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Misslyckad artikel 
För några veckor sedan var jag och såg en underbar liten föreställning på sagohuset här i Lund 
med bl a Jan Sigurd. Föreställningens tema var misslyckande och där förekom en man som 
gav ut en bok som beskrev alla de böcker han inte skrivit. Därför blev det en artikel om en 
artikel som jag inte skrev. 
Det jag hade tänkt skriva om var valrörelsen på partiernas hemsidor men jag hittade inget som 
inspirerade mig, det mesta var som man kunde vänta sig med debatten mellan det ny a och det 
gamla arbetarpartiet i spetsen.  
Då gav jag mig ut på bloggarna via google och bloggtoppen. Visst hittade jag många bloggar 
som skrev om politik på olika sätt. Betydligt mer spännande än partiernas hemsidor men 
hittade inget som var riktigt kul och/eller inspirerande. Lite bortskämt kanske men 30 år i 
politiken gör en något svårflörtad är jag rädd. 
Jag suckade och började om på hemsidorna med tanken att börja längst ner på sidorna, kanske 
fanns där nåt lite ovanligare man kunde bli inspirerad av. Då hittade jag det! 

 

Vilken häftig bild och vilket kul innehåll på sidan. Synd bara att den är engelsk och handlar 
om partiledaren för Torries. 
Om den svenska valrörelsen någonstans hade uppvisat något av denna klass hade jag skrivit 
en artikel, så det så. 
Göran Persson 
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Exit Casagrande 
På lördag klockan 12 kommer Röda Kapellet att stå på Mårtenstorget och spela "Jag står här 
på ett torg", en fransk pacifistisk sång från Algerietkriget på 1950-talet. Framför orkestern, 
dirigerande, kommer Joakim Casagrande att stå. Han har varit Röda Kapellets ordinarie 
dirigent i drygt tio år men i och med appellmötet tar han avsked från den rollen. Han vill ägna 
mer tid åt sin familj.Dagen till ära har han fått välja repertoar, och det vara intressant att se 
vad han har valt, utöver öppningsmelodin: 
No pasaran 
Drömmen om Elin 
Sozialdemokratischer Parteitag 
Svarta tupp 
Farväl till Katalonien 
Der rote Wedding 
Våra söner drar ut i strid 
Sången om folkets makt 
Livet går vidare 
Aldrig ger vi upp! 

Folkpartist men S 
När Joakim tillträdde förklarade han att var folkpartist, inte medlem men väl röstande. Var 
han står politiskt numera vet jag inte men listan visar att han väl har förstått Röda Kapellets 
karaktär och egenart.  
Man kan också konstatera att fem av låtarna är hans egna arrangemang, ibland tillkomna på 
hans eget initiativ. Det gäller t.ex. den korta lilla melodin om den socialdemokratiska 
partikongressen som är gjord av Hanns Eisler, och som inte oväntat har en hörbart ironisk 
prägel. Livet går vidare enligt Mikis Theodorakis, som tycks vara en annan av Joakims 
favoriter. Dan Hylanders Farväl till Katalonien väcker minnen. Joakim dirigerade den framför 
en sommarlägersorkester inför en fullsatt friluftsarena i den lilla katalanska staden Berga. 
Våra sönerS arrangerade han till Röda Kapellets framgångsrika Vysotskijprogram. 
Tre av arrangemangen är gjorda av Jonas Forssell, tonsättare och mångårig ledare för 
Blåsorkestern (v) i Stockholm, som Joakim har känt sej befryndad med. Drömmen om Elin 
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må verka udda men pekar fram mot Röda Kapellets insatser i valrörelsen. 
Och tills vidare ger Röda Kapellet inte upp trots Joakims frånträde. En efterträdare är på gång. 
Kampen går vidare och tar nog aldrig slut, vilket markeras av det dominantackord som 
kommer att sväva fram oupplöst över torget när Röda Kapellet packar ihop instrumenten. 
Gunnar Sandin 
 
PS Det blir förstås verbal politik också. Medlemmar av numera ekumeniskt rödgröna 
orkestern kommer att framföra små appeller mellan låtarna. 

