då 
började rapporterna om verk
samheter och personer strömma 
in. 

Strömmen blev så småningom 
strid, och man får intrycket att 
somligt av uppdragsgivarna be
traktades som "överskottsinfor
mation". Men det fanns också 
godbitar för dem, till exempel 
berättelserna från den av Clarte 

arrangerade resa till Kina som 
"Kandidaten" deltog i på hösten 
1966. 

säkerhetskommissionen upp
ger att "Kandidatens" rapportering 
fr ån Lund pågick till 1970 
"varefter han troligen fick andra 
arbetsuppgifter". 

Omfattande rapportering 
Vad hade då "Kandidaten" att be
rätta från Lund? Han tycks ha 
"tämligen närgångna person
karaktäristiker" både av kolleger 
på sin institution och av personer 
som var engagerade i vänstern. 
Bland de senare nämns (då
varande) socialdemokraterna 
Lars-Ola Bor~ -lid, J öm Svensson 
och Nordal Akerman samt (då
varande) folkpartisten Per Gahr
ton. De organisationer som det 
gavs uppgifter om var ABF, 
Clarte, Föreningen Sverige-TDR 
(DDR), socialdemokra-tiska stu
dentklubben, studentkår-en, den 
allmänt radikala studentföre
ningen LURD, Svensk-kinesiska 
förbundet, Vietnamkommitten 
och Zenit. Offentliga och interna 
möten bevakades, och detreläades 
bland annat vad utrikesminister 
Nilsson hade sagt på ett s-möte. 

Detfanns fler i Lund som intres
serade sig förvänsterns aktiviteter, 
nämligen en konservativ studen
tkrets som på egen hand bekäm
pade "kommunismens utbred
ning". Den lär ha varit IB: s andra 
stora kunskapskälla om vänsterns 
aktiviteter. De hade inte minst, på 
känt maner, sammanställt omfat
tande listor över kommunistsym
patisörer, "några tusen personer" 
enligt utredningen. "Kandidaten" 
hade kontakt och samarbetade i 
viss mån med denna krets. Det är 
oklart om det skedde på eget 
initiativ eller genom uppdrags
givarnas förmedling. 

Bland alla dessa rapporterade 
namn fanns det säkert mycken 
"överinformation". Men det finns 
många belägg för att personer 
hämmades eller stoppades i sin 
yrkeskarriär på grund av samröre 
med "suspekta" vänsterorganisa
tioner. 

Säker identifikation 
Anknytningen till slaviska institu
tionen och deltagandet i Clarte 
och Kinaresan tillhör det som 
redan från början starkt snävade 
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Nya böcker från 
DAIDALOS 
Erik Oddvar Eriksen, John Erik 
Fossum & Augustin Menendez 
En författning för Europa? 
258 s., 220 kr 

Det blev ingen ny BU-konstitu
tion denna gång men ärendet 
återkommer. Håller unionen på 
att utvecklas i mer statlig riktning 
eller förblir den ett instrument i 
medlemsstatemas händer? Kan 
en icke-statlig enhet ha en författ
ning? Var är folket, det dernos 
som ska styra sig självt? Finns 
det eller kan det utvecklas ett 
europeiskt dernos -och i så fall 
vad slags demos? 

Richard Rorty 
Hopp istället för kunskap. Tre 
föreläsningar om pragmatism 
96 s., 160 kr 

Richard Rorty är en av samtidens 
mest omdiskuterade filosofer. 
Han vill befria filosofin från filo
sofin, närmare bestämt från det 
platonska arv som han menar 
präglar den filosofiska traditio
nen. Hans nypragmatism är en 
filosofi bortom motsatspar som 
sken och verklighet, det o villkor
liga och det villkorliga, det abso
luta och det relativa, det morali
ska och det instrumentella. 

Anna G. J6nasd6ttir 
Kärleks kraft, makt och politiska 
intressen 
308 s., 240 kr 

Den övergripande fråga som för
fattaren ställer är hur den fort
satta ojämlikheten mellan kvin
nor och män i nutida, formellt 
jämställda samhällenkan förkla
ras. För att besvara den frågan 
använder hon sig av Marx i ett 
könsperspektiv och av både klas
siska och feministiska intresse
och demokratiteorier. Det vikti
gaste resultatet av analysen är 
begreppet "kärlekskraft", en pro
duktiv och alienerbar mänsklig 
förmåga, jämförbar med men 
inte reducerbar till arbetskraft. 

Thomas Johansson & Ove 
Sernhede (red.) 
Urbanitetens omvandlingar. 
Kultur och identitet 
i den postindustriella staden 
234 s., 220 kr 

Allt fler talar om den samtida 
staden som den delade staden. Å 
ena sidan finns det mönster av 
att bättre bemedlade grupper ut
vecklar individualiserade livs
strategieroch gemenskaperi av
skärmade och tryggagated com
munitiesoch "gentrifierade"bo
stadsområden. Å andra sidan en 
tilltagande gettoisering och ny
fattigdom. Antologin har ambi
tionen att ge bakgrund åt och 
reflektioner över olika utveck
lingsmönster i vår samtida stad. 

Medlemmar av Daidalos bok
klubb kan köpa böcker 20-25% 
billigare. Ring 031-4 

U gan da idag: vad står Museveni för? 
Uganda är en favorit bland väst
makterna. HIV /aids -epidemin 
tycks vara under kontroll, ordning 
råderilandet. Men presidentMuse
veni har också ansetts stå för en 
radikal utvecklingspolitik. Nu har 
han suttit över 15 år vid makten. 
Vid ett besök i oktober tar jag 
chansen till en liten granskning. 

"Museveni är ett med IMF", 
säger min kollega Charles. "På 
landet har han folkets stöd, men 
här i stan är alla emot honom, 
fattig som rik." Charles anser att 
han är en av de få på universitetet 
som håller på Museveni. "J ag tror 
han är bättre än någonting opposi
tionen kan visa upp", säger han. 

Vad står då denne president för, 
vars hårda nypor skapade fred i ett 
krigsskadat land, och som ännu 
inte släppt in oppositionen i styret 
genom demokratiska val? 

Opposition utan visioner 
Presidenten förekommer mycket i 
pressen. I början på året gjorde 
han klart att han tänkte sitta en 
tredje period som president, trots 
att det går emot konstitutionen. 
Oppositionen debatterar och kriti
serar, men verkar mest f åkta i luften 
när hans egen maktbas, National 
Resistance M ovementeller NRM, 
redan accepterat. 

"Afrika ropar efter en vision, 
och vad har ni att visa upp?" frå
gade han en dag retoriskt i en lång 
utläggning i pressen. "Allt ni ver
kar vilja är att kunna slåss om 
ledarskapet." Om oppositionen 
verkar sakna en vision, vilken 
vision står då NRM och Museveni 
själva för? 

Yoweri Museveni var en av 
många studenter i exil i Dar es 
Salaam i början av 70-talet, när Idi 
Amin tagit makten i U ganda. Han 
gick i en bra skola: Nyereres Uja
maasocialism fick hård kritik av 
radikala studenter och lärare på 
universitetet. Befrielserörelserna 
Frelimo och MPLA erbjöd marxi
stiska perspektiv att reflektera 
över. Det kalla kriget rasade, sam
tidigt som konflikten mellan Maos 
Kina och Sovjet fördjupades . Be
frielserörelser som varframgångs
rika stod nära Sovjet, och när An
gola och Moc;:ambique blev själv
ständiga 1975 infördes total statlig 
kontroll och centralplanering. När 
Berlinmuren föll 1989 hade inte 
bara Sovjet utan även dessa länders 
ekonomier och samhällen hamnat 
i en djup kris. Ä ven Tanzania hade 
gett upp sin satsning på staten och 
med Världsbanken, Sidaochandra 
givare som påtryckare släppt loss 
kapitalismen i landet. 

Liberalism och envälde 
Dagens vision är inte längre socia
lism, varken i det nyss självstän
diga och till synes radikala Eritrea 
eller i Musevenis U g anda. Snarast 
verkar Kina ha vunnit kampen om 
ideologin: Ekonomisk liberalise
ring parad med fortsatt politiskt 
envälde är parollen för dagen i 
dessa stater. 

"Hade det inte varit för mina 
företrädares stora misstag skulle 
Uganda idag ha varit ett Singa
pore. Rörelsens vision ser ut att 
börja realiseras: Uganda är nu 
snabbt på väg mot inte bara ett 
Singapore utanettnyttSydkorea." 
Museveni broderar vidare: "Vår 
vision är att utveckla en ekonomi 
ledd av privatsektorn och orien
terad mot export." 

Uganda var en av de fyra afri
kanska stater som gav sitt stöd till 
USAs planer på krig mot Irak. Nu 
tackar USA med att ge dess militär 
bättre utrustning för att klara kriget 
mot terrororganisationen Lords 
Resistance Army (LRA) i norr, 
och med att börja pressa Sudan att 
förhandla fram fred i det 40-åriga 
kriget i landets södra del. Utan sin 
bas i Sudan hade LRA inte 
överlevat. 

Museveni framstår allt mer som 
en av regionens fåkallblodiga och 
kalkylerande realpolitiker. När 
AIDS-epidemin drabbade landet 
under 80-talet slog han larm, och 
idag fortsätter kampen mot epide
min med stor öppenhet. När det 
internationella systemet slog 
undan marken för alla andra 
strategier öppnade han landet för 
den råa kapitalism som alla nya 
industristater tvingas genomleva. 
Han försvagade tidigt den fackliga 
rörelsen. 

Idag kritiserar han öppet de arga 
ungakvinnor vars elementära rät
tigheter - till rimliga arbetstider, 
rimlig arbetsmiljö och utlovade 
löner- just försvarats i en strejk
aktion. "Stödet till deras aktion 
visar att NRM:s vision inte är helt 
förstådd. De som stöttar strejker 
just när vi är på väg att ta oss in på 
de internationellamarknaderna är 
värre än LRA. När våra fabriker 
klarar att slå sig in på den in ter
nationella marknaden klarar vi 
kampen mot LRA, mot analfabe
tism och mot sjukdomar. 

Klara ord, för den som förstår 
att läsa och lyssna. Museveni är 
mycket beläst, inte minst i krigets 
och politikens historia. V are sig 
vi håller med eller inte är han en 
mycket spännande aktör i Afrika 
idag. 

Benil Egerö 

PS. Citaten har hämtats ur dags
tidningarna Monitor och New 
Vision den 31 oktober 2003 -
båda publicerade Museverus långa 
artikel i sin helhet. 

Vi tror VB:s läsare kan Afrika
kanan men för säkerhets skull ... 

Hål och hål 
"Om vi däremot övergår till det 
regionala vägnätet är det riktigt att 
där finns hål. Jag skulle här vilja 
göra en jämförelse med karies. 
Tidigare hade vi problem med att 
folk hade mycket hål i tänderna. 
Vad gjorde vi då? Handlade de
batten i riksdagen om hur vi skulle 
få fram mer pengar till tandvård, 
mer pengar till amalgam och så 
vidare? Nej, vi diskuterade hur vi 
kunde genomföra förebyggande 
åtgärder för att minska karies
frekvensen. Det är det man först tar 
itu med, vilket är rätt så logiskt 
eftersom det inte finns något själv
ändamål att ha hål i tänderna -lika 
lite som att ha hål i vägarna. 

I den delen handlar vår diskus
sion i kammaren till 95 procent om 
hur vi skaffar fram mer pengar. 
Men det är kanske inget bra sätt att 
laga hålen i vägarna. Det krävs nog 
mer pengar än vad vi kan alstra -
det kan jag hålla med om. Men vi 
kan fundera över hur vi ser till att 
hålen inte uppkommer. 

Hur serman till attnyligen belagd 
väg inte körs sönder nästa gång det 
uppstår tjälskador? Jo, genom att 
minska belastningen på vägen. Vi 
måste se till att lastbilarna håller 
sig till högst den maxnivå som EU 
har satt upp - eller åtminstone till 
den nivå vi beslutat om här. Alla 
redovisningar visar nämligen att 
överlasttransporterna är mycket 
frekventa, och sanktionerna mot 
dem som bryter mot bestämmel
serna är så milda att det för de 
flesta företag lönar sig att bryta 
mot dem." 

Karin Svensson Smith i riksdags
debatt den 3 december 

(V)ikarier 
Vänsterpartiets partiföreträdare, 
ombudsman m.m. Cecilia W aden
bäck är sjukskriven på deltid och 
ingen vethur länge. RebeccaLeme
sjö ersätter tills vidare som om
budsman. På senaste medlems
mötet gällde det att ordna med 
vikarier för några kommunala upp
drag, personer som är beredda att 
avsäga sej uppdragen när Cecilia 
åter är fullt arbetsför. 

Beträffande Markentreprenad 
blev lösningen att Rune Liljekvist 
går upp från ersättare till ordför
ande. Ny ersättare blir Kåre Ven
tura. I Kommunstyrelsen avancerar 
Ulf Nymark från andra till första 
ersättare. Ny andra ersättare blev 
(efter omröstning) Anne Dederichs. 
Till det uppdraget är kopplat ord
förandeskapet i personalutskottet 

Intressant var den kritik som 
framfördes på mötet om att vän
sterpartiet hittills helt har miss
lyckats med att utnyttja den senare 
posten till attdriva sin lin je i frågor 
om förkortad arbetstid och annat 
som nämns i 34-punktsprograrnmet 
för samarbete mellan m p, s och v. 
Det blir en ansvarsfull uppgift för 
den nu tillsatta vikarien att ändra 
på detta. 

Gr 



Kabul revisited arbetet med att reparera byggnaden 
och på sikt försöka rekonstruera 
samlingarna. 

Tillbaka i Kabul efter 28 år. En 
märklig upplevelse att återvända 
till en älskad stad under så annor
lunda betingelser. 1970-talets af
ghanska huvudstad var en öppen 
miljö som lockade resenärer både 
från när och fjärran med sin av
slappnat liberala atmosfär, med 
resturanger som bjöd på dansföre
ställningar och serverade afghan
skt vin, och med många biografer 
där de senaste Hollywood- och 
Bollywoodfilmerna visades. En 
verklig mötesplats mellan öst och 
väst, där USA och Sovjetunionen 
ännu fredligt tävlade om att vinna 
inflytande i landet genom att skän
ka mest bistånd. 

USA byggde den södra genom
fartsleden mellan Kabul och Herat 
i västra delen av landet, Sovjet 
bidrog till att bygga vägen norrut 
till Mazar-i-Sharif, genom Salang
passetltunneln. Amerikanarna be
kostade anläggandet av två nya 
fakulteter, för lantbruk och ingen
jörvetenskap vid Kabul Univer
sitys nya earopus 1964, ryssarna 
svarade med att bygga Tekniska 
högkolan, Polytechnics, en bit där
ifrån. Och det mest bestående av 
dessa konkurrerande projekt är 
förstås den stadsdel med höghus
bebyggelse som Sovjetunionen lät 
uppföra i nordöstra delen av staden 
under 1970-talet, kallad Microro
yan, och som blev en populär plats. 
att bo på för afghanska statstj änste
män. Dessa hus, fula som stryk, 
klarade sig relativt bra genom 
kriget, och när man nu ser husen 
på avstånd skulle det lika gärna 
kunnat vara ett bostadsområde i 
Frankfurt an der Oder, Mins k eller 
Novosibirsk. 

Inga turister 
I dag finns det inte en enda turist 
kvar i Kabul. Kabul Serena Hotet 
är stängt, liksom klassiska restau
rangen Khyber vid Pashtunistan 
Square och det populära kyrklik
nande lustslottscafeet Bagh-e-Bala 
beläget på en höjd i väster med 
utsikt över hela staden (alldeles 
nära Intercontinental Hotel). I 
stället har en hel arme av väster
ländska så kallade expatriates, 
konsulter och experter av allehanda 
slag, volontäreroch såklartiSAF
styrkorna i form av soldater från 
hela världen invaderat Kabul. De 
fårdas i sina Land Cruisers och 
sina pansarfordon snabbt mellan 
sina kontor, baser och välbevakade 
compounds där de bor. Ambassa
derna, framför allt den amerikan
ska på vägen mot flygplatsen, 
liknar veritabla fort med vakttorn, 
sandsäcksbarriärer och taggtråds
hinder. 

Skärpt säkerhet råder också i 
Kabul, som annars betraktats som 
jämförelsevis säkert, efter det bru
tala mordet på en fransk bistånds
arbetare i staden Ghazni, 120 kilo
meter härifrån, i mitten av novem
ber. Utlänningar uppmanas nu av 
sina organisationer/ambassader att 
undvika att frekventera de många 
restauranger som vuxit upp som 
svampar i de "vita" stadsdelarna 

Akbar Wazir Khan och Sherpur 
Uust där för övrigt britterna 1839 
anlade sin cantonment under det 
första av de tre anglo-brittiskakri
gen). Resturanger med väster
ländskmeny, öl/spritservering och 
där gästerna förväntas betala i 
dollar och inte i den inhemska 
valutan afghani. 

Sanslös fOrstörelse 
Förstörelsen efter kriget, det CIA
finansierade mot de sovjetiska 
ockupanterna och deras lydregim 
i Kabul, men framför allt de 
fruktansvärda interna striderna 
mellan olika mujahedingrupper 
underåren 1992-95, är fullständigt 
sanslös. Redan när man landar på 
Kabul s internationellaflygplats ser 
man sönderskjutna byggnader; och 

S.taden är sig lik, trots allt 
Andå är Kabul på många sätt ännu 
sig likt. Kvarteren i centrum med 
Afghanistan Bank-byggnaden, 
huvudpostkontoret, husen längs 
med Kabulfloden och den vackra 
Shah do Shamshira-mosken finns 
kvar och skapar normlitet och ger 
stadga åt stadsbilden. Aktiviteten 
i de klassiska basarkvarteren kring 
Puli Khishti-mosken, Char Chatta 
Bazar, är lika hög i dag som för 28 
år sedan. Peng a växlarna, med sina 
gigantiska buntar med afghanis, 
strömmar till när man som ensam 
utlänning rör sig till fots i dessa 
välbekanta kvarter. I juvelerar
butikerna syns inte ett ansikte på 
kunderna! Kvinnorna som köper 
guldsmycken är alla draperade i 
den traditionella ljusblå burkha
dräkten som täcker också hela 
ansiktet. Att talibanregimen fallit 
harinte påverkat bruket av burkha, 
hurmycketmani Väst än hoppades 
att just så skulle bli fallet. 

Kabul är en stad som består av 
ett antal dalgångar omgivna av 
sterilt torra men kanske just därför 
fascinerande berg och kullar, på 
vars slutningar lerhusbebyggelse 
reser sig, och på vars toppar ofta 

finns gamla fort. Den 
förs te mogulkejsaren 
Babur erövrade staden 
1504 och bodde där i 20 
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Vf\~"' F-~ l mogulriketsnyahuvud-
..S ol'4 \'1 stad Agra. Kabul och de 
~ertlftt€ \ -::= ~t trädgårdarhan lätanläg-
g ~T ~ - t, ·• ga invid floden förblev 
L AN R ) ~-~2 SÅ ~1" A,Jt.. dock det som stod ho-
5?-)NDE (' ~ l~f t16~ nomnarmastilivet,och 
c> C H;t;JI \ ~t.l ~ir därför begravdes han 
S"t\" \-~
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!), LITT ,A/0 A också där efter sin död 

' f3RtTJI\ ~ rAr....._ finns gravmonumentet 
,... ~\11· 'n Y~f\ r:llo 1530. Och lyckligtvis 

pe fETA ~ ON• ännu kvar på Sher Dar
T~ f\ K Tf~ 1 wazabergets västslutt

"' ning, och det håller på 

mängder av flygplansvrak-civila 
ArianaAfghan Air lines-plan såväl 
som sovjetiska stridshelikoptrar
kantar landningsbanan. 

Av stadsdelarna i sydväst, Karte 
Char och Karte Se, där fraktions
striderna och de etniska motätt
ningarna var som hårdast, återstår 
inte många oskadade hus . Det lik
nar de bilder man sett av Dresden 
efter terrorbombningarna under 
andra världskriget. Och fortsätter 
man ännu längre ut från staden 
mot sydväst kommer man till 
Darulaman, det mäktiga palats som 
kung Amanullah (regent under 
åren 1919-29) lät uppföra på en 
plats där han avsåg att anlägga en 
ny huvudstad. Någon sådan blev 
det dock aldrig, och i dag är palatset 
fullständigt urblåst. Det står som 
ett skelett mitt på en öde slätt som 
en symbol för den meningslösa 
förstörelse som inbördeskriget för
de med sig. Alldeles intill ligger 
Kabuls en gång världsberömda 
museum, under kriget nästan helt 
och hållet plundrat och ödelagt. 
Här pågår dock, om än långsamt, 

att renoveras av Aga 
Khan Foundation, liksom träd
gårdsanläggningen. En given att
raktion den dag det fö rhopp
ningsvis åter blir möjligt att resa 
som turist till Afghanistan. I dag är 
det en bisarr känsla att ströva 
omkring i det vidsträckta området 
alldeles ensam en fredag i decem
ber 2003. 

På många håll i Kabul byggs 
det, bland husruiner syns enstaka 
nyuppförda hus, och offentliga 
institutioner återskapas genom 
stöd från länder och organiationer 
runt om i världen. Sverige som 
land märks inte mycket av, men 
däremot Svenska Afghanistan
kommittell som har gjort en enorm 
insats sedan lång tid tillbaka genom 
att driva skolor och sjukvårds
kliniker runt om i landet (oavsett 
det varit talibaner eller andra som 
styrt).! dag har man 9 000 anställda 
och är därmed en av de viktigaste 
organiationerna som verkar i 
landet, och våren 2003 flyttade 
man sympatiskt nog huvudkon
toret till Kabul från Peshawar i 
Pakistan, där man en gång inledde 
sin verksamhet med att hjälpa 

flyktingar undan inbördeskriget på 
1980-talet. Kommitten som har 
ett oerhört gott renororue i Afgha
nistan håller nu till i byggnader 
invid den så kallade Chieken 
Street, gatan där hippiehotellen låg 
på 70-talet och som då var den 
stora turistgatan med butiker som 
sålde mattor, smycken och kläder. 
Och faktum är att Chieken Street 
av i dag är sig fullständigt lik, 
skillnaden är bara att turisterna 
ersatts med biståndsarbetare och 
ISAF-trupper som betalar bra för 
sig i dollar! 

Universitetsliv 
Kabul University är en viktig in
stitution som börjar få nyttliv efter 
20 förlorade år. Universitetet 
grundlades 1931 på initiativ av 
kung Nadir Shah, och spelade en 
stor roll av utvecklingen av det 
moderna Afghanistan som växte 
fram under 1960- och 70-talen. 
Det flyttade till sitt nuvarande 
natursköna område i västra delen 
av staden 1964. Den kommunis
tiska Saur-revolutionen 1978 och 
den påföljande sovjetiska militära 
inmarchen vid jultid 1979 medför
de en drastisk förändring. Många 
duktiga professorer flydde landet, 
och de som blev kvar kom att 
under de närmaste decennierna 
fullständigt isoleras från omvärl
den. Den intellektuellanivån sjönk, 
och så även standarden på den 
utbildning som bedrevs. 

Talibanregimen förstörde så till 
sist det lilla som fanns kvar genom 
att förvägra flickor att studera och 
undervisa på universitetet. stu
dentantalet var nere på 4 000 som 
lägst. 

I dag är situationen en helt 
annan, om än oerhört besvärlig. 
Efter störtandet av talibanernas 
skräckregim för två år sedan har 
studentantalet vuxit till 36 000, 
och universitet i hela världen en
gagerar sig i ansträngningarna att 
återupprätta fungerande fakulteter 
och institutioner. Utanför nästan 
varjebyggnadpåcampusåterfinns 
skyltar med en afghansk flagga 
och en för det land som är in
volverati satsningenjust där. Tysk
land som haft särskilt vänskapliga 
relationer med Afghanistan ända 
sedan 1800-talet är inte oväntat 
det land som nu bidrar mest av alla 
till återuppbyggnaden av Kabuls 
universitet. Bland annat har man, 
genom Konrad Adenauer-stiftel
sen, bekostat upprättandet av ett 
nytt tvärvetenskapligt centrum för 
forskning i politik, där man satsar 
på att långsiktigt träna upp in
hemska universitetslärare i forsk
ningsmetodik så att dessa i sin tur 
kan svara för forskningen kring 
viktiga framtidsfrågor. Det ska ske 
genom att skicka studenter till 
Tyskland på masters- och doktors
utbildningar, men också genom 
att kurser arrangeras på plats i 
Kabul. Nästan all forskning om 
Afghanistan i dag bedrivs annars 
av forskare på utländska univer
sitet, eller av inhyrda likaså ut
ländska expertkonsulter som job
bar åt de många NGO:erna. 

forts på sid 6 



Lucifer: J a, då sitter vi här igen, 
ytterligare ett år äldre och klokare. 
Det har vi väl f. ö. gemensamt med 
den läsekrets som eventuellt finns 
kvar. Ibland tror man rentav att 
genomsnittsåldern på Veckoblads
läsaren ökar med mer än ett år 
mellan julnummerna. Men till 
saken. Det har varit ytterligare ett 
i huvudsak motbjudande år, med 
krig, sjukdom och fattigdom 
världen över. l Sverige regerar 
Persson och medan vi samtalar 
här sitter han i Bryssel och säljer ut 
den svenska alliansfriheten, 
gällande sedan 1814. Varför är vi 
inte ute på gatan och går i fackeltåg 
i protest? 

Grr: Titta ut genom fönstret! Det 
blir en dag med regn och hård 
västlig vind. Facklorna skulle blåsa 
ut. Vad alliansfriheten beträffar 
lär den inte bli mer anfrätt än 1939-
40 när halva arsenalerna gick till 
Finland, och förresten har jag i 
princip inget emot en modig svensk 
uppslutning på Maltas sida om de 
skulle råka illa ut. 

L: Det fanns ingen allians med 
Finland, vi var inte fördragsmäs
sigt förpliktigade att skicka 
soldater eller vapen. Men nu blir 
vi skyldiga till det och då hjälper 
inte luddiga formuleringar i några 
bisatser efteråt. När den svenska 
regeringen 1940 ingick överens
kommelsen med Tyskland om att 
tillåta transiteringarna till Norge 
skrev Per Albin i sin dagbok något 
av typ att nu bröts vår kära 
neutralitetslinje, men det gjordes 
under hot om krig. Perssons 
hantlangare förnekar att man 
tänker bryta mot alliansfriheten. 
Miljöpartiet och vänsterpartiet 
säger som det är,liksom folkpartiet 
- det senare gissningsvis i en 
blandning av hederlighet och brist 
på taktiskt tänkande. Vad vårt eget 
parti beträffar verkar det dock som 
om vi kan komma att stå väl rustade 
inför en politiskt strid. Lars O hl y 
har haft en föredömligt klar linje i 
utrikespolitiska frågor. 

G: Det har stått i tidningen så det 
måste vara sant. Jag misstänker 
dock att den är mer grundad på 
sund instinkt än på engagemang 
och kunskap. Vänsterpartiets 
representant i den stora utredning
en om biståndspolitiken hävdar 
att hon minst tio gånger försökte 
få till stånd ett samtal med Ohly, 
som representerade partiet i 
riksdagens utrikesutskott, om 
partiets linje i de frågorna, men 
han hade aldrig tid. Fast själv är 
jag svagförOhly. Somjag tidigare 
hävdat i VB kan det aldrig vara fel 
med en tågmästare som partiledare, 
även om det är en självproletarise
rad (som vi sa på 70-talet) prästs on. 
Det finns ju en fin tradition av 
kommunistiska SJ -are: Carl W in
berg, Set Persson . .. 

• • • 
L: Du glömde banbiträdena uppe i 
Norrbotten somräknade godsvag
nar med tysktransporter och 
berättade för Sovjet och fick sitta 
av det i fängelse. Men tågmästare 
eller ej, Ohly är en bra agitator 
med en kraft och övertygelse i 
klassiska frågor som man inte har 
hört sen Jörn Svensson satt i 
riksdagen. Jag har inget emot att 
han blirpartiledare liksomjag inte 
heller skulle ha något emot Johan 
Lönnroth, de har sina starka och 
svaga sidor. En fördel med Ohly 
skulle kunna vara att han med sin 

ideologiska position med god 
legitimitet skulle kunna huta åt de 
värsta hetsporrarna. Det skulle nog 
bli svårare för Lönnroth. I varje 
fall finns det fler nyanser än svart 
och vitt i vänsterpartiets person
och ideologistrider. 

G: Så sant! Ohly var ju allmänt 
duglig som partisekreterare och 
kan säkert morra åt traddarna (för 
att låna Jörgen L:s uttryck) när så 
behövs, omväxlande med att han 
kastar åt dem ett och annat verbalt 
köttben. Och detfinns ju strukturer 
och mekanismer av typ kapital
logik och partistöd som reducerar 
personlighetens roll i historien. 
Ohly röstade ju för den omstridda 
budgetuppgörelsen i våras. Se, för 
att ta ett mer näraliggande exempel, 
på Morgan Svensson i Malmö, en 
vänsterpartist med en beundrans
värt stor trut, som dock vek sej i 
sista omgången och bidrog till att 
ta bort elevassistenterna och 
skyddet åt misshandlade kvinnor i 
Rosengård. Han ådrog sej visser
ligen hård kritikfrån en r-insändare 
i Malmö men det kan han säkert 
levamed.Jagförstårderenhjärtade 
personer som överväger att lämna 
vänsterpartiet och ta ett steg ut i 
avgrunden. Fastjag misstänker att 
även r-ama har fått ta hänsyn till 
kapitallogikens kalla fakta när de 
haft någon typ av parlamentarisk 

o natten gar 
makt, som i Malmö. na. Det skulle behövas något lik-

Men nu har vi fyllt två spalter. n ande nu för att få in lite dynamik 
Ska vi ta en öl? J ag har köpt den på i eurosklerosen. J ag läste att Lund 
systemet, det ser jag numera som missar tre miljoner i statsbidrag 
en självklargärd av solidaritetmot för att folkmängden inte når upp 
folkhemmet. till en viss tröskel. J ag tror det 

L: En liten öl kanske vi kan ta, som 
ren solidaritetsåtgärd. Det är 
ungefär som när folk nu tänder en 
cigarett och säger att de vill visa 
solidaritet med de många lågavlö
nade kvinnor som så ofta är rökare. 
Men visst vacklar både nykterhets
politik och skattebas. Den förra 

har ju inte bedrivits med någon 
större kraft på lång tid och 
nykterhetsorganisationerna är väl 
medlemsmässigt på fallrepet. Mitt 
intryck är att de har varit korrumpe
rade: stora statliga medel som gått 
åt till en välavlönad organisation 
med allt fårre medlemmar. Vad 
som behövs är förstås lite moralisk 
kraft och upprördhet, och det 
kanske kankomrna om någottiotal 
år när vi ser hur betydande delar av 
befolkningen och då naturligtvis 
främst arbetarklassen har supit ner 
sig. Men visst, vi har ju alla 
blandade känslor på den här 
punkten, Sverige kanske också på 
denna punkt håller på att bli ett 
normaleuropeiskt land igen där 
folk kan gå ner på kvarterskrogen 
och ta en öl och en snaps . Ta t. ex. 
det här stället, by krogen på vägen 
mellan Sjöbo och Hörby, vad det 
nu hette. 

G: Rönå 's värdshus, som de skriver 
sej med malplacerad apostrof som 
dessutom är felvänd. Det var 
faktiskt inte så långt från Rönås 
som den svenska nykterhetsrörel
sen uppstod med Peter Wieselgren, 
i liberal-kyrklig regi. Han varpräst 
i Västerstad förra gången som 
svenska folket höll på att supa 
ihjäl sej. Men trots supandet 
exploderade ju befolkningen tack 
vare freden, vaccinet och potäter-

skulle behövas något rejält som 
satte vår stad på kartan, till exempel 
en neutronaccelerator. Det snackas 
visserligen om risker med kvick
silvermen det trorjag är överdrivet. 
Det hände att min farbror Verner 
tog med en kula kvicksilver hem 
från klorfabriken för attjag skulle 
ha att leka med, och jag är vid 
utmärkt vigör. 

L: J a nog ska en riktig karl tåla lite 
kvicksilver. Jag minns hur vi i 
Naturvetenskapliga Föreningen 
vid läroverket i Jönköping lekte 
medflytandeluft i vilken vi sänkte 
ner kvicksilver som frös till hårda 
klumpar som vi sen värmde i 
händerna. Nej, det kan inte vara 
kvicksil ve r det handlar om när det 
gäller ESS-anläggningen. Det är 
nog snarare NIMB, in ,gen accelera
tor på min bakgård. A andra sidan 
har jag lite svårt för sådan här 
storhetsdrömmar. Litet är vackert 
och hundratusen invånare är fullt 
tillräckligt. Jag läste förresten nyss 
om Göttingen om vilken stad Heine 
skrev "berömt för sina korvar och 
för sitt universitet". Det skulle man 
väl kunna säga om Lund också? 

G: Jag får kontra med Hans 
Alfredson: "När jag kom till Lund 
var universitetet litet och obetyd
ligt. Nu är det stort och obetydligt", 
och där har du naturligtvis en 
medskuld som gammal högskole
lektor. Förresten tror jag inte att 
Lundaknakens rykte sträcker sej 
förbi La Strada och Höjebro, för 
att använda riktmärken som den 
unga okunniga generationen 
naturligtvis inte känner till. Det 
ryktet var väsentligen en produkt 
av Jan Mårtensson, en förlust som 
fortfarande känns svår. Han ska 
naturligtvis ha en gata uppkallad 
efter sej, men då bör vi naturligtvis 
följa Unescos rekommendation 
och vänta i fem år, med tanke på 
lik som kan ramla ur garderoberna. 
Den försiktigheten har inte visats 
när det gäller OlofPalme och Anna 
Lindh. 

L: J ag håller med dig, J an Mårtens
son är värd en gata därför att han 
skapade en så stor del av den 
sj älvbild hal va lundabefolkningen 
har av sin stad. Halva, därför att 
det ändåhandlar om socialgrupper
na l och 2. Arbetarklassen i Lund 
tror jag lever sitt eget liv och när 
Arbetet lades ner var det nog 
Skånskan som gällde, inte Syd
svenskan. På tal om den förresten, 
har inte Per T. sansat sig lite? Han 
är fortfarande mycket uppskattad 
på amerikanskt håll, det såg man 
när han fick möta utrikesminister 
Powell, men han verkar inte fullt 
så entusiastisk för imperiets 



tunga fjät 
krigsmakt. Då är det nästan värre 
med ungtupparna på den politiska 
redaktionen som skriver mycket 
sämre än Per T. och som excellerar 
i stupida utrikespolitiska krönikor. 
Men vi ska kanske inte klaga, det 
är ju lika illa på DN, tänka sig det 
var en gång Olof Lagercrantz och 
Sven Ostes tidning. Och då kan 
man ju passa på att klaga över 
tabloidformatet på kultursidorna: 
visst har kultursidorna mist sin 
kraft och tyngd i och med nedskal
ningen. Svenskan är väl den som 
behärskar formatet bäst men 
sydsvenskan har tappat en del och 
för DN har det varit katastrofalt. 

G: DN har åtminstone förtjänsten 
att serierna ligger i Kulturdelen. 
sydsvenskan har dem däremot 
ihop med Per T. och börsen, så det 
är nog inte många som hittar 
kulturen sen de ögnatlokal bilagan. 
Ibland läser jag gamla tidningar 
på UB och gläds särskilt åt de 
hundraåriga skånska småavisorna, 
från den tid då både Lund och 
Ystad hade tre dagstidningar. De 
är tunna och sköra med tio spalter: 
det påstås att läsekretsen protes
terade om tidningen inte dög att 
täcka köksspisen med. Metro 
räcker bara till minsta sortens 
bänkspis. Men är det inte mossigt 
attkommentera dagstidningar? Ar 
det inte andra medier som gäller 
nu, du som surfar? 

L: Man använder nog inte detordet 
längre, surfa sa man kanske på 90-
talet. Men visst: jag börjar min 
dag på jobbet med att se vad det 
står i Aftonbladet, glider sedan 
över till New York Times och 
läser åtminstone någon av kolum
nisterna, gärna Paul Krugman. 
Sedan är det dags för en koll på 
kolumnisterna i The Guardian, 
världens bästa dagstidning, och 
sen rundar jag av med danska 
Information. Det är ett under att 
jag hinner sköta mitt jobb. Å andra 
sidan står jag efter den starten väl 
rustad attmöta dagens utmaningar. 
Det är nog ganska typiskt att det är 
de gamla medierna som står för 
det viktigaste innehålletocksåmed 
den nya formen; de harremedierats 
som termen lyder bland kornrnu
nikationssociologerna. Det finns 
också nya intressanta former: 
bloggarna som är enskildas små 
krönikor med inlägg från läsarna 
och det finns av och till nättid
skrifter som är bra. Slate är den 
mest påkostade (Microsoft beta
lar), Salan har tidvis varit väldigt 
bra, men har nog sackat lite och 
kräver nu prenumeration. Denjag 
kollar oftast är nog Alexander 
Cockburns Counterpunch som 
dagligen rymmer ett halvdussin 
artiklar, i många ämnen men mest 
kring amerikansk utrikespolitik. 
Men det tar ju tid, det här, det är 
kanske bokläsandet som får sitta 
emellan. Nog lär det väl bli några 
kritiska år för tidningsläsandet 

framöver: när man sitter på 
tunnelbanan i Stockholm är det ju 
bara Metro och Bonniers Citytid
ning man ser. Frågan är om de 
ersätter eller fungerar som skola i 
tidningsläsning. 

G: J o, men läser du nätversionernas 
annonser? När annonsörerna inser 
att ingen gör det faller papperstid
ningarnas och därmed de välut
rustade redaktionernas bas. Det 
inser de riktiga afflirsmännen, såna 
som Percy Nilsson. Med ett så 
proletärt förnamn var det givet att 
han skulle vara frestad att rädda 
Arbetet, men så tog afflirsinstink
terna över. Är han klok så hoppar 
han av Hyllieprojektet också. Jag 
har ofta beklagat att VB har Lund 
och inte Malmö som bas. Tänk att 
ha en högprofilerad motståndare 
som lirnar Reepalu, attkunna skälla 
på MKB för deras även kommer
siellt tveksamma försök att byta 
klassbas, alla turerna kring kultu
ren. Som bland annat tycks ha 
avkastat en ny kultur- och fritids
chef till Lund. Undrar om han 
äntligen kan göra något åt fotbollen 
som harvar i småserierna. Att han 
kommer att misslyckas med 

kulturen är förstås klartfrån början, 
även om han nog kommer att 
bränna ett antal miljonerpådiverse 
teaterprojekt Den scenkonst vi vill 
se i Lund är Uarda, eller möjligen 
för en något yngre generation 
Djingis Khan. 

L: Jag var faktisktoch såg Uarda i 
våras, första gången sedan slutet 
av 50-talet. Det var inget nöje utan 
mesl musealt. Nej då var Boel
spexarnas Margareta faktiskt bättre 
om än inte utan longörer. Men du 
kanske inte har märkt att det i 

• • • 
underhållningsbranschen på nytt 
gäller att ljusetkommer från Lund? 
Hipp-hipp går för fulla hus på 
Sparta och snart lägger de Sverige 
för sina fötter. Men låt oss tala om 
Malmö som ju utmärks av en 
obruten serie kommunala kata
strofer alltsedan 50-talet. Då och 
då möter man ju i Lund människor 
som säger några nedlåtande ord 
om den här stan och säger att de 
ska flytta till Malmö för att känna 
storstadens brus och möta Det 
Verkliga Livet. OK, där finns fler 
krogar och större teaterutbud. J ag 
var på för första gången på 
Konserthuset i går och visst, det är 
fint. Men ville jag till storstaden 
så nog skulle jag väl hellre flytta 
till Köpenhamn. Nej, Malmöro
mantiker är jag inte. Men jag vill 
gärna återge en historia jag läste 
hos sydsvenskans sportkrönikör. 
Det var lokalderby på Stadion 
mellan MFF och HIF och som 
alltid var det starka uttryck från 
klackarna. När det ett tag såg lite 
taskigt ut för MFF ropade MFF
arna: "Tinas mat är äcklig! Tinas 
mat. . . " . Det var ett slag i veka 
livet för oss gamla helsingborgare 
-jag är visserligen inte så mycket 

för hennes mat, men hon är 
förvisso trevlig att se på TV. Såna 
är flickorna i Helsing borg. 

G: Apropå mat ser jag redan fram 
mot kommunala parkeringsbola
gets julmiddag nästa vecka. Vår 
vd tycks ha hittat en ny gourmet
krog. l ett anfall av sparsamhet 
föreslogjag på senaste styrelsemö
tet att vi skulle gå på Meriten, som 
ju har öl & vinrättigheter, men det 
togs inte på allvar ens inom den 
övriga delen av vänstermajorite
ten. Annars läser man om hur 

kommuner runt om inskränker på 
representationen för att föregå med 
gott exempel. Fast det är inte säkert 
att det skulle hjälpa i Lund. Du såg 
kanske att 90 procent av arbetsle
darna inom vård- och omsorg 
saknade förtroende för kommu
nens politiker, trots det rödgröna 
styret. I mina svarta stunder tycker 
jag att vi borde välja oss en ny 
befolkning, alternativt lämna 
politiken och i Candides efterföljd 
odla trädgård. Kunde ringa till 
Lotte Möller för att få några 
odlingstips. Men vänta, hon är ju 
ocksåkommunalpolitiker numera, 
sitter för vänstern i Tekniska 
nämnden. Jag ska i alla fall gå på 
julmiddagen först innan jag 
bestämmer mej. Vad får ni förres
ten att äta och dricka i taxerings
nämnden där du sitter? 

L: Det heter visserligen numera 
skattenämnd, men jag antar att 
anda och stämning är densamma 
som i de gamla taxeringsnämn
derna: betydande lojalitet med 
högskatte- och välflirdssamhället, 
icke obetydlig misstro mot noll
taxerare och vissa näringsidkare. 
Sist hade vi en läkare som med ett 
antal skrivelser kämpade för att få 
dra av för datorutrustning för l O 
000 kr. Sånt är munsbitar för oss: 
vi bara frågar efter intyg från 
arbetsgivaren om att datorutrust
ningen är nödvändig för arbetets 
bedrivande och inköpet därmed 
beordrat, och då är det i regel kört. 
J ag tror att i senaste undersökning
en fanns datoreri mer än 60 procent 
av de svenska hushållen, men han 
skulle alltsådra av. Jagpassadepå 
att fråga vad den klagandes 
årsinkomst var. Det var 740 000 
kr. Men du undrade vad vi fick till 
livs. Svaret är automatkaffe och 
några skivor god, ganska fet, 
wienerlängd inköpt av nämndens 
ordförande på väg till jobbet. Men 
på tal om representation är det väl 
närmast försvaret och då särskilt 
Högkvarteret med ÖB i spetsen 
som har utmärkt sig. Det finns inte 
en stridsduglig brigad i landet och 
den enda tanken med det svenska 
försvaret tycks vara att vi ska ställa 
upp som en sorts reservamerikaner 
i fjärran länder. Jag antar att man 
utgår från att det eviga fridsriket 
nu råder, Pax Americana eller vad 
det kan heta. 

G: Ned med svärdet, korset, kronan 
och penningpåsen! Det är trist att 
Lund fortfarande har ettregemente 
kvar inom kornmungränsen när 
övriga Skåne är avrustat och 
Blekinge står på tur. Vad ska vi 
med en krigsmakt när vi inte längre 
har någon alliansfrihet att försvara, 
som du påpekade i början ? 
Förresten glömde jag attkommen
tera dina inledande ord om VB:s 
mognande läsekrets. Jag skulle 
vilja vända på gamle Hegel och 
säga: aujbewahrt aber aufgeho
ben. 



Ett brev från allmänheten Apropå skatter 
Det är trevligt när allmänheten hör 
av sig till oss förtroendevalda. Och 
det händer då och då. Faktum är att 
det inte är bara beröm som sporrar 
en att gneta vidare i kommunal
politiken. Även brev av motsats 
karaktär har den effekten. Här 
citerar jag i sin helhet ett brev från 
en person bosatt i en av byarna i 
Lunds kommun har skickat till 
mej. Dock har jag utelämnat 
personens namn eftersom VB - i 
varje fall för det mesta - inte 
hemfaller åt lyteskomik. 

"Herr Nymark! Ordet är fritt, 
men vi är icke tusenden men väl 
flera personer som är in i bubblan 
trötta på ditt eviga tjatande i bil
hatets namn. Hade du fått ännu 
mera makt hade du totalförbjudit 
bilar i "lärDUMsstadens" centrum 
och låtit odla flera gräsplättar i 
stället. Alla man talar med utanför 
Lund antingen gapskrattar eller 
skakad uppgivet på huvudet åt 
diverse FLUM! 

Och alltid ställer du bilismen i 
negativtmotsatsförhållande gente
mot andra områden där det behövs 
pengar som i medsänd artikel l 
brevskrivaren syftar här på min 

insändare "Ny bilväg österom stan 
eller behålla Delphinen?"/. Blir 
du aldrig trött på att lägga pålagor 
på vanligt folk med bil? Ni är ju 
kommunister i förtäckt namn. Ni 
sa aldrig ett knysst när moderlandet 
Sovjet spydde ut skit i gamla öst, 
vilket förstörde miljön 50 år fram
åt. Ni har väldigt många lik i gar
deroben, vilket ni aldrig låtsas om. 
Varför åker du, eller kör över
huvudtaget bil förresten? Det är 
helt obegripligt, du populismens 
Mästare i TekniskaFörvaltningen? 
Du rusar åstad med dina åsikter 
och landar ofta utanför mattan. 

Som i fullmäktigemötet i fjol. 
Med emfas hade du funnitkvinna
förnedrande bilder i Lundatidning
en. Feministen i dig fick dig t.o.m. 
att visa bilder på lättklädda damer 
för häpen församling! T.o.m. herr 
Prytz undrade vad du sysslade 
med. Bilderna illustrerade en text 
om en f.d. flickfotograf!! En 14-
åring hade begripit att analysera 
texten innan han agerat, inte du. 
Lycka till med kommande inlägg 
i spalterna. Du lär behöva förstärkt 
rådgivning för att undvika total 
parodi." 
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Om gräddbullefabriken 
I förra veckans VB diskuterades partier under takfoten med av-
Klas Anshelms lilla pärla vid Södra brott för några större fönster. 
vägen, fabriksbyggnaden för Mellan fasaden och trottoaren 
gräddbullefabriken Brio. Intres- ansluter bara en slät gräsyta. In 
serade läsare har frågat om mer mot gården är fönsterpartierna 
detaljer kring byggnaden och jag stora och de flesta sitter högt. 
ska gärna återberätta vad jag Bägge gavlarna har identiska 
inhämtat. Källan är den vackra entreer vars skärmtak är utfor-
volymen"KlasAnshelm,Samlade made som utsträckningar av det 
arbeten" av Per Quarnström, ut- stora taket. Här renodlade Klas 
given av Byggforskningsrådet Anshelm plan och sektion till 
1998. maximal enkelhet samtidigt som 

Byggnadenritades 1955 (orne- skala och rytm utvecklades för 
delbartföljd av Lunds Konsthall!). ett tydligt industriellt uttryck." 
Anshelm själv kommenterar det För mig som är amatör är det 
så här: "Ett litet jobb som var rätt två saker som tydligt fungerar 
roligt, var en liten fabrik för ko- som Anshe1ms signatur på bygg-
kosbollar. Detvarrätt roligt, också naden. Det ena är det sneda raka 
den i rötttegeL Fanns omkring där taket, pulpettak kallas det visst, 
i miljön och då var det ingen an- som på Villa Rausing eller i me-
ledning att byta." Arkitekten dicininstitutionerna på Sölve-
Quarnström kommenterar "G a tu- gatan. Det andra är fönsterna 
sidan är sluten med låga fönster- under taket åt gatusidan, med en 

I VB nr 35 beskriver N illa Bolding 
hur den uteblivna skattehöjningen 
i Lunds kommun får konsekvenser 
för hennes privatekonomi bl.a. 
genom eventuellt höjda priser på 
fisk, honung, grönsaker och frukt 
på Mårtenstorget, en effekt av 
hyreshöjning för torghandlarna. 
"Hur skall hon kunna äta i fort
sättningen om hyreshöjningen får 
genomslag på priserna" utropar 
hon. En sk konsekvensanalys i den 
privata sfären. Jag förstår Nilla 
Boldings bekymmer och hoppas 
verkligen atthon kommer attkunna 
fortsätta att äta. 

Tveksamt skatteförslag 
När v föreslog en skattehöjning 
inför årets budgetarbete gick mina 
tankar åt ett annat håll: skattebeta
larna, inte dem med hög- eller 
medelinkomster - de skulle lätt 
klara en skattehöjning -utan dem 
med låga inkomster. En ensam
stående med barn och låg inkomst 
får, för varje kronas höjning av 
kommunalskatten, en minskning 
av lön efter skatt med cirka 1000 
kr eller mer per år. Lever man på 
marginalen, hyran går upp och 
priserna stiger så innebär det att en 
eventuelllönehöjning äts upp och 
en sänkning av levnadsstandarden. 
Är man heltidsarbetande så blir 
det inte mycket tid för inköp på 
Mårtenstorget; i stället ett ständigt 
slit och bekymmer med hushålls
kassan dag ut och dag in, år ut och 
år in. Detta är en realitetförmånga 
Lundabor. 

Kommunalskatten är bara svagt 
progressiv (pga. grundavdragets 
variation) och en höjning drabbar 
därför dem med låga inkomster 
relativt hårt. Innanman föreslåren 
ökning av kommunalskatt börman 
genomföra en bred konsekvens
analys och låginkomsttagare måste 
kompenseras, t.ex. genom höjda 
grundavdrag (något som endast 
staten kan göra). Det var därför 
inte särskilt genomtänkt av v i 
Lund att föreslå en skattehöjning. 

Inkomstskatten absurd 
Apropå skatter, det är ju absurt att 
man skall betala skatt för att man 
arbetar. Bättre då att lägga skatt på 
konsumtion inklusive konsumtion 
av bostad. Rätten att beskatta 
fastigheter borde överlåtas till 
kommunerna. En skatteväxling, så 
att nuvarande kommunalskatt på 
inkomst av tjänst ersätts med skatt 
på fastighet, skulle innebära flera 
fördelar. Fastighetsskatt är lätt att 
administrera och svårt att undgå. 
Det ger en stabil inkomstkälla för 
kommunen. Före detta svartjob
bare blir legala och kan sova gott 

placering som man ocksåkan hitta 
t.ex. på gamla Bibliotekstjänst på 
Tornavägen eller. Gleerups (nu 
Tetra-Laval) vid Oresundsvägen. 

Jag ringde just upp Quarnström 
och han bekräftade: huset ska att 
rivas, Skanska äger marken och 
bryr sig inte. Det blir det första 
Anshelmhuset i Lund som rivs. 

Sten H. 

om nätterna särskilt som även de 
nu kommer att bidra med skatt till 
det allmännas bästa. Höjda fastig
hetsskatter leder till högre hyror 
och boendekostnader men de kan 
anpassas så att detta kompenseras 
av att kommunalskatten på in
komst av tjänst slopas, en utmaning 
för våra skatteexperter. 

Förslaget innebär också flera 
problem: ensamstående, arbetslö
sa, pensionärer måste kompen
seras, hur värdera fastigheter? etc. 
Företagsamma personer kan sätta 
hjul på sina fastigheter som då inte 
längre bli fastigheter. Folk kan 
flytta permanentmed sinahusbilar 
till campingplatser, något som 
händer bl.a. i USA. 

Okunniga nationalekonomer 
Det är många, särskilt national
ekonomer på högerkanten, som 
skakar på huvudet åt dessa tanke
gångar; de går inte att genomföra 
säger de. Det beror nog på okun
skap. När jag påpekar för dem att 
man hade kommunalskatt i Kali
fornien på 60-talet och att det 
fungerade utmärkt verkar de för
vånade. J ag bodde där 1962. Kom
munerna fick sina inkomster via 
fastighetsskatt bl. a. för att bekosta 
sina skolor. Kalifornien hade då 
ett av de bästa ochmestprogressiva 
utbildningssystemen i världen. Sen 
kom Reagan som guvernör, kom
munalskatten togs bort och inte 
blev det bättre. 

Per-Åke Albertsson 

Kabul revisited 
forts från sid 3 
Det råder dock fortfarande en skri
ande brist på böcker och kompe
tenta lärare, men det pågår en lång 
rad satsningar även på dessa 
områden. Textböcker importeras 
från Iran och kan användas utan 
vidare, eftersom undervisningen 
på universiteten i Afghanistan sker 
på dari, som är en dialekt av per
siska med samma skriftspråk. Uni
versi(etsprofessorer som levt i exil 
i USA, Europa, Pakistan och Iran 
återvänder, trots de låga löner som 
erbjuds, i begränsad omfattning. 

Det var just för att studera läget 
inom forskning och högre utbild
ning somjag och Staffan Lindberg 
reste till Afghanistan. Vi hade 
egentligen inga stora förhoppning
ar om att Sasnet, Nätverket för 
svenskSydasienforskning, som vi 
arbetar med skulle kunna bidra till 
något särskilt beträffande forsk
ningssamarbete med de ovissa 
politiska förhållanden som råder i 
landet. Men det visade sig att vi 
hade fel. För även om det är själv
klart att i dagens läge grundut
bildning och träning av lärare 
måste prioriteras till förmån för 
forskning är det på sikt viktigt att 
Sverige och svenska universitet 
följer det tyska exemplet att gå in 
långsiktigt och stödja utecklingen 
av afghanska forskare . Afghani
stans framtid hänger på detta. 

Lars Eklund 



K-politiken: bristande offentlighet, 
förankring, pluralism, politikförnyelse 
Svårt få grepp om vår kommunal
politik- speciellt på vissa områ
den. Alltså politikens innehåll, och 
framför allt vad rödgröna samarbe
tet går ut på. Kompol upplevs även 
som avskärmat från resten av 
partiföreningen - och vissa post
sittare som väl självständiga. Nu 
sitter vi förstås i - nåt slags -
regeringsställning häri Lund. Men 
verkar därtill begåvats med en v
regering, inom k-politiken! Med 
chef och bisittare presiderande på 
Kompol-inför lägre ellerobesutt
na menigheten, i det kommunala 
arbetet. Så har vi VB. Som av 
tradition intar en central plats i 
vänsterpartiet Lund. Men den har 
blivitalltmer offside, samt används 
i ökande grad som en arena för 
privata utspel, att underbygga po
sition. Eller för tillfällighetsskri
verier inom ens ansvarsområde. 
Ja, som VB-läsare fårman numera 
dåligt grepp om den tunga lokala 
politiken och vårt samlade arbete, 
väl tidningens egentliga syfte. Men 
redaktionen har inte förnyats på 
ett önskat sätt. Och VB rår sig för 
mycket själv- en styrelse eller ett 
redaktionsråd kunde balanserat. 
Lättgods tar för stor plats, och 
redaktionen tycks ofta inte veta, 
vad man ska med tidningen. Kon
taktema mellan VB och partidelen 
är direkt usla - vad nu tycka om 
det. Bevakningen av Kompol och 
övriga parlamentariska arbetet är 
desto värre, efterhand rätt brist
fallig. Sen har vi knappt några in
satta och intresserade utanför post
sittama själva, längre. Så debatten 
och kollen från partifolket i all
mänhet, en minst lika viktig faktor 
för politiska hygienkulturen som 
redaktionella bevakningen, är 
bliven tillfällig och nyckfull. Öv
riga frågorin-och utrikes dock bra 
täckta, i VB. Men en tjej av yngre 
årgång, oberoende och med bra 
kontaktytor samt k-intresse, .vore 
rena klippet för VB ... 

Kompol har alltså fått ett oom
bett styre, somkringskärfria pröv
ningen och debatten. Så gör även 
tidvisa kollegialiteten. Nämnd/ 
styrelsefolk och centrala k-post
sittare känner sig genomgående 
även fria och låta bli att svara, när 
kritiserade eller värderade, i VB. 
Dags påminna om att alla uppdrag 
utgår från partiet, samt partiets 
politik är vad ni är satta att verk
ställa. Konkreta insatser, politiken 
samt uppträdande i tjänsten måste 
ventileras offentligt. Makt korrum
perar - eller försoffar och inger 
illusioner i varje fall ! Utanfriaoch 
kvalificerade revisionsinrättningar 
som medier, undermineras demo
kratiska samhällen och organisa
tioner, från insidan. Så andra sund
hetsbefrämjande instrument och 
instanser i en samlad, organisa
tionspluralistisk arsenal. Valbe
redningar, styrelser med utskott, 
t.ex. Kan vara kompetenta, val
hänta, fientliga, konstruktiva, mo
nolitiska ... 

Inte meningen att vänsterpartiet 
Lund ska lägga 30 000(?) per år 
för att redaktörer, kåserier och lätt
gods ska fylla VB. Postsittare ska 
sköta rapporterandet Gunnar ska 
särskilt inte behöva tigga svar på 
inlägg ställda till valt folk. Debat
ten är oundgänglig för politikens 
skötsel, och förnyelse. Ni driver 
inte eget i politikbranschen, kära 
k-politiker! Nedan en konkret ge
nomgång. Har gärna fel i min 
kritik. Gläds ej åt misskötsel eller 
brister. Beträffande VB: att få 
folket i "namnlösa grupperingen" 
att åter skriva i VB, är nödvändigt. 
Med breddning och föryngring av 
redaktionen kan vi komma dithän. 
Och med lägre avgift till lågin
komstare som studenter, samt till 
förstagångs prenumeranter, kan vi-

dare läsekretsen nog vidgas. Men 
ett alert och välskött tidningsrna
kande är ju självklart grunden. 

Trafikpolitisk haveriplats? 
Länge sen vi hörde nåtfrån Västers 
Trafikgrupp. Gav de upp eller flyt
tade, de grovt trafikstörda och 
länge skämmigt översedda boende 
vid Fasanvägen-Bryggaregatan
Fjelievägen? Eller de har hus- ur 
vänsterpartiets synvinkel? Efter 
lång tystnad i den under opposi
tionstiden excellent skötta ström
men av insändare i SDS från Ulf 
samt ibland Sven-Hugo, fick vi 
lite inlindat besked på en uppgö
relse med s. Saknar mp trafikpoli
tik, förresten? Hade kommuni
kationen kring samarbetetfungerat 
via VB, IB eller separata utskick 
skulle frustrationen varit något 
mindre. Vi utan förtroliga kontak
ter har inte ens nån aning ifall 
slitningarna varit stora. Hoppas de 
trafikstörda på Väster fick veta 
besked i varje fall, under året som 
gått! Och när kommer de trafik
dämpande åtgärder som ställts i 
utsikt? Att SDS Lund lever lite 
hand i mun, samt saknar det vakna 
och kritiska bett andra lokala re
daktioner har, är ingen ursäkt. Med 
gamle Postisredaktören till ny chef 
är väl föga friska takter att vänta. 

Utan läsamas hjälp och påstöt
ningar föga granskning, i stans 
husorgan. 

Hugger efter Nymark för makt
fasonerna i KompoL Så har vi 
trafiksituationen i centrum. Ulf 
svarade mig och Gunnar S., först 
när VB-nobbandet blivit direkt 
pinsamt. Och alla praktiska förslag 
till åtgärder i centrum, samt till 
hurutveckla trafikpolitiken besva
rades inte alls. De betraktas väl 
som oacceptabla inblandningar, å 
mest privata politiska territoriet. 
Sven-Hugo s roll är oklar. Nån som 
styr? Låt oss ta bara ett inslag i en 
centrumproblematik, vilken fram
gångsrikt gjorts till ett rent oämne; 
låt oss ta lapplisorna. Dessa fick 
en löst påhängd rad, sisti en annars 
välkommen rapport; fungerar då-

ligt. Men så har 
varit fallet i 3-4 
år nu. Dock, med 
höjda p-avgifter 
samt sen kvälls
taxa på t. ex. Mår
tenstorget, kan de 
självfinansierat 
utökas. Bland allt 
annat! Men det 
var skämrnigt sö
ka vräka Ulf från 
fullmäktige . 
Dock, förnyelse 
i TN, måhända? 
Kom man på ett 
tag efter nomine
ringsmötet. Som
liga bör avtvin
gas befintliga 
plagg, när de på 
extrabasis vill 
förse sig med 

allehanda trevliga, lediga över
rockar. Varav vissa lägligt hängs 
bort när kongressplats åstundas ... 

Ulf står där nu med alla sina 
plagg. Senasteinlånen är från Ceci
lia. Vilkens roll han succesivt och 
omärkligtövertagit i bådeKS, och 
som partiföreträdare. Två av eeci
lias poster fick vikarier, en (BN) 
vakantsattes, i fullmäktige finns 
en lista med ersättare. Men hur 
gick det till när Rödluvan Cecilia 
fick lurviga ben på två första pos
terna, samt å Kompol? Där Ulf nu 
sitter ständig ordförande- och leker 
stram minsterpresident Fast stäm
ningen bättre på Folkets Hus sist, 
när kompolare från Malmö visite
rade oss. Ulf är duktig. Men måste 
han finnas överallt? Envisas t.o.m. 
att fjärrstyra trafiken från fullmäk
tige, eller som Miljöutskottare un
der KS. Trafikreviret är ju hans
ink!. policyprinciper orörda sen 
70-talet. majoriteten är till föga 
hjälp. Mer intresserad av blind 
fraktionshämnd (vem som nu ini
tierade och drev Ulfs vräkande 
från fullm, går att tipsa VB) än att 
ordna med maktbalans. Ulf glider 
med 30 års uppövad vana smidigt 
in i alla attraktiva, lediga postplagg. 
Tycker att Mattsson skulle getts 
Tekniska nämnden, och arbetsro. 
Sen upp till honom bevisa att han 

har nåt att samt kan 
värja sig mot föregående rock
bärare - nog tillstädes på fler sätt 
än bara å tjänstestället, dessutom. 
Men stora delar av trafikscenen 
dock aktivt och bra skött. Ulf är en 
mkt kvalificerad trafikpolitiker, 
med stor kringsyn, vilket hans 
många inlägg i VB bär vältaligt 
vittnesbörd om. Men oviljan aktivt 
söka hålla bilismen utanför stan 
samt nonchalansen mot centrum 
förblir en gåta. När man som 
frilansande trafikopponent dess
utom går på Kom~;>ol blir låtsas
spelet rent Kafka. Ake K. fick ivf 
svar om Mårtenstorget och anarki
parkerandet där- sen GS grabbat 
frågan. Beträffande notoriska fel
parkerare, har jag ännu ett förslag: 
hjullås. Att demonteras mot 6500 
pix. Gärna orange. 

Den nya i Tekniska nämnden, 
Lotte Möller, har aldrig presenterat 
ett personligt program. Men så har 
få nya - med 'kulturknutten ' i 
K&F som välkommet undantag. 
Men inte avhörd sen, tyvärr. Konst
hallen, en långkörare med utmärkt 
sparpotential, bl.a påpekat i en 
SDS-insändare nyligen, har Stefan 
mig veterligt aldrig yttrat sig om. 
Vi skulle fimpat intendenttjänsten 
samt gjort om stället rejält, ink!. 
kommersiella inslag. En 70-tals
parodi numera. Lotte, ja. Visade 
sig på Kompol nyss, samman med 
Eva Kr. på Byggnadsnämnden, 
vilken man ivrigt spanat efter- så 
att säga - i tre år nu. Mer om 
Byggnadsnämnden senare. Lottes 
inlägg i VB kring stadsträdgårds
folket tackar vi för, om än något 
partiperifert. Vad gör du i nämn
den? 

Så var det utmotningen av onö
dig motortrafik från hela stan. I en 
SDS -insändare påpekades trafik
situationen på Södra Vägen, när 
nu ska byggas där. Nymark svarade 
insändaren positivtkring dettamed 
en utvidgning av ambitionen bak 
centrumlåset, att gälla hela stan. 
Men gällde förstås bara S. Vägen, 
i trakterna av nybyggnationen. Vad 
säga generellt då, om den stora 
och helt onödiga, ibland direkt 
otolerabla genomfartstrafiken, på 
speciellt vissa avsnitt av inre 
ringlederna? Väster och Södra Vä
gen är bara två exempel. Finns en 
TN-motion om att begränsa kör
fälten och allmänna tillgäng
ligheten i yttre infartsvägarna, som 
Dalby-, Kävlinge-, Getinge-, 
Fjelievägen etc. Går ju att rikta 
trafikflödena i syfte tömma 
ringlederna på överflödig trafik, 
av genomfartskaraktär. Suverän 
motion. Är den slopad? Vilka 
överenskommelser har gjorts med 
s/mp i trafikfrågor? Vad hindrar 
oss från att lägga fram motioner 
som den ovan? J a, vem bestämmer 
över (v) Lunds trafikpolitik sen 
maktskiftet, och varför är inte 
trafikpolitiken en angelägenhet för 

forts på sid 8 
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K-politiken ... 
forts från sid 7 
hela partiföreningen? Suck, orörda 
åkrar och inga kringfarter (samma 
fråga?) är svårbegripliga mantra, 
för somliga. Vem har fått trafik
politiken på delegation? 

Saknade, Thomas och 
Mårten! 
Den senare hann dock knappt sitta, 
försvann när han inte ville sekun
dera Cecilia, enligt ryktet. Oklart, 
BN alltså. Samt längtan efter ett 
fastgrepp,jämte nån med visioner. 
På mest allmänintressanta och 
folktill vända närnndornrådet: Men 
Clas Fleming kanske även med 
och bidrog? I en tid då snickare 
stod över arkitekter, i partiets rang
rulla. Måste varit 70-talet, med 
alla dess demokrati- och rättvise
doftande regler - vårt puritanska 
arv, kamrater! Finns dock mycket 
gott att säga om N illa. Och Eva Kr. 
var en intagande person, på 
gästspelet å Kompol nyss. Men 
ingen kan säga vart förtätnings
ambitionen tagit vägen. StodCeci
lia för den? Folk lägger förslag- i 
VB, på årsmöten. Samt efterlyser, 
allmänt. Andra lägger till: K&F' s 
förre ordf. i SDS t.ex., nyligen. 
Inte ens förslag mitt för nosen tas 
tillvara. 

Ja, i (v) ser uppenbart ingen 
som sin uppgift, att låta folk aktivt 
bidra till en offentiigt~roklamerad 
och ständigt påmind, mkt sympa
tisk strävan hushålla med jorden 
genom förslag på ifyllprojekt 
Gunnar S. svarade på mitt inlägg i 
VB, nyss.Tyvärr lite malträterat, 
pga en åldrad PageMaker, som 
inte alla klarar joxa med. Jaha, 
sitter Gunnar numera i BN? Och 
har Ulfbildat skola, med VB-nob
bandet? Kompols ålderman, en 
upplevelse i sin virtuositet- varför 
så begränsat lokalt verksam, kan 
man undra? Vår skickligaste k
politiker saknar mothåll, folk viker 
undan. Finnes ett stort hål efter 
Cecilia. Som Ulf, på nån grund, 
höll sig tillbaka för. Men önskar 
främst en friare, mer diversifierad 
arbetsordning. Naivt? 

LKF och köpborgarna 
' ' Goda J orden" har fått en mytisk
religiös laddning, inom v-Lund. 
Blivit som en besatthet. Ja, svårt 
förstå hur irrationella övervägan
den kan behärska annars sansade 
kommun politiker, och folk i stad
gad medelålder. Vi lever inte i det 
ekologiskthögromantiska 70-talet. 
Intressant få veta hur utbredd 
denna "Heliga Jorddyrkan" är in
om partiföreningen. Ett antal Kom
polare är bekännande 'jorddyr
kare', så mycket står klart. En i sig 
klart hedervärd princip. Men inte 
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när 'jordviruset' inverkar menligt 
på hållningen till bostadsbyg
gande. I en stad med bostadsbrist 
- särskilt för ej välbärgade grupper. 
Hjärtats irrgångar? Om nu inte en 
klassfråga. "En av landets medel
klasstätaste partiföreningar" kallar 
jag v-Lund, i en ilskfräck kon
gressmotion. Men LKF var det, 
och byggande. Clas Fleming, 
mångårig ordinarie, är en riktig 
charmknutte. Men svår att få fasta 
besked utav. Här några alldeles 
konkreta frågor. Borde vi inte ha 
ett separat LKF-program? Vad 
skulle stå i det, i så fall? Råder 
konsensuskultur i LKF: s styrelse? 
Vilken rollfördelning mellan bo
lagsfolk och styrelse? Vad hindrar 
v-Lunds byggande- och bostads
sociala ambitioner, inom LKF? 
Och så ägardirektiven, Clas. Vad 
tycker vi där? 

För svaga bostadskonsumenter 
är LKF:s reglerproblem in på bara 
kroppen - förstår du? Vi som inte 
kan köpa. Hur gick det med tolk
ningen kring mantalsskrivning 
som valsade runt i pressen, för nåt 
år sen? Ochhur med LKF:s socialt 
och ekonomiskt, men nog även 
etniskt diskriminerande borgens
regler? Finns ingen anledning be
gära borgen av personer som 
önskar lägenhet i samklang med 
betalningsförmågan. Om sen 
pengama kommer från ett fancy 
!T-företag på Ideon, om såna nu 
bor på LKF - eller ur nån allmän 
kassa. Så länge ingen förhistoria 
av misskött privat ekonomi, typ 
betalanmärkningar, eller varit stö
rande för grannar. Vad säger du
och en Shai som torde ha få pro
blem med borgensfrågan, om 
aktuellt. 

Sen, i början av 90-talet, hade 
SDS en synnerligen upplysande 
och vältänkt artikelserie kring olika 
lundensiska hoföretags bemödan
den bli kvitt lägenhetssökare från 
den del av skalan, där vi borde ha 
vårt speciella partifokus. LKF 
skilde sig inte från mängden. Togs 
saken nånsin upp i styrelsen? Vad 
tyckte och gjorde partiet? Den som 
kan köpa, vet inte vad det vill säga 
att inte kunna. Bygg- och bostads
avsnitten låter bra på lokala hem
sidan. Men vem som helst kan sno 
ihop lite flotta, och intagande for
muleringar. Ovan är verkligheten, 
den levda alltså. För grupper som 
mer än de flesta beror av politiska 
apparaten, för rimliga omständig
heter. Och hur med frågan kring 
kommunal bostadsförmedling, i 34 
p-programmet? Samt hur för den 
kategori som inte klarar bo i all
männa beståndet? Har tagit ur 
minnet, lat som jag är, så kan fin
nas sakfel i texten. 

Jörgen L. 

Kandidaten ... 
forts från sid l 
in kretsen av möjliga personer. Nu 
har kontakter med båda dessa 
sfårer gjort en identifikation säker. 

"Kandidaten" hette Jan Castor, 
född 1937 och lärare på slaviska 
institutionen till sin död i november 
1978. 

Sen dess har det alltså gått 25 år 
och minnen förbleknar. Flera till
frågade som var aktiva i Lunds 
vänsterrörelse på 1960-talet har 
ingen hågkomst av Castor. . Det 
hängerförstås delvis sammanmed 
karaktären på hans uppdrag: han , 
skulle inte stå i rampljuset utan 
hålla sej i bakgrunden och iaktta. 
Från institutionen berättar kolleger 
och studenter om en kunnig, skick
lig och engagerad lärare. Hans 
möjligheter att forska var däremot 
begränsade på grund av speciella 
och allmänt kända förhållanden 
som rådde där under lång tid. 

Undertecknad GS minns en vän
lig och försynt, rödlätt man. I mit
ten av 1970-talet behövde jag för 
ett jobb hjälp med tran slittrering 
av en mängd ryska namn, och Jan 
ställde beredvilligt upp. 

Motivet? 
Detframgår av säkerhetskommis
sionens rapport att J an Castor fick . 
ersättning för sina utlägg men inget 
arvode för sina insatser. Han agera
de alltså inte av några privatek
nomiska motiv. 

Det står också att han var so
cialdemokrat när han värvades. Det 
stämmer med det intryck han gav 
sina kolleger: några av dem säger 
att de uppfattade honom som vän
stersocialdemokrat Han lär ha 
kommit från ett arbetarhem. Vi 
bör minnas att IB var en social
demokratiskt initierad organisa
tion, delvis uppbyggd som alter
nativ till det "konservativa" Säpo. 
Gunnar Ekberg förklarade sedan 
han avslöjats att han var stolt över 
sin insats - han hade bidragit till 
att bekämpa vad han uppfattade 
som nationens fiender. Jan Castor 
hade förmodligen sagt detsamma. 

Ingen människa är enkel. Det 
kan ha funnits andra motiv, om 
inte annat spänningen i uppdraget. 
Men vi behöver inte spekulera, 
och inget mer behöver kanske 
sägas i saken. 
Sten Henriksson, Gunnar Sandin 

Intresserad av Lenin? 
Förra veckan gjorde jag reklam 
för Stefan Lindgrens bok om 
Lenins liv. Av en slump sågjag ett 
anslag :Möte med Stefan Lindgren 
lördag 20112 kl 11. Plats social
demokraternas partilokal Katte
sund 6. Det lär komma att handla 
om Lenin... Bertil Egerö 

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

December~ 
vandring (kort) 
Vandringssektionen inbjuder till 
en liten utflyktfredag 19.12. Påga
tåg avgår från Lund C kl. 17.40 
och ankommer 18.40 till Vallåkra 
där vandringen startar. Den blir 
kort, halvannan kilometer. Sen är 
det dags att slå läger på kanten av 
den vackra Råådalen - bygga 
vindskydd, hämta vatten, ordna 
ved, tända eld, laga mat, korka 
upp. Därpå ett stilla samtal med en 
summering av det gångna året och 
en försiktig utblick mot 2004. Lör
dag morgon återtåg till statio-nen 
och hemkomst till Lund 10.18. 

Låter det inte frestande? 
Den här informationen går na
turligtvis ut alldeles för sent. Men 
ser ni detta i tid och kan hänga på 
så kasta er på telefonen till Gunnar 
(135899) så ordnar det sej . Det 
räcker att du tar med sovsäck och 
ett par smör-gåsar så fixar vi resten. 
Tidigare erfarenhet behövs inte. 
Förrestenkan vi låna ut en sovsäck 
också om det skulle behövas. 

Vi utlovar inte ett minne för 
livet men något att berätta om för 
släk.ten vid julbordet. 

VBl904 
Nästa nummer av Veckobladet 
utkommer i mitten av januari, tro
ligen den 17 (och görs i så fall den 
13). Eftersom prenumerations
avgiften för nästa år ännu inte är 
fastställd och vissa omständigheter 
kringutgivningen återstår att klara 
ut skickar vi inte ut några inbetal

·ningskort förrän nästa år. Men VB 
återkommer alltsåefter en månads 
uppehåll och då med sin trettionde 
årgång. Inte illa! r-----·---., 
l VECKOBLADET 
l Detia nurtimer gjordes av sten 

Henriksson, Göran Persson, Gunl nar Sandin (red .) och Marianne 
Sonnby-Borgström. 

l . '"" l . 
l Manus sänds per pos,t till Vecko

bladet, Svartbrödersg 3, 223 50 
,., . , J,.und. Måndag e. 17 till lax 046-

.. 123123, te! 046,138213. l Manus mottas gärna i form av 

l 
Worddokumen,t •. (.doc), RTF eller 
ren text på 3,5;' diskett. Bifoga 

l helst pappersutskriff Enklare är att 
skicka e-post till 

l vbladet.lund@passagen.se 
Lämna då gärna två versioner: den l råa texten som brev och dokumen-

1 
tet i format enligt ovan som bilaga. 
Telefon till redaktörerna: 

l
. Gunnar Sandin 13 58 99 
Charlotte Wikander (tji) 13 96 26 

l Vid utebliven tidning ring 
Rebecca Ll~rnesjö 13 82 13 .. __ ....;, .. _____ .. 
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