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Så har arbetsdomstolen på nytt 
visat att den är en klassdomstoL 
Metallindustriarbetareförbundet 
forlorade huvuddelen av målet 
mot AB Gambro i Lund rörande 
tvångsförflyttningen av Kerstin 
Persson och Eva Risberg. Efter
som Kerstin och Eva omplacera
des innan centrala förhandlingar 
ägt rum ådömdes Gambro 5 000 
kronor i skadestånd, men efter
som Metall förlorade i stort får 
forbundet stå för rättegångskost
naderna på l O 000 kronor. 

Metall gjorde gällande i sin 
stämning att företaget tvångsför
flyttat Kerstin och Eva därför att 
de ansågs tillhöra ett visst poli
tiskt parti, och omplaceringar får 
ej ske därför a t t någon tillhör ett 
politisk t parti eller har en viss re
ligiös åskådning. Arbetsgivare har 
heller inte rätt, enligt kollektiv
avtalet, att trakassera anställd per
sonal genom att offentligen smuts
kasta den. Vidare gjordes gällande 
att omplaceringarna stora får
ändringar för arbetstagarna och 
att företaget inte visat god tagbara 
skäl för åtgärderna. I andra hand 
underströks att bolagets åtgärder 
utgjort disciplinär bestraffning. 
Något stöd för att ålägga arbets
tagare disciplinär bestraffning 
finns inte i kollektivavtalet . Åtgär
derna står därför i strid med § 62 
i MBL. 

På alla dessa punkter fick Me
tall fel och bolaget rätt i arbets
domstolen. Men domen var inte 
enhällig, LOs representant reser
verade sig. 

I krisens Sverige framkallar de 
offensiva hogerkrafterna röta i ar
betsrätten. Arbetsdomstolen byg
ger sitt ställningstagande på andra
handsuppgifter. Företagets s k ju
ridiske direktör, Lennart Ernulf, 
har gjort hembesök och intervjuat 
och detta uppfattar AD som av
görande och bindande bevis. Vad 
de berörda anställda på slangav
delningen har sagt fåster man inte 
det minsta avseende vid. Vidare 
tog man fasta på att en förman 
sagt att avdelningen numera är 
lugn, utan att bry sig om att av
delningen är totalt omändrad. 

Man har infört löpande band och 
därför har de lågavlönade kvinnor
na inte minsta chans att prata 
med varandra. För de paranoida 
direktörerna på Gambro föreligger 
oro när de farliga arbetarna pratar 
med varandra. 

Samma dag som Gambrodo
men kungjordes kom domen mot 
arbetarna vid Norrbottens ce
mentgjuteri i Öjebyn. Arbetsdom
stolen slår här fast att företaget 
var i sin fulla rätt att avskeda de 
33 arbetarna på grund av deras 
sex veckor långa strejk. F ack et 
hävdade att företaget var skuld till 
strejken, och LO-representanterna 
i AD stödde facket och reservera
de sig mot domen. Arbetsköparna 
har nu fått rätt att bära sig åt 
hur som helst. De kan provocera 
fram en strejk och sedan avskeda 
arbetarna. 

Båda domarna visar klart ar
betsdomstolens partiska hållning. 
De höga juristerna bispringer sina 
klassbröder , direktörerna i den 
svenska industrin. l den fördjupa
de ekonomiska krisen framstår 
det allt tydligare vem det är som 
dikterar rättsreglerna. Domarna 
visar att arbetare och tjänstemän 
är ställda utanför rättssäkerheten . 

Men skuggan faller också över 
den socialdemokrati som lade pro
positionen för medbestämmande
lagen , som ju enligt Palme var den 
största reformen sedan rösträtten. 
Vad är det för en reform som le
der till avsked, när skälet till arbe
tarnas strejk i Öjebyn var provo
kationer från arbetsköparna? Vad 
är det för en reform som leder till 
rädsla och facklig passivitet bland 
de hårt pressade och lågavlönade 
arbetarna i direktör Craafords 
guldgruva, AB Gam bro? 

Självfallet får aldrig klasskon
flikter som spontana strejker leda 
till avsked. Ett sådan krav är inte 
någon juridisk nyordning inom ar
betarrörelsen . Det innebär bara en 
återgång till den praxis som gällde 
före Lagen om anställningsskydd 
och MBL. Självfallet ska arbetskö
pare inte få lov att godtryckligt 
tvångsförflytta sina anställda. En 
offensiv arbetarrörelse måste stäl
la krav på vetorätt mot tvångs
förflyttningar och avskedanden. 
Stöd Kerstins och Evas kamp för 
rätten till facklig akrivitet! Stöd 
Öjebyarbetarna med uttalanden 
och pengar - postgiro 452 81 70-
6. Märk talongen Öjebyarbetarna. 

PRESSGRANNAR 
Utan kommentar 

»Hur som helst hyllar den obe
roende liberala SDS i dag Gösta 
Bohman på hans 70-årsdag. Må 
den borgerli~a regeringen sitta 
länge! Likasa dess fenomenale 
ekonomiminister. 

OLOF WAHLGREN~ 

Samarbetsinvit 
- Du lantbrukare eller företagare, 
varför inte vänstra lite med en 
sosse? 
Svar till »Fördomsfri chefredak
tör», Malmö 

Mårtenstor~ 
-borgarnas 

Torghandelspolitik 
Det kanske kan överraska en del 

att ett kommunistiskt parti har en 
genom tänkt och positiv syn 
på torghandeln . Sa är dock 
fallet - VPK Lund brukar ju inte 
låta sig hindras av några fördomar 
av det slaget. Vad det gäller är 
Mårtenstorget, en levande klenod 
i Lund som nu borgama i sin 
allmänna snålhet och enfald inte 
kan hålla fingrarna borta från. 
Så här är det ungefår: Fastig
hetskontoret tar in avgifter från 
de som står på torget och betalar 
å andra sidan Renhållningsverket 
för att de ställer u t och tar in 
torgbänkarna och gör rent på 
torget efter avslutad kommers .. 
Det går inte ihop sig med av
gifterna och följdakiligen vill 
Fastighetskontoret dra in ren
hållningen , låta torghandlama 
själva ta ut och in bänkarna 
och städa torget efter sig. Där
igenom skulle man spara in 140 
tusen av de 180 som det kostar. 
Folket i renhållningsstyrelsen, 
som vet hur det är och att ett 
salu torg faktiskt måste städas 
rejält, säger om det förslaget 
att själva torgbänkshanteringen 
nog skulle kunna rationaliseras 
och göras 45 tusen billigare, 
men att det får räcka. 
En kännare av Mårtenstorget 
In träder nu om inte hjältens så 

förnuftets röst och en kvali
ficerad kännare av förhållandena 
på Mårtenstorget. Det är natur
ligtvis Daniel Kallos, VPK-led
amot i fastighetsnämnden och 
stjärnförsäljare av Veckobladet 
(Ny Dag medföljer inbladad) 
Det finns gamla lundabor som 
inte tycker att det blir någon 
riktig lördag om de inte har bytt 
·några ord med Daniel på Mår
tenstorget om den moderna peda
gogikens brister , de aktuella grön
sakspriserna och problemen i den 
världskommunistiska rörelsen. 
Nåväl, Daniel har i en kraftfull 
reservation just utvecklat VPK
Lunds positiva hållning till små
handel på Mårtenstorget och de 

miljövärden den rymmer. Han er
indrar också om de utförliga och 
genomarbetade fårslag till en 
sanering av trafikförhållandena 
där som VPK framlagt. Han reser
verar sig mot fastighetsnämndens . 
beslut och vädjar till Kommun
styrelsen om att de måtte gå på 
Renhållningsstyrelsens linje. 
Man kunde kanske ha väntat sig 
att ett värnande om Mårtenstorg -
ets liv och kommers skulle sträcka 
sig tvärs över partigränserna. Icke. 
Socialdemokraterna fick vi med 
oss, men i tisdags beslöt nu den 
samlade borgerligheten i 
kommunstyrelsen att från den l 
april så skall torghandlarna bära 
sina bänkar själva och någon 
särskild renhållning skall det inte 
bli tal om. 
Ideologisk förblindning 
Det här är lärorikt på flera sätt. 
Det visar t ex hur förblindade 
borgarna är av sin egen ideologi. 
Den går ut på att snåla med det 
gemensamma, det offentliga. 
Livets lycka och mening är att 
hålla kommunskatten nere, på det 
att vi skall ha pengama kvar och 
forverkliga oss själva på egen 
hand. Att Mårtenstorget fyller en 
viktig social funktion som en 
plats där man träffas, handlar ett 
halvt tjog ägg och lyssnar på vad 
torghandlama har att säga, är 
borgarna in te in tressera de av, 
åtminstonde inte om det kostar 
pengar. Men beslutet visar också 
hur dåliga de är på att styra Lund. 
Det här beslutet kommer de näm
ligen inte att kunna hålla - deras 
egna väljare kommer att bråka 
med dem när antingen torg
handlama tvingas bort eller Mår
tenstorget ligger där nedskräpat. 
Sydlänsk karaktär 
Jag har väl en känsla av att marx
ismens klassiker intar en s.m.s. 
splittrad hållning i torghandels
frågan. Möjligen skulle ordför
ande Mao med sin mer pragma
tiska syn på klassallianser kunna 
ge mer. Hur som helst grips jag 
av förnyad beslutsamhet - visst 
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skulle socialdemokrater och vpk 
göra ett bättre jobb i ledningen 
för den här stan än de klantar som 
nu är i farten. Jag är övertygad 
om att lundaborna kommer att 
rösta bort borgarna i närmsta 
kommunalval. Efter det kan man 
anta att torglivet på Mårtens
torget kommer att anta en nästan 
sydländs karaktär. Lucifer 

Ateranvändning 
VB :s riksbilaga Ny Dag har under 

1de senaste åren fatt en rätt fräsig 
,Lay-out. (Så nu är det bara inne
hållet som är tradigt •.. •sätt anm). 
'I en artikel i förra fredagsnumret 
handlar det om avtalsrörelsen. 
»Dragkampen om lönerna» illu· 
streras med en dragkampsbild 
tjusigt inlagd i texten: Två lag står 
emot varandra, närmast kameran 
står tre personer med ryggen ti)l. 
och vid den andra änden av repet 
syns några energiska figurer som 
stretar emot. · 

1 Men, verkar inte figurerna be· 
kanta på något vis? Den där kraf
tiga typen, är det inte ABF-om· 
budsmannen Per-Göran Wikforss? 
Och flintisen längst fram är det 
inte kommunalrådet Birger Rehn? 
Eller Larry Andow? JG, min själ! 

VB-läsarna har kanske redan 
F j anat? Just det, Höstfesten! När· 
~ 1mare bestämt dragkampen mellan 
l VP.Ks och SAPs kommunalpoll· 
jtiker ... 

, . Det är kanske dags att ställa 
l J några frågor till Ny Dags redale • 
j tion: l/Symboliserar VPK-laget 
· SAF eller LO? 2/0in SAF-!? 

3/0rn LO - hur kan man tolka 
! detta med tanke pä att det var 
JSAP-taget som vann draskam· 
pen? 

nog också att »vänsterliveb> i s~ort, 
möten, debatter, fester, umgange 
- drabbats hårt av privatismen. 
För vår del i VPK Lund är det 
också så att expansionen mattats. 
Inte minst är det betänkligt att 
nyrekryteringen fortfarande i stor 
utsträckning sker i åldersgruppen 
25-30 år, alltså bland de~ som på
verkats av vänsteruppsvmget, dvs . 
att nyrekryteringen bland de yng
re är dålig. 
VB: - Styrelsen talar om vikten 
av studier i verksamhetsplanen. 
Vad bör studeras? 
J: - Jag tycker att det vikti&,aste 
är att höja blicken oc~ se pa de 
»stora» teoretiska och ideologiska 
frågorna, alltså vilket saomhälle ~i 
kämpar förz Och att fran ~tt ~
dant, aktualiserat perspektiv dis
kutera frågor om demokratm, om 
partiets roll, om or~anisationsfor
mer och synen pa staten. Att 
alltså rycka de stora målen längre 
in i synfaltet, så att de ~ar! koll
kretiseras och att det VI gor har 
och nu blir fastare förbundet 
med dem. 
VB: -Några synpunkter på marx
ismens kris? 
J: - Det är väldigt frågekomplex 
du drar upp, men OK. Kort. Till 
att bölja med kan väl säga att 
marxismen dvs vetenskapen och 
samhällsfili~ofin befinner sig i 
kris. Desstuom finns det krissym 
tom i den kommunistiska rörelsen 
och i vänstern i stort. Det rör sig 
alltså om olika saker, även om de 
hänger ihop. Vad gäller denvet~n
skapliga krisen, kan man väl saga 
att vi befinner oss i bakvattnet 
efter en oerhörd vitalisering av 
marxismen under »vänsteruppsvin
get» - med mer nytänkande och 
fler arbeten än vad VI sett sedan 

VB-tema: 

mellankrigstiden. De inre orsa
kerna till nedgången tror jag, 
förutom den banala uttröttnings
effekten. ligger i att nyläsningen 
av Kapitalet och andra ttmga 
skrifter, som ju var de forsta 
stora insatserna av t.ex. »alt
husserianer» och »kapitallogiker», 
har fått ett så att säga naturligt 
slut. Och att den vidare· utveck
lingen som bl. a. har . in':!eburi t 
att marxister har gett s1g pa »nya>> 
områden såsom könslig arbets
delning och teknologi, och med 
nya grepp gett sig på »gamla» om
råden sasom statsteori - har lett 
till problem angående metod och 
sammanhang mellan ol.i~a bita~. 

Vad ~äller den politiska knsen 
är den bade ideologisk och organi
satorisk och har diskuterats liv
ligt. Ibiand har jag blivit något 
förundrad över den flathet som 
vänsteruppsvingets marxister visat 
gentemot. kritiken fr~n den »nya» 
högern. Ar det m te sa att de flesta 
som fortfarande kallar sig marxis
ter för länge sedan gjort upp med 
t.ex. personkult, historiska och 
andra bortförklaringar av diverse 
förhållanden i de s.k. socialistiska 
länderna, eller föreställningar om 
att det socialistiska paradiset skul
le finnas i Kina, Kuba eller Viet
nam (föreställningar som självfal
let inte kunde innebära något stöd 
till dessa länder att övervinna sina 
konkreta problem)? Att alltså d~ 
som stod för idolisering, ideall
sering och osjälvständigt tänkande 
i stor utsträckning redan har pas
siviserats. 

Självfallet har vi ingen anled
ning att acceptera att stalinismen 
skulle vara konsekvensen av den 
egentliga marxismen. Det h.ar. all
tid funnits olika marx1st1ska 
strömningar, fr.a. har det allt.id 
funnits oppositionella kommurus-

Om föråldrakooperativ 
Det har blossat upp en debatt i 
Veckobladet om de föräldrako 
operativa daghemmen. Det rör sig 
ju om ett gammalt och välkänt 
barnomsorgsproblem: frågan om 
föräldrarnas information , infly
tande, medverkan i barnomsor
gen. I de s k föräldrakooperativ~n 
prövar man modellen, att VarJe 
förälder deltar i verksamheten 
en dag per månad samt i viss 
planering, utflykter etc. Den mo
dellen har prövats på flera håll . 
Erfarenheterna verkar goda. Att 
föräldrarna får sina avgifter redu
cerade är inte orimligt. Samhället 
bör också vara så organiserat att 
det tillåts, att föräldrar ägnar en 
dag i månaden åt sina barn. 

J ag tycker gott, att verksam
hete bör prövas i Lunds kom
mun - självfallet med en utvär
demg efter en försöksperiod. 

Men det kan inte godtas, om 
man försöker reducera personal
styrkan i de förätdrakooperativa 
daghemmen. Föräldrarnas med
verkan är ingen ersättning för 
personalen. Förätdrakooperativ 
syftar till att finna en god form 
fOr föräldrarnedverkan - inte att 
skära ner personalkostnaderna. 

I Lund finns som bekant en 

flora av privata barnomsorgsfor
mer, bl a föräldakooperativ. Oav
sett om verksamheten bedrivs 
av moderater eller kommunister 
så bör den inte subventioneras 
med skattemedel. Den privata 
barnomsorgen innebär sämre 
kontroll över verksamheten. Kan 
man t ex anständigtvis försvara 
att skattemedel ges till en marn 
ma som i sin egen villa driver 
daghem för egna barn jämte ett 
par till? Också de anställda i 
privat omsorg kommer i under
läge . Dessutom bryts köordning
en. Borgama i Lund · tycker det 
är bra: den initiativkraftige och re
sursstarke skall ha förtur i kön! 
Men det kan aldrig vara en kom
munistisk politik. För oss är soli
dariteten viktigare! Barnomsorgen 
skall vara en kommunal angelä
genhet. 

Behöver det sägas, att den vik
tigaste frågan i barnomsorgen är 
hur man skall få till stånd en 
snabb utbyggnad? Bristen på dag
hemsplatser i det borgerliga Lund 
är mycket stor. 

ter, ja det är ju så, att de! har 
varit kommunister som statt 1 
främsta ledet i kampen mot o
mänsklighet, Gulag osv. Här finns 
mycket att lära, som naturligtvis 
inte passar ihop med »nyfiloso
fernas» floskler, men som vi har 
desto större anledning att för
binda oss med. 

Problemet med den !ratio
nella fixeringen på de s.k. socia
listiska staterna är främst att den 
har verkat blockerande på den 
socialistiska fantasin, hur en 
svensk, fransk, tysk socialism 
skulle kunna ta sig ut. Hör kan 
alltså även den kritiska syssel
sättning med dessa länder fungera 
blockerande på utvecklingen av 
våra visioner, osv. 

Organisatoriskt har formerna 
stelnat och benägenheten att ge 
sig i kast med nya arbetsområden 
minskat. På många sätt är det så 
att de unga arga under vänster
uppsvinget , de som betecknade 
den kommunistiska rörelsen som 
senil, nu har blivit medelålders. 
VB: - Vad saknar du mest i det 
politiska arbetet? 
J: - Det är klart att det är tråkigt 
att glöden falnat, att entusiasmen 
och de galna ideema minskat. En 
entusiast med tokiga ideer kan 
alltid fås på bättre tankar och u t
rätta något väsentligt, medan en 
blaserad besserwisser bara är för
lamande. Men kanske ännu mer 
betänkligt är det att vi bliyit 
mindre kritiska ; mot maktens m
stitutioner, mot förstelnade orga
nisationsformer, mot arbetarklas
sens liv och leverne, mot partiet. 
Visst är det bra med en partikam
rat som tycker att vi har en riktig 
politik och som arbetar däreft~~· 
men det är bättre med en som ar 
kritisk, tycker att den förda poli
tiken har avgörande fel och 
ty bara så kan vi gå framåt. 

VPKs söndagsskolas första 
möte tar upp frågan om 
marxismens kris. 
Mötet kommer att hållas på 
Smålands Nations A-sal den 
l febr kl 19 .00. 
Läs gärna Zenit-häfte nr 4 
s 59-73 innan du går dit. 
Svante NGrdin inleder. Ef
ter en paus med kaffe och 
bullar hoppas vi på en livlig 
diskussion. 
Alla är välkomna men spe
ciellt VPK-medlemmar och 
sympatisörer. 
Vill du veta mer om kom
mande möten i söndags
skolan läs VB l /81 eller 
ring till Marianne Sonnby 
131975. 
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storiens agenter 
Jag sitter framfår apparaten, slö
tittar. Det har varit som vanligt , 
jag minns inte längre. Jag tror att 
Christer Pettersson har prisat det 
sydkoreanska systemet, eller de t 
brasilianska, och att Bengt Gö
ransson· har fåktat med mikrofo
nen framfår en gränslinje , en be
fåst sådan. Jag hör bara klagan i 
deras röster , inte orden . När ska 
dom karlarna överskrida ~ränser, 
inte göra halt framför dem. 

Då är turen kommen till Iran, 
dagens protion. En medlem i am
bassadpersonalen intervjuas, hans 
sinne är förmörkat , ur gapet 
bubblar "hate" , "hate", "hate" . 
(Men jag behöver inte gå långt 
ute på gatan för att höra liknande 
omdömen på klingande skånska: 
såna svin!) Och länge var det en 
smula genant att notera hur in
dignationen flämtade efter luft 
på Arbetets ledarsida. 

Khomeini 
Då tyr jag mig hellre till den ryska 
tidningen Sanning . som i något 
skede av händelseutvecklingen u t
nämnde Khomeini till "den objek
tivt progressiva faktorn" . Så rätt 
dom hade den gången, pågarna i 
Sanning! Historiens agenter är 
sällan snutfagra, och de klarar 
ofta bara av en sak: att rymma 
upp , städa undan . Jag har en 
känsla av att Khomeini skall å
stadkomma en sak, fullborda 
nånting, kompromettera sig och 
sin sak i oerhörd mån , sopas bort 
och ersättas av annat och andra. 
En filosof. som hette Georg Wil
helm Friedrich, skulle ha nickat 
gillande åt skådespelet. 

Sakta i backarna! ropar en 
vaksam läsare. Med talet om "his
torsika agenter" kan man urskul
da många illdåd, och mycket 
dumheter. Då blir USA kanske en 
historisk agent i fallet Vietnam , 
det som var sänt för att katalysera 
landets enande? Och FNL-rörel
sens vrede kommer att rymma ett 
element av brist på förståense, 
brist på förstånd ... Njae inte rik
tigt, jag skulle väl själv också före
dra att historien gick en smula 
rakare på målet , utan såna krum-

bukter. Men det negativa har sin 
funktion i alla sammanhang, lik
väl som det positiva, progressiva. 

Kung Gösta 
Nu kommer imanen Bohman i 
bild , eller han heter kanske kung 
Gösta hos oss. Han är kanske vår 
historiske agent? Vilken skulle i så 
fall hans uppgift vara? Att avslöja 
släktskapen mellan borgerlig och 
socialdemokratisk politik, göra 
den tydlig för alla. Han skall väl 
få göra halva jobbet, kompromet
tera sig och sin sak i oerhörd mån 
och sen sopas bort. Och sedan? 
Sen skall socialdemokratin själv 
stå för resten, på en resa med kur
sen satt mot "den gamla goda ti
den" . Bara dom nu inte burar in 
hela ryska ambassaden för att by
ta den mot Raoul Wallenberg, när 
det böljar gå riktigt utför med 
gamla Sverige. Då kommer väl 
danskarna att erinra sig en oregle
rad gränstvist, och den gamla 
stiftss taden Lund hamnar återigen 
i citronvand och röda pölsor . 
Et voila ' justement comme on 
ecrit l'histoire . . . 

Christer Petsson har med ro
manerna Drakdödaren (-69), 
Den inre fienden (-71) och 
Karl och fabrikanterna (78) 
tillvunnit sia många lovord. 
Även essäsamlinsen Från In· 
galunda till Inaenstans (-77) 
har lästs och älskats av mån-, 
gen. Han tillhör redaktionen' 
för NatUJ och Samhälle, är 
-aktiv miljöaktivist och försö· 
ker skåda in i framtiden, vil
ket bl.a. resulterat i skriften 
Sydvästra Sklne ir 2000: en 
studie av olika gruppers fram
tidsbilder (-79). lted. hoppas 
att han då och då *a kunna . 
slita sia från studierna av 
backsvalor och gulärlor och . 
skriva lite i Veckobladet. t 

STUDERA NUMERA STUDERA NUMERA STUDERA 

Är du intresserad av studier i Kommunistisk Ungdoms regi så 
har du chansen nu. 

Vårens studiecirklar börjar snart. Vi tänker studera: Marxis
tisk grundkurs, Marxistisk fortsättningskurs, Kvinnacirkel och 
Anti-Imperialistisk cirkel. 
Anmäl dig till Jonaspersson på tel 12 02 28 

PRENUMERANTERPRENUMERANTERPRENUME 

Detta nummer av VECKOBLADET är det sista till de som 
ännu inte har förnyat sin prenumeration för 1981. 
Tyvärr har en del av er som betalt inte skrivit namn på post
girotalongen. Du som vet att du betalt men inte får VB nästa 
vecka, hör av dig med namn och adress till redaktionen. 

UTGIVARKORSBAND 

Karin Blom 
Erik Dahl bergs g 3 B 
222 20 LILJNlD 

Komfnunal(råds )konst 

Snacket gick i personalrummet: 
- Konsthallen ställer ut tavlor som 
kommunen köpt in. 394 stycken 
sen -74 står det här i tidningen. 
- Så det har dom råd med . .. 
- Till chefstjänsterummen då v~? 
- Och vi som inte ens får VIkaneri 
- Det är ju ett stöd för konstnä-
rerna också förståss . . . 
- Jo, det är klilrt, men det finns ju 
så mycket annat att lägga pengar
na på. 
-Om vi skulle ansöka om ett 
konstverk till expeditionen . .. 

Efter det här sam talet gick jag 
till Konsthallen för att kolla vad 
vi fått för skattepengarna. Jovars, 
det hela var väl rätt okej . Mycket 
av konsten var placerad på pen
sionärshem t.ex. och det är ju en 
vettig användning. Och fyra kro
nor per lundabo är ju inte så 
blodigt. .. 
Upprörande 

Men , det var ändå en sak som 
upprörde mig. ÅI 197 8 inköptes 
en tavla i en helt annan prisklass 
än de övriga konstverken. Gösta 
Adrian Nilssons Självporträtt, för 
40 OOOkr. Denna tavla är placerad 
i ett kommunalråds tjänsterum! 

J ag tycker att principen för 
kommunalt inköpta konstverk 
bör vara att de ska placeras på 
»allmäna platser, som korridorer, 
väntrum, matsalar eller · institu
tioner som pensionärshem, dag
centraler, skolor och f<irskolor. 
I enskilda personers ljänsterum 
bör de enskilda personerna själva 
ansvara för väggprynaderna. Till 
tröst för de andra fyra kommu
nalråden och andra kan upplysas 
om att GAN-målningen finns som 
affisch för ett par tior. 

Offentligt okommunalt konstverk 
utanför kommunalrådens tjänste-· 
rum. 

Extra kommunmöte den 5/2 
kl. 19.30 på Smålands nation. 
Mötet ska framför allt be
handla Lunds kommuns ener
giplan. Mötet kommer att in
delas i två avdelningar varav 
den första är öppen för även 
icke medlemmar. Olika ener
gi- och miljögrupper kommer 
att inbjudas. 
VPK Lunds årsmöte fort
sätter torsdagen den 19/2 
(alltså inte den 5/2 som med
delats tidigare) kl. 19.30 på 
Smålands nation. En intern
bulletin kommer att skickas 
ut till alla medlemmar innan 
den 5/2. 

VPK Lund, styrelsen 

STÖDKOM. för Nicaraguas folk 
har off möte om El Salvador tisd 
3/2 kl 19 på Korpamoen 
Kastanjegatan 7. Roberto Cuellar 
från Iglesia Popular, som stöder 
FDR kommer att berätta om läget 
i El Salvador. 
VPK LUNDS IF Fotbollsträn lärd 
31/1 kl16-18, Lerbäcksskolan. 
BLÅSORKESTERN Sextetten 
övar kl lO lärd 31/1. B-ligan övar 
kl 12 lärd 31/1. Allt på Mickla
gård. 
VANDRINGSSEKTIONEN An
mälan till vandringen den 7-8/2 
Ring Christina&Nisse 14 54 45 
STÖDKOM. för Nicaraguas . folk 
har med! möte torsd 5/2 kl18 

~~!WJV~~KA = '" MOT 
SVENSK VAPENEXPORT 
Namninsamling Mån, ons, torsd 
och fred kväll på Mårtenstorgot 
Lörd 7/2 Apellmöte, Mårtenstor
get. Offentligt möte sönd 8/2 
kll9 · Stadsbibl hörsal. Wilhelm ' 
Agrell talar om Svensk vapenex

rt. An. Svenska Freds och , 
kiljedomsföreningen. vm du .. 

namnlistor kontakta Brita 
1ssoB 3071 78. 

LILLA TEATERN: lördag 19.30 
Vindhäxor 
Söndag 16.00 »Bara ett st~nkast 
bort» (Bampjäs, för barn over 7 
år) 
SMÅLANDS, Fredag Åke Kråkan 
Nilsson, kl 22 
SPARTA Fredag : Finn Zetter-
holm, · 
AF Lördag: »Vinterritual», Garbo
chok, Rädsla, TT-Reuter, Josef K, 
City Kent, kl 20 

redaktionsutskott 
utgjordes av Lars Borgström , 
Jan Hindersson och Eva Alm
qvist. Nästa veckas kontaktredak-
tör är Lars Borgström tel131975 

Hemma
Rectangle