 

 

DV går ut löst 
Demokratisk vänster har inlett arbetet med det kommunala programmet. Vi får se var det 
landar, det är ju långt till valet. 
Några punkter har emellertid meddelats. Inga stora överraskningar och det var väl inte att 
vänta med kärnans bakgrund i den etablerade kommunala vänstern. Färdtjänst i egen regi är ju 
ett aktuellt v-krav. Bostäder åt de hemlösa, jodå. Bättre gång- och cykelbanor kan man nog 
enas om över alla partigränser så länge det inte inkräktar på bilarnas utrymme, fast det tror vi 
inte att DV bangar för, så det kan vara ett skäl att lägga rösten där. Samma sak med sänkt fart 
i kommunens tätorter: näst intill allmängods eftersom det håller på att bli s-politik i Malmö. 
Oförändrad busstaxa under mandatperioden: tja, många utredningar visar att det inte i första 
hand genom priset som kollektivtrafiken lockar utan genom servicen (turtäthet etc.) och att 
bygga ut den kostar. Samma reservation kan göras om kravet på totalt skydd av alla 
koloniområden. Det är en smula ohistoriskt eftersom flera av dem är anlagda på mark som 
varit avsedd att tas i bruk för annat senare, och nedlagda koloniområden kan ersättas med 
nyanlagda. Tur att DV inte hade makten när odlingslotterna på västra sidan av Lund C ersattes 
med centrala och angelägna bostäder m.m. 
Öppna kulturskolan för alla som söker: bra! Det var visst Lars Gustafsson som påpekade att 
just kulturklasserna håller på att bli nya reservat för överklassen. 
Inga djärva, offensiva och överraskande krav ännu dock. Men som sagt, det är gott om tid. 
Gr 

 

 

Svar till Mats Olsson:  
Imponerande resultat inom bostadsbyggandet - men vilseledande uppgifter 
från v 
I sitt svar på mitt v-kritiska inlägg tror, eller låtsas Mats Olsson tro (VB nätnr 15) att jag 
kritiserar de rödgrönas resultat på bostadsbyggnadsområdet. VB-läsarna kan lätt förvissa sig 
om att så inte är fallet genom att gå tillbaka till VB nätnr 14. Faktum är att jag där berömmer 
de resultat som uppnåtts inom bostadsbyggnadsområdet och betecknar dem som 
"imponerande". 

Första majflygbladet 2006 
Mats upprörs över att jag är ute efter att "konfrontera" vänsterpartiets vallöfte 2002 med det 
faktiska byggandet. Ett parti får nog tåla att bli "konfronterat" med sina vallöften, det borde ju 
Mats som garvad kommunalpolitiker vara välbekant med. Faktum är dock att detta inte är mitt 
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huvudsyfte. Min kritik mot v tar sin utgångspunkt i följande påstående och löfte från v: 
"Inför valet 2002 lovade vänsterpartiet att vi skulle bygga 1000 nya bostäder per år i Lund. Vi 
har uppfyllt vårt vallöfte …" "… nu ökar vi kravet. Vi vill bygga fler än 1000 nya bostäder 
per år de närmsta fyra åren …" 
(Citat ur v:s flygblad inför första maj 2006. Min kursivering) 

Faktiskt bostadsproduktion 
Den faktiska bostadsproduktionen ser ut på följande sätt: 

Färdigställda bostäder Lunds kommun 
År 2003                    290 
År 2004                    462 
År 2005                    550 
År 2006 (prognos) 1.200 
Genomsnitt per år     625 
(Källor: för de två förstnämnda åren: Lunds kommun statistisk årsbok, För år 2005 Förslag till 
Mark- och bostadsförsörjningsprogram 2007-2009.och för 2006 uppgifter från Mark- och 
exploateringskontoret. 
Är det något jag vill "konfrontera" vänsterpartiet med så är det påståendet i 
förstamajflygbladet och bostadsbyggandets verklighet. När partiet går ut och påstår att 
vallöftet är uppfyllt så är detta helt enkelt inte med verkligheten överensstämmande. Detta, 
som alltså var en av två huvudpunkter i min kritik av v, väljer Mats helt enkelt att inte 
kommentera i sitt inlägg. 
Min andra huvudpunkt var (och är) att när partiets år 2002 utlovade vallöfte inte infriats är det 
överbudspolitik att ytterligare - i förhållande till 2002 års löften - plussa på målet för 
kommande mandatperiod. 

Skadar den rödgröna majoriteten 
Denna debatt började, det vill jag gärna påminna läsarna om, inte med bostadspolitiken i 
Lund. Den tog sin början med att en v-styrelseledamot beskyllde Demokratisk Vänster för att 
inte ha kontakt med verkligheten. I genmäle mot dessa beskyllningar anförde jag v:s 
uppenbara kontaktlöshet i förhållandet till det faktiska bostadsbyggandet.  
Så Mats: Sluta låtsas som om jag skulle kritisera de uppnådda resultaten på bostadsmarknaden 
i Lund! Förklara i stället varför v, till skada för hela den rödgröna majoriteten, går ut och 
lämnar vilseledandet uppgifter om det faktiska bostadsbyggandet!  
Ulf Nymark 

PS. När Mats påstår att ingen år 2002 inom v protesterade mot målet 1000 bostäder per år 
minns han helt enkelt fel, vilket är mänskligt. Jag minns klart att jag reste invändningar vid ett 
möte med v:s kommunalpolitiska grupp mot att ett medlemsmöte helt godtyckligt satt målet 
till orealistiska 1000 bostäder per år. Min minnesbild över vad Mats svarade på denna 
invändning är också alldeles tydlig. Men det finns ingen anledning att gå in på det nu, fyra år 
senare. DS 
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    Senaste nytt från krigsmakten och politiken 
Den nya krigsmakten har fått en rejäl reklambudget till förfogande: reklam i TV4, webreklam 
på tidningssajter och storartade uppvisningar, hittills i Malmö och Stockholm. 
Uppvisningarna blev förstås publiksuccéer och det är inget att säja om det. Det är alltid roligt 
att se på militära grejer och jag har själv varit på både regementets dag och tittat på fartyg på 
örlogsbesök. Häftig teknik så klart. 
Men det nya är att nu ska man värva legosoldater, folk som utbildas för att åka var som helst i 
världen och "skapa fred" som det heter på det nyspråk man använder. Alltså inte "bevara fred" 
eller "övervaka" eller "skydda civilbefolkningen". Nej, det här handlar om att sätta upp en 
stridsgrupp ("battle group") som ska kunna föra krig, inte försvara sig själva. En stridsfråga 
har varit om utskickandet bara skulle ske på begäran av FN, men det ville inte 
riksdagsmajoriteten, man vill ha fria händer. 
Det hela är ett olyckligt äventyr som förr eller senare kommer att leda till ett antal människors 
död, svenska eller andra. Till det kommer hemvändande legosoldater som kommer att vara 
plågade för resten av livet av vad de har upplevt och vara en fara för sig själv och andra. Den 
mödosamt uppbyggda förtroendekapital svenska soldater har som fredsmäklare och 
övervakare kommer också att spolieras.  
Jag är inte pacifist och skulle rentav kunna kalla mig försvarsvän. Men vad man gör nu är en 
politisk dumhet och den kommer jag, förhoppningsvis tillsammans med många andra, att 
försöka hejda. Stridsgruppen får sin träning på Revingehed, i Lunds kommun. Det kanske blir 
den viktigaste uppgiften för Lunds vänster om så där en fem-tio år att demonstrera framför 
grindarna till den gamla lägerplatsen. Jag säger som general Björeman: Sverige har inte längre 
en försvarsmakt utan en krigsmakt.  
 
Syskonsjälar 
Men låt oss gå över till en mera idyllisk arena, nämligen politiken. En rubrik i veckan var att 
två socialdemokrater av tre kan tänka sig vänsterpartiet i regeringen. Ja herregud, det kan väl 
inte vara en nyhet. Vänsterpartiet är en utbrytning ur socialdemokraterna och i snart hundra år 
har människor gått fram och tillbaka mellan de båda partierna. Det har inte gillats av alla, 
särskilt inte av de hårda kärnorna av socialdemokratister och kommunister. Och samarbetet 
med v är förstås särskilt jobbigt för s just för att man tänker så lika och vänder sig till samma 
grupper. Då är det lättare med miljöpartister, människor som tänker helt annorlunda och som 
närmast liknar folkpartister, men som kan köpas för särskilda åtgärder och då hållas på 
mattan. Det är ett parti Person kan tänka sig i sin regering. Det ska bli spännande med 
regeringsbildningen i höst. 
 
Håll vänstra handen ren 
Inget gör mig mer rörd än de ömhjärtade människor som vill hålla politiken höjd över denna 
världens liv och kiv. Ledarskribenterna i DN och Sydsvenskan har i sina kommentarer till den 
beklagliga affären med Lars-Erik Petersson och Skandia betonat hur viktigt det är att man ser 
det här ur rent juridisk synpunkt och inte drar ner det i politiken. Där skulle man nämligen 
kunna utnyttja det för allsköns demagogiska resonemang om t.ex. inkomst- och 
förmögenhetsfördelning och om makten över företagen. Om vi gör det skulle vi alla, eller 
åtminstone ledarskribenterna och deras uppdragsgivare, förlora på det. Ack nej, det här är en 
isolerad företeelse som vi snarast bör lägga till handlingarna och gå vidare. Hur dumma tror 
de vi är? 
 
Kört! 
Till sist bara några ord om moderatledaren, Fredrik Reinfeldt. Nej, inga förstulna rykten 
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uppsnappade i bloggosfären. Tvärtom, han har själv sagt det, i flera intervjuer. Reinfeldt 
lyssnar på sin fritid gärna på Magnus Uggla, Östermalmsidolen med discolåtar i marschtakt. 
Om socialdemokraterna tryckte upp det på sina valaffischer skulle det vara kört för Reinfeldt 
och alliansen, sanna mina ord. 
Lucifer  

 

Täta Lund - Gröna Lund 
Lund förtätas. Det byggs mycket, tätt och högt längs Södra vägen, vid Karhögs torg, i 
Klostergården och på många andra ställen. Många flyttar till Lund. De vill bo centralt.  
Men inte bara Lund växer. Hela regionen, Staffanstorp, Lomma, Kävlinge, befinner sig i 
snabb tillväxt. 
När människorna blir fler måste naturområdena vårdas och skyddas. För naturens skull och 
för människornas.  
Under våren har många talat om en större stadspark, ett sammanhängande naturområde från 
stadsparken ner till Höje å. Nu är det dags att förverkliga tankarna.  
Ett första steg kan tas genast efter höstens val. Förvandla korpfotbollsplanerna mellan 
Klostergårdens Västanväg och järnvägen till park. Flytta korpfotbollen till Ladugårdsmarken 
enligt det förslag som framfördes i samband med det förra planförslaget om Klostergårdens 
idrottsplats!  
Fotbollsplanerna passar inte i Klostergården. Under större delen av året utgör de en öde yta, 
inhägnad bakom höga industristängsel. Under vår- och höstkvällarna då matcherna spelas är 
trafiken på Västanväg intensiv och gatan full av parkerade bilar längs båda sidorna. Bullret 
och avgaserna drabbar de närboende. Efter ett par timmar försvinner allt liv och den öde, 
instängda tomheten tar över.  
Fem fotbollsplaner är en betydande yta. Förvandla den ytan till park! Gå ut och plantera träd 
nu! Vår dröm är att se den täckt av vårligt ljus bokskog med små gläntor för lek och sol. 
Skogen skulle skymma Lunds Energi, värmekraftverket, industriområdet bortom järnvägen 
och dämpa dånet från godstågen. Den skulle ansluta till Klostergårdsfältet, som förminskats 
till följd av de fyra sexvåningshus som håller på att byggas. Västanväg skulle förvandlas till 
en stilla parkgata med liten och hastighetsbegränsad trafik. Standarden för de boende i 
Klostergården skulle höjas. 
Korpfotbollsplanerna utgör själva hjärtat i det tänkta grönområdet från stadsparken till Höje å. 
När man har planterat dem med bokskog blir det lätt att planera förbindelsen mellan dem och 
stadsparken liksom hur parken i söder ska omsluta koloniområdena och Källbybadet. 
Nere vid Höje å ansluter parkområdet till Höje å-projektet, den nyligen av kommunerna 
gemensamt beslutade vandringsled som ska öppna naturen längs hela ån från utloppet i 
Lomma upp till källorna i Svedala.  
Vandringsleden förbinder också grönområdet med Sankt Lars-parken, vars artrika 
lövskogsområde anlades samtidigt med Alnarp.  
Stadsparken i Lund blir kronan i ett träd vars stam sträcker sig ned till Höje å och vars rötter 
breder ut sig miltals längs åbädden. 
Och detta är exakt vad de många och allt fler människorna i Margretetorp, Järnåkra, centrala 
Lund, på Väster och i Klostergården behöver. Och inte bara lundabor, utan alla människor i 
hela regionen längs ån liksom i den tätbefolkade kustregionen. 
Täta Lund behöver Gröna Lund. Genom att bo tätt skapar människorna utrymme för det gröna 
Lund. 
Gunnar Stensson, 
Demokratisk vänster i Lund.  


