
E'IT STEG TILL V ÄNSTER ÄR ALDRIG FEL 

Fredagen den 9 mars 

IKEON grundlagt 
med VB 

Jippona avlöser varandra på PåJsjö 
Angar så att de som jobbar där 
börjar längta efter lite arbets ro. I 
september var det invigningen av 
barackