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Veckobladet
Följ debatten i VB:
veckobladet.info, varje fredag!
Nästa pappersnummer planeras till
veckan efter första maj, med färska
rapporter från Arbetarrörelsens
Stora Högtidsdag. Hur stor den nu
kan bli under rådande borgerliga
medvind.

I Lund framstår vänsterpartiet som
motståndare till trafikplatRåby. I
förra veckan behandlade kommun-
styrelsen en överenskommelse
med Vägverket om trafikplats
Råby och Sydöstra ringvägen. Och
visst, v sa nej. Men vad säger v i
regionen?

Notan för överenskommelsen
lyder i dagsläget på drygt 111 mil-
joner kronor. Då inkluderas även
Sydöstra Ringvägen som är både
en följd av och en förutsättning för
att trafikplatsen ska byggas. Väns-
terpartiet röstade alltså nej. Man
är emot trafikplatsbygget.

Går vi uppåt i vänsterpartiets
beslutshierarki ser det annorlunda
ut. I Region Skåne har vänsterpar-
tiet (19 januari i år) röstat för ett
anslag från regionen på 5 miljoner
kronor till trafikplatsen. Väljarna
hamnar i beråd. Är v för eller emot
trafikplatsen? Vad är vänsterpar-
tiets politik, egentligen?

Partistyrelsens talesman
I vänsterpartiet, det ska man hålla
i minnet, är det distriktsstyrelsen

Dubbelspel och miljösvek av vänsterpartiet
som direkt styr regionpolitiken.
Om man dessutom beaktar det fak-
tum att den v-representant som
främst agerat för regionens ekono-

miska stöd till Trafikplats Råby
också är vänsterpartiets centrala
partistyrelses talesman i miljöfrå-
gor måste nog slutsatsen bli att
vänsterpartiet, oavsett vad dess
representanter i Lund säger, stöder
byggandet av trafikplats Råby.

Man kan notera att i denna fråga
spelar även mp dubbelt: i Lund är
man mot Råbyavfarten och Sydöst-

ra Ringen, i regionen beviljar man
anslag för byggandet av trafik-
platsen.

För eller emot ESS?
En annan miljöfråga där v också
talar med dubbla tunga är ESS-
anläggningen. I Lund röstar väns-
terpartiet mot att kommunen deltar
i lobbyorganisationen ESS Scandi-
navia (den som lobbar för att ESS-
anläggningen ska placeras i Lund),
och hävdar att en eventuell place-
ring i Lund av anläggningen måste
föregås av en miljöprövning.

I Region Skåne har vänsterpar-
tiet redan bestämt sig: Lund ska
inbjuda ESS att etablera sig i sta-
den. Vänsterpartiets främste tales-
man i miljöfrågor röstar därför för
regionens medlemskap i ESS-
Scandinavia, ett medlemskap som
kostar skattebetalarna nästan en
halv miljon kronor under 2006.

Dessvärre är ju dessa exempel
på svek i miljöfrågor från vänster-
partiets sida inte de enda väljarna
sett under senare år.

Ulf Nymark
Demokratisk Vänster i Lund

Vi har fått en debatt om vad
Lunds nyaste expansions-
område ska heta, om det ska
vara ”Lund NE” eller något
annat. Den viktiga diskussio-
nen gäller förstås om det
överhuvud taget är vettigt
med en massiv utbyggnad åt
nordöst. Men vi kan börja
med konstaterandet att stads-
byggnadsdirektör Tingvar
haft visioner förr som det inte
har blivit så mycket av. Och
han har byggt vidare på en
äldre historia av hugskott.

För hundra år sen ritades (av major
Nilsson) en vidlyftig stadsplan in-
för den häftiga utökning som man
trodde förestod. Sen blev det emel-
lertid världskrig, kriser och när-
mast nolltillväxt för Lund i flera
decennier. Den berömda general-
planen från 1942, gjord av ett gäng
namnkunniga arkitekter med
världsstjärnan Fred Forbat i
spetsen, var tämligen måttfull och
räknade exempelvis inte med bo-
städer ända nere på Klostergården,
där det i stället skulle ligga en
flygplats. Andra världskriget blev
dock inledningen till en expansion
som fortsätter ännu, även om
kurvan har haft sina ojämnheter.

Lunds expansion – en historia om hugskott
Men låt oss koncentrera oss på

den senaste tjugoårsperioden. Bara
för dess del kan man räkna upp ett
halvdussin planer på expansion, i
vitt skilda riktningar. Tidsföljden
är nog inte exakt i listan nedan
men det spelar mindre roll.

1. Vallkärrastaden
Vallkärra mitt emellan Kävlinge
och Lund blev aldrig något stort
stationssamhälle, och kring 1960
slutade tågen att stanna där. Men
sjuttitalets energikris och växande
miljömedvetande gjorde att man
åter började se järnvägen som en
resurs, och det skissades en stor
utbyggnad kring en pågatågs-
station. En tätare tågtrafik krävde
emellertid dubbelspår, och som vi
vet blockerades detta i tolv år av
Mats Lind & Hans Eminenta Ban-
brytare. När dubbelspåret äntligen
låg färdigt var idén om Vallkärra-
staden död.

2. Håstaden
Där stambanan korsar Kävlingeån
ligger de båda tvillingsamhällena
Håstad (i söder, Lunds kommun)
och Örtofta (i norr, Eslövs kom-
mun). Just anläggs som ni kanske
har noterat en fjärrvärmeledning
mellan Eslöv och Lund som ska
utnyttja spillvärme från Örtofta
sockerbruk. Detta är dock bara

första etappen, för så småningom
ska där byggas ett stort biobränsle-
värmeverk, en plan som (förstås)
har väckt sedvanliga protester från
den livaktiga folkrörelsen Nimby
(not in my backyard). VB-redak-
tionen är långsint och påminner
sej motsvarande protester när en
satellitstad planerades kring
Håstad-Örtofta, bland annat av
utflyttade och i övrigt småradikala
grönavågare. Det var dock knap-
past de utan en svacka i växtkraften
som stjälpte planen den gången.

3. Hardebergastaden
En spårväg skulle byggas mellan
Lund och Dalby. Det är dyra grejer
som kräver ett stort trafikunderlag,
och därför skulle det anläggas en
stor förstad på backarna öster om
Lund. Den väckte våldsamma
protester och debatter inte minst i
vänsterpartiet i Lund, och frågan
dominerade två långa årsmöten.
Till dem som opponerade sej vilt
och vältaligt hörde Lundabygdens
Naturvårdskyddsförening, och så
handlade det förstås mycket om
den ”goda jorden”, trots att
jordmånen inte är fullt så god där
nordostmoränen börjar på andra
sidan Arendalasänkan. Entusias-
men var inte särskilt utbredd bland
Lundabornai gemen om man får
tolka insändarspalterna.

4. Knästorpsstaden
Byn Knästorp ligger ju nära Lund
om än i Staffanstorps kommun.
Alltnog formulerades ett alternativ
till Hardebergastaden. Nu skulle
spårvägen gå till Staffanstorp
vilket är en något kortare distans
och därmed billigare, och den
skulle delvis finansieras genom
försålda byggrätter utmed vägen.
Det blev inte ens en tumme.

5. Stångbystaden
Stångby ligger ju närmare Lund
än vad Håstad-Örtofta gör och är
därmed lämpligare för utbyggnad.
Där finns också vidsträckta
jungfruliga (åker)marker på
järnvägens östra sida, kloss inpå
hållplatsen. En plan för utbyggnad
finns som bekant – men det går
märkvärdigt långsamt att realisera
den.

6. Norrängastaden
Parallellt har det ritats en stor ut-
byggnad österut av Linero, nu när-
mare Lund än Hardebergastaden,
åter med anknytning till en kollek-
tivtrafikled, till Lundalänken där
det kanske, kanske, kanske ska bli
spår en gång.
7. Lund North-east
Men innan skrivarbläcket riktigt
har hunnit torka på remissvaren
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Röda Kapellet
begick sin vårdebut på Mårtens-
torget häromveckan. Nytt är att
orkestern håller appellmöte i egen
regi, det vill säga utan något poli-
tiskt parti som huvudman. Och
framför små enkla budskap eller
åtminstone synpunkter mellan
låtarna.

Nästa motsvarande möte blir
först den 29 april och sen planeras
två möten till. Musiken är minst
sagt blandas. Uppmärksammas gör
två jubilarer: Mozart som fyller
250 och Sjostakovitj som bli hun-
dra jämnt. Men var Wolfgang A.
verkligen en progressiv musiker?
Jajamensan, Figaros berömda
cavatina är både antifeodal och
smått feministisk.
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"Den svenska vänstern i bred me-
ning är i kris. De stora målen och
grundvärderingarna finns på plats
– demokrati, jämställdhet, solida-
ritet, rättvisa, hållbar utveckling.
Men påfallande ofta står vänstern
handfallen inför de stora utma-
ningarna”.  Så börjar förordet till
den antologi som ges ut av Vägval
Vänster med samlingstiteln ”Väg-
val Vänster”. Det är 13 artiklar
med lika många författare. Man
har inte haft ambitionen att forma
en gemensam linje men har dock
en gemensam nämnare. ”Människ-
ans befrielse och demokratins för-
verkligande på alla plan är målet.
Allt annat kan omprövas.”

Vid en första genomläsning av
antologin får man ett sympatiskt
intryck. Den är skriven av kunniga
och belästa personer som arbetat
länge och hängivet för en annan
och bättre värld. Man uppskattar
den ödmjukhet som visas inför de
svåra problem som det handlar
om. Tendenser till tvärsäkerhet
skymtar bara när vänsterpartiet
kommer på tal. Vilket kanske inte
är ägnat att förvåna. Det hela är
dock välgörande fritt från den typ
av hätska anklagelser mot partiet
och dess medlemmar som vi i Lund
fått lära oss att stå ut med från en
del s k förnyares sida.

Denna antologi kan bli ett bra
underlag för en nyanserad debatt
om de frågor som splittrar vänstern
i dag. Därför anser jag den är för-
tjänt av mer än en summarisk an-
mälan på ett par spalter och har
kommit överens med redaktionen
att dela upp recensionen i flera
avsnitt.

Anders Ehnmark har med sina
tidigare publikationer gjort en vik-
tig insats genom att påvisa hur
revolutionära rörelser när de skaf-
fat sig makt med våld i regel fort-
sätter att använda våld för att ha
kvar makten över det folk de har
befriat. I sitt bidrag ”Utopins åter-
komst” följer han samma linje.
Han beskriver de ödesdigra miss-
tag som vänstern riskerar att göra,
såväl i sin kamp för att nå makten
som när den nått detta mål. Han
anser att den politiska utopin för-
tjänar att återupplivas. Fast i en
form som uppfyller vissa krav.
Stort utrymme ägnas åt den franske
socialisten Pierre Leroux  (1797–
1871) som berömde sig av att ha
”fört socialismen in i republiken
och republiken in i socialismen”. I
Leroux utopi är demokratin det
centrala. Och den utesluter auktori-
tära styrelsesätt.

Ett stort fel hos Marx var enligt
Ehnmark att hans utopi grundades
på förment vetenskaplighet. ”Man
måste skilja på utopier som söker
den gömda möjligheten och utopi-
er som söker den gömda nödvän-
digheten. I det förra fallet tilldelas
medborgaren en huvudroll, men i
det senare fallet ingen roll alls,
utom att vara flexibel, dvs. att
lyda”. Efter att ha läst dessa något

dunkla meningar några gånger kan
jag inte annat än hålla med.

  Med framgångssagan i Fagersta
som bakgrund ger oss Stig Hen-
riksson tips om hur en framgångs-
rik kommunalpolitik skall bedrivas
för att man ska uppnå folkligt stöd,
nå praktiska resultat och bana väg
för en genomgripande samhälls-
förändring. Titeln är ”I ett socia-
listiskt samhälle skall det väl för f-
n inte finnas några fritidsledare”.
Stig Henriksson kan med rätta yvas
över att vara den enda vänsterpar-
tist som fått makt att styra och han
menar att avsaknad av erfarenhet
av maktutövning är en orsak till att
vänstern skriver långa orealistiska
kravlistor. Han är kritisk mot det
han kallar statssocialistisk kommu-
nalpolitik och anser att man med
en folkrörelsesocialistisk politik
lättare når de angivna målen. Det
antyds att ”traditionalisterna” i
vänsterpartiet stått för den stats-
socialistiska linjen. Henriksson vill
sålunda ha en förstärkning av
subsidiaritetsprincipen. Statliga
åläggande på kommunerna resul-
terar i ”likhet i insats, men inte i
utfall”.

Någon politisk makt måste dock
finnas ovanför den kommunala
nivån och eftersom nu statsnivån
verkar mindre lämplig så bör den
kanske ligga på överstatlig nivå. I
artikeln ”Övernationell demokrati
behövs för att möta de globala
utmaningarna” ger Anders Rosén
exempel på hur detta ska kunna gå
till. ”Federalismen som politisk
idé kan vara grunden för att ta itu
med vår tids stora utmaningar som
inte löses på det nationella planet”.
Rosén säger att han själv röstat nej
till både EU och EMU men att han
nu anser att kravet på utträde ur
EU är orealistiskt och bör överges.
Jag tycker att det finns många
respektabla argument både för och
emot EU och det är verkligen inte
lätt att ha någon bestämd uppfatt-
ning i den frågan. Bland det mest
negativa med EU, och det som för
mig har blivit avgörande, är att det
i Maastrichtavtalet – och även i det
nya underkända förslaget till
konstitution – dikteras vilken eko-
nomisk politik som medlemslän-
derna skall ha. Och den politiken
är baserad på The Washington
Consensus och följaktligen inte
särskilt progressiv, milt uttryckt.
Det finns inte mycket av subsidi-
aritetstänkande i denna form av
överstatlig institution. Det är dock
uppenbart att det i EU finns ett
brett folkligt stöd för mer demo-
krati och mindre nyliberalism.
Naturligtvis är det en uppgift för
vänstern att mobilisera och kanali-
sera denna opinion.

De nuvarande överstatliga insti-
tutionerna vid sidan av FN –
Världsbanken, Internationella
valutafonden, WTO – har inte varit
så lyckosamma i sina försök att
skapa en rättvis värld och FN är
ofta maktlöst pga. USA:s negativa

hållning.  Rosén anser att det
mellanstatliga sättet att lösa
globala problem, som tydligen
vänsterpartiet anses föredra, är
överspelat. Han ställer frågan om
det är möjligt att bygga över-
nationella demokratiska struk-
turer. Enligt ledande demokrati-
forskare ska det inte finnas några
principiella hinder. Den engelske
debattören George Monbiot ut-
vecklar i sin bok ”Samtyckets tids-
ålder” idén om ett världsparlament.
Rosén vill se detta som en sorts
”andra kammare” till FN medan
jag nog mera uppfattat Monbiots
förslag som ett alternativt FN,
ungefär som Social Forum är ett
alternativ till Davos. Att försöka
få FN att ge legitimitet åt en sådan
församling skulle nog inte bli en
lätt uppgift. FN försökte en gång
starta en oberoende global nyhets-
byrå. Det stoppades av USA efter-
som en icke-kommersiell nyhets-
byrå ansågs hota tryckfriheten (!).

Rosén nämner också den eng-
elske demokratiforskaren David
Held. Jag kan tillägga att Helds
huvudidé är en global socialdemo-
kratisk konsensus med förebilder
från New Deal i USA och välfärds-
samhällena i Europa under de förs-
ta decennierna efter andra världs-
kriget. Han föreslår inget världs-
parlament men rekommenderar
skapandet av globala nätverk som
motvikt till de supernationella
institutionerna IMF etc. Rosén har
inga referenser till Held men jag
kan rekommendera en essä i nät-
sajten OpenDemocracy. (1) Där
kan man förresten finna ett visst
stöd för det som Rosén lite nedlå-
tande kallar ”Vänsterpartiets ny-
vunna vurm för folkhem och natio-
nalstat”.

Tre artiklar handlar om jämställd-
het. Själv fick jag manschauvinis-
men med modersmjölken.

Mot bättre vetande har jag t ex
haft svårt att tänka mig att ha en
kvinna som överordnad chef. Det
är ett av skälen till att jag är femi-
nist. Det verkar som om fördomar
man fått tidigt har svårt att för-
svinna helt även om man senare i
livet inser deras orimlighet. De
har en tendens att dyka upp i im-
pulsform i konfliktsituationer där
en gammal fördom kan tyckas ge
fördel eller personlig tillfredsstäl-
lelse. Man får ständigt vara på sin
vakt mot sådana impulser. Man
kan kanske avundas dem som inte
tycks ha några fördomar. Men å
andra sidan kan de ha en tendens
att inta en moralistisk och intole-
rant attityd till oss stackare som
har den belastningen.

Anne-Marie Morheds bidrag
har titeln ”Blir jämställdhetspoli-
tiken bättre med ett könsmakts-
perspektiv?” Det är den mest
teoretiska av artiklarna och inte
särskilt lättläst. Hon gör en
historisk genomgång av feminis-
mens olika faser fram till i dag.
Efter några genomläsningar med
diverse understrykningar får man

Vägval Vänster – en antologi
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ett ganska bra grepp om dessa
frågor. Vad jag saknar är hbt-
aspekten som ju var en viktig fråga
vid FI:s kongress.
Carin Högstedts ”Feminism för
frihet” är mera inriktad på praktis-
ka frågor. Hon betonar vikten av
pedagogik i jämställdhetsarbetet.
Alla har nytta av kunskaper på
detta område och särskilt gäller
det lärare, rättsväsendets anställda
och vårdpersonal. Som exempel
på metodutveckling inom området
nämner hon att kommuner skall
remittera översiktsplaner och
detaljplanering till en jämställd-
hetskommitté. Inte minst viktigt
är det vid fysisk planering av stads-
områden.  Såväl kommuner som
företag skall ha ett systematiskt
jämställdhetsarbete på alla plan.
Där är det mycket som saknas i
dag.

Carin Högstedt är inte främ-
mande för att man genomför en
jämställdhetsmärkning i likhet
med miljömärkningen av varor och
tjänster. Och ingen tycks säga emot
henne när hon talar om ”jämställd-
het som konkurrensfördel och till-
växtmotor”.

På ett ställe skriver Carin:
”Många har i dag lite diffusa tanke-
gångar och blandar ihop jämlikhet
och jämställdhet.” Eftersom jag
tillhört denna förvirrade skara slog
jag upp orden i mitt engelska lexi-
kon och lärde mig att jämlikhet är
”equality” och jämställdhet är
”gender equality”. Så enkelt var
det alltså.

 Att det finns brister när det gäller
jämställdhetspedagogik även
bland vänsterfeminister visade sig
efter Gudrun Schymans talibantal.
Själv tyckte jag att hon gav en
adekvat beskrivning av den verk-
lighet vi lever i. Därför blev jag
oerhört besviken när flera ledande
medlemmar i vänsterpartiet –
bland dem även kvinnor – gick ut
i media och kritiserade talet. Inte –
som det verkade – för att det hon
sagt var felaktigt, men för att det
kunde misstolkas och därmed
”skada partiet”. Jag tror att det
bättre hade gagnat både partiet
och feminismens sak om kritikerna
hade gjort som Johan Lönnroth –
och för övrigt även Johan Ehren-
berg i ETC – och stött Gudrun
genom att förklara det strukturella
inslaget i könsmaktsordningen.

Jag konstaterar när jag skriver
detta att orden ”jämställdhets-
politik” och ”könsmaktperspek-
tiv” inte finns med i ordbehand-
lingsprogrammet Words ordlista.
Bill Gates och medarbetare
behöver nog också en jämställd-
hetskommitté.

Den tredje artikeln om jäm-
ställdhet, Johan Lönnroths ”Hur
höja kvinnors inkomster mer än
mäns? ” kommer jag att ta upp i en
kommande artikel med kommen-
tarer till övriga bidrag som rör
arbetsmarknadspolitik.

1. David Held. Globaliza-
tion: the dangers and the answers.

www.opendemocracy.net/
globalization_vision_reflections/
article_1918.jsp

Erik Kågström

Jag skrev i VB för en vecka sedan
att nu vägde skandalerna jämnt i
politiken och att vi då kunde få
slippa dem. Jag hade fel, det blev
inte så. I stället har det dragits
fram ytterligare affärer, låt vara
inte helt färska. Göran Persson
bygger ett dyrt hus i Sörmland, det
visste vi, men nu tycks han ha
glömt anmäla en plan för arbets-
miljön. Big deal, som man säger.
Då är det värre med en SSU-ord-
förande som blir snörfull, börjar
slåss och vräker ur sig vad som
helst. På moderatsidan har det sna-
rare dämpats. Herregud vem som
helst kan väl vara lite för optimis-
tisk med sina avdrag, sägs det. Jag
kan inte förstå annat än att tidning-
arna i fallet Carlsson ger en uppen-
bart falsk bild. Det handlar inte
om hoppfulla avdrag utan om be-
drägligt förfarande. Mera allmänt:
jag fruktar att partierna har sär-
skilda affärs- och skandalgrupper
som jobbar med att ta fram material
så att de kan presentera ett fall i
veckan fram till valet.

Malmö, Malmö
En affär som har pluppat upp på
nytt handlar om Malmös starke
man, kommunalrådet Ilmar Reepa-
lu.  Han och f.d. landshövding
Holgersson som är i samma sits är
verkligen praktfulla i sin oskuld.
De har ju bara blivit bjudna på en
liten resa, närmast som födelse-
dagspresent. Vem som bjöd? Mal-
mö store man när det gäller IT,
Dan Olofsson med sina Sigma-
företag. Han har byggt en liten
trevlig safarianläggning i Sydafri-
ka och vad är naturligare än att
bjuda ner några vänner och affärs-
bekanta?

Skandaler och medlöpare
 – Jag känner mig 100 procent

ren och vit, säger Reepalu till Syd-
svenskan. Jo, och jag är helt över-
tygad om att han talar sanning,
han känner sig verkligen ren och
vit. Vad är naturligare, vänner och
affärsbekanta emellan, än att um-
gås några veckor på ranchen i Syd-
afrika. Det skapar goodwill och
goda kontakter mellan grabbarna
och det är väl brukligt att det är
säljaren som bjuder, så är det ju på
den enklaste affärslunch. Det är
just omedvetenheten som är det
centrala här. Inte en tanke på att
det kan vara något problem. What,
me worry? Just den oskuldsfulla
minen hos Reepalu bör ses som en
särskilt graverande faktor i den
fällande domen. Om de är så för-
bannat intresserade av vilda djur
skulle de väl kunna åka till Skånes
Djurpark?

 Lund har sina sidor, och kniper
det skulle vi nog kunna pressa
fram några kommunalpolitiska
skandaler från Lund också. Fast
här tenderar de att var mer alkohol-
relaterade. Vi slipper dock sådana
dåligheter som höstens Americas
Cup i Malmö, subventionerade för
några gäng internationella jetset-
are, tävlingar som inte gick att se!
Man avundas inte Malmöväljarna
som ska ta ställning mellan det
gamla inkompetenta borgargänget
som brukar köra ekonomin i botten
och så dessa glada gossar som
tycks sakna normalt omdöme. Jo,
man skulle kunna rösta på Anneli
Philipson (v), men hon lär väl
knappast få egen majoritet.

Medlöperi förr och nu
Jag ser i dagens SvD att Lars Lei-
jonborg vill ha en ny utredning om

det svenska medlöperiet med
Tyskland under andra världskriget.
Det tycker jag är en god idé, det
finns säkert mycket som inte kom-
mit fram. Dvs. det verkar i deras
text som om det var neutralitets-
politiken de vill komma åt och då
blir det något annat. Då brukar det
handla om att vilja svärta ner neu-
tralitetspolitik i största allmänhet,
ochden under kalla kriget i syn-
nerhet och därmed dess nuvarande
fortsättning. Problemen var ju an-
nars att Sverige inte alltid följde
neutralitetspolitiken under kriget
utan ofta frivilligt gjorde som tys-
karna sa. Det berodde nog mest på
att Sverige och speciellt den bil-
dade borgarklassen, ämbetsmän-
nen, militärerna etc. såg upp till
och beundrade den starka tyska
kulturen. Det var till Tyskland bor-
garna skickade sina ungdomar för
att gå i skola ett år, det var det
tyska språket som gällde, det var
den tyska filmen som var främst
och visst var väl den tyska indu-
strin, forskningen och militärmak-
ten främst i världen?

Det är klart att det är svårt att
kritisera och ta avstånd när man
står under starkt kulturellt infly-
tande. Ni minns kanske de ohyf-
sade ungdomar som skrek ”USA
ut ur Vietnam” 1965, ja rent av
”USA mördare”. Visst var det väl
olämpligt. Och visst tyckte väl Lei-
jonborg att skulle vara naturligt att
modigt sluta upp vid USA:s sida i
Irak? Och att gå med i den militär-
allians där USA är den helt domi-
nerande makten. Men det är kanske
inte medlöperi? Medlöperi fanns
väl bara förr?

Lucifer

Husse satt och arbetade med en
artikel om imperiets fall, och även
jag funderade på något nytt till
Veckobladet.

– Du måste försöka politisera
dina inlägg lite Cilla, sa han. Kolo-
nier och hundsanitet i all ära, men
bladets läsare förväntar sig nog
något mer! Men du har förstås
ingen erfarenhet av politiskt arbete.

Men där tog han fel!
Jag drar mig nu till minnes denna

min enda politiska erfarenhet, som
husse indirekt var orsaken till.

Valrörelsen 2002 var intensiv
för min familj, med hemliga möten
i Schlyters trädgård, och flygblads-
utdelning med kryssbudskap.  På
valdagen hade husse och matte
påtagit sig att dela ut valsedlar
utanför Apelskolans vallokal,
demokratiskt indelade i tretim-
marspass. Men på söndagen vak-
nade husse lätt förkyld, ansåg sig
indisponerad, överlät generöst sina

Att arbeta politiskt
pass till matte, hostade ihåligt och
återvände till sängen.

– Det blir ingen annan råd än att
du får följa med Cilla, sa matte. På
tiden att du får lite politisk praktik.
Och du stödjer väl vårt parti?

Alltid ivrig att komma ut på
morgonpromenad lovade jag detta.
Iförd en röd scarves tog jag mig
väl ut i den bleka höstsolen, och vi
anlände till Apelskolan där en
representant från varje riksdags-
parti stod och småhuttrade. Jag
väckte en viss munterhet med min
närvaro, och oavsett politisk till-
hörighet verkade de alla vara
djurvänner. Bäst tyckte jag om
folkpartisten, som doftade gott av
egen hund och dessutom hade go-
dis i fickan.

Förmiddagen segade sig fram.
Apelskolans valmanskår verkade
röstfuska alternativt poströsta, för
det var glest med besökare. Och
inte fick jag springa och hälsa på
de få som kom, utan hölls hårt
kopplad. Vi försökte få tiden att gå
med politiska diskussioner. Mode-
raten hade läst en artikel om Lenin
och Stalin och deras illdåd, och
ville nu ställa matte till svars för

dessa. Men till hans förargelse hade
hon läst samma artikel och kunde
bara instämma i hans kritik.

Efter en snabb-lunch hemma
beslöt jag att stanna kvar där. Att
arbeta politiskt verkade uppriktigt
sagt tråkigt, och husse hade nu
avancerat från sängen till soffan
och behövde sällskap och upp-
muntran. Men när matte kom hem
på eftermiddagen för en liten paus,
tvangs jag åter med till vallokalen.

 Nu var det än färre väljare i
rörelse. Partirepresentanterna var
utbytta, lika vänliga som morgo-
nens men snabbt genom-nosade.
Och moderaten borstade frenetiskt
av sina välpressade, svarta byxor
efter kontakten med mig. En del
väljare tog samtligas valsedlar
utom mattes, och det sårade mig
faktiskt. Men vi fick revansch.  Vid
18-tiden när vi så smått hade börjat
fundera på att dra oss hemåt kom
en stor och glad man med svajiga
steg och yviga gester.

– Finns det några bra partier
här? Jag väljer det som represen-
teras av den snyggaste valarbeta-
ren! Han såg sig om bland oss, och
hans val föll sedan (naturligtvis)
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om Norrängastaden kastar Tingvar
blickarna åt NE, det vill säga åt
nordost. Där ska staden ligga!

Tätare och högre
Under tiden har utvecklingen inte
stått still. Lund har vuxit de stolta
projekten förutan. Vi har fått nya
bostäder på Ladugårdsmarken och
i Annehem åt norr liksom utanför
Östra Torn, och industriområdena
har brett ut sej i både väster, nordöst
(Brunnshög) och sydöst (Gaste-
lyckan). Men när det gäller bo-
städerna har det framför allt skett
en förtätning, starkast på Kloster-
gården och just nu kring Södra
vägen. Inte minst som en reaktion
på människors preferenser: man
vill bo centralt, en nyurbanism som
märks inte minst hos unga och
invandrare, och som bland annat
yttrar sej i en viss förtjusning över
höghus.

Vänstern har i princip bejakat
denna förtätning som hushållar
med mark och andra resurser, även
om de konkreta projekten ofta
vållat debatt och även motstånd.

Vad ska man då tycka om
Lund NE?
Man ska förhålla sej skeptisk.

Fångat i flykten
Från huvudkommunen rapporteras
att en skåning, Daniel Sestrajcic,
vänsterpartiets moderna variant av
Kominterns Exekutivkommitté-
representant (den sk. ExR) har an-
ställts som valledare för vänster-
partidistriktet. Daniel har gjort sig
känd som en av de ledande kraf-
terna bakom traditionalismens
konsolidering i Skåne, och som
vänsterpartikongressens valbere-
dare där han gjort väl ifrån sig i
utrensningarna av s.k. förnyare
från ledande organ. Draken kan
just undra varför han nu beordrats
till tjänstgöring i Stockholm, där
är väl inrättningen i traditionalis-
mens led redan under full kontroll?

Fleming
I Lund har nu vänsterpartiet utsett
Clas Fleming till 1:e vice ordfö-
rande i Tekniska nämnden. Det är
ett utmärkt val, som kommer att
underlätta LKF-styrelseledamoten
Clas Flemings arbete väsentligt.
Marktilldelning till LKF kommer
att ske s a s mera omedelbart.
Denna flemingska dubbelroll kan
dock vid enstaka tillfällen vålla
den gode Clas bekymmer: Hur ska
LKF-styrelseledamoten Fleming
vid LKF:s bolagsmiddagar kunna
skåla med 1:e vice ordföranden i
Tekniska nämnden? Den mång-
sidigt begåvade Clas fixar säkert
även detta.

Namn och partilogo
Flera partier funderar nu på att
byta partilogo. Folkpartiet ska byta
till lejongap uppges det från folk-
partikansliet, medan vänsterpartiet
redan dömt ut den nyligen lanse-
rade varianten av nejlika.  Fögät-
migej anses numera bättre anpas-
sad till partiets utveckling. Beträf-
fande Junilistan så avstår detta parti
från blomma som partisymbol. I
stället väljer man en svamp,
närmare bestämt stinksvampen
(även kallad liksvamp), Phallus
impudiens. Nidhögg kommer att
bevaka vad som händer på den
viktiga partilogofronten framöver.

”Nameloosers”
Ett annat parti (in spe) som ännu
inte skaffat sig någon partisymbol
är Demokratisk Vänster i Lund.
Föreningen har av Valmyndighe-
ten fått nej till detta namn som
partibeteckning. Inom Demokra-
tisk Vänster dök ett förslag upp
om att gå till val under beteck-
ningen ”Nameloosers”. Efter att

fått beskedet från Valmyndigheten
att ”inget kan hindra er från att
ställa upp som Demokratisk Väns-
ter i Lund” arbetar dock föreningen
vidare med inriktningen att det
ska stå ”Demokratisk Vänster i
Lund” och ingenting annat på
valsedeln i höst.

Apropå namn, ja. Ni missade
väl inte nyheten i en av Lunds
många annonsblad härförliden att
Lars Ohly nu funderar på att sluta
kalla sig Lars Ohly?

Vem? Om inte …
Slutligen: på annan plats i detta
nummer av VB rapporteras om
vänsterpartiets aktiva stöd till tra-
fikplats Råby och lokaliseringen
av ESS-anläggningen till Lund.
Möjligen har läsekretsen redan
listat ut namnet på den person som
i regionen driver dessa frågor för
vänsterpartiets räkning. Som
ledtråd kan nämnas att v-repre-
sentanten kommer från en större
stad sydväst om Lund och tillhör
regionledningen och ingår i
presidiet för Regionala utveck-
lingsnämnden.

Med denna avslutande gåta drar
sig draken småfrusen tillbaka till
sin håla vid Yggdrasils rötter där
tjälen ännu ligger hård.

Nidhögg

Lunds expansion..
forts från sid 1 Städer byggs för en lång framtid.

I Lund har vi ett tusenårsperspek-
tiv. Det är en rimlig prognos att
energin blir dyrare i framtiden,
oavsett hur det går med de ome-
delbara ersättarna av oljan. Detta
talar för bostäder och verksamheter
som ligger nära befintliga järn-
vägar, på ställen som Vallkärra,
Håstad och Stångby – och varför
inte Flackarp, mellan Kloster-
gården och Hjärup? Det är däremot
klokt att undvika ”tankebanor”
som de till Dalby och Staffanstorp,
inte för att de skulle vara oväl-
komna utan för att det verkar så
förtvivlat svårt att samla pengar
och politisk kraft för att bygga
dem. Samma invändning drabbar
Norränga och Brunnshög,eftersom
detta med spår på Lundalänken
kan visa sej vara en högst imma-
teriell morot. Dessutom har man
lagt mer i sagda länk än vad den
utan vidare kan bära. Den går i
fördyrande och restidsförlängande
krokar för att samla trafikunderlag
men det blir ändå långa gångvägar
till hållplatserna, och inne i stan
missar den alla gymnasieskolorna
trots att deras elever är en mycket
stor potentiell trafikantgrupp.

Mot både Norränga och Brunns-
hög talar också blotta avståndet,
4–5 kilometer in till Lunds cent-
rum. Det är såpass långt att många
väljer bort de absolut sundaste
färdmedlet för sina dagliga för-
flyttningar, nämligen cykeln.

Mot Lund NE kan dessutom
anföras att den skisserade grenba-
nan till länken förefaller mycket
osannolik. Den får inte ett ekono-
miskt rimligt underlag förrän efter
en mycket stor utbyggnad.

Fortsätt förtäta!
Egentligen behövs det inga nya
stora utbyggnadsområden, utom
möjligen för megaanläggningar
som EES. Potentialen för fortsatt
förtätning är enorm. Ett elevarbete
på arkitektutbildningen skissade
en utbyggnad med tio tusen
lägenheter inom dagens bebyggda
Väster, en stadsdel som är fullt av
impediment, inte minst i form av
småparker från den då barn lekte
ute men som idag primärt är
hundlatriner.

Ska det expanderas därutöver
är väster det lämpligaste väder-
strecket eftersom det är i den
riktningen som de centralast
belägna obebyggda ytorna finns.
Eftersom Mats Olsson (v) har
flyttat in till stan har det lokala
motståndet därute mist en klipsk
och vältalig förespråkare, så en
framstöt borde vara möjlig.

Gunnar Sandin

Ska det stå
Demokratisk

Vänster
i Lund

på valsedeln i höst?

Rådslag – Öppet möte

Tisdagen den 18 april kl 19
Palettskolans matsal,

Målarevägen, (på väster)

Alla som är intresserade av ett
frihetligt vänsteralternativ i

kommunalvalet
hälsas hjärtligt välkomna!

Föreningen för
Demokratisk Vänster i Lund

forts från sid 3
Att arbeta politiskt
 på mig. Och alltså på vänsterpar-
tiet!

Han snubblade in i lokalen, och
väl ute igen bedyrade han att jag
fått hans röst.

Hemma  påminde jag matte om
det inträffade, och krävde att
hennes parti nu skulle verka för
friskare luft i stan, och för stora
centrala grönområden där jag och
mina artfränder kan springa fritt
utan koppel.

-Visst Cilla, lovade hon storsint,
får vi bara in Karin i riksdagen så
ordnar sig resten!

Till valvakan fick jag inte följa
med. Den lär dock ha varit
välbesökt och med hög stämning.

Nästa valrörelse tycks ju redan
ha börjat, men temperaturen verkar
rätt ljum hemma hos oss. Husse
försöker hålla ställningarna men
matte och jag är besvikna på
politikens utveckling Var finns
förnyelsen, undrar hon, och var
finns det koppelfria grönområdet?
undrar jag. Och luften på Esplana-
den stinker av avgaser.

I år får  husse bevaka vallokalen
utan vår hjälp…

Cilla
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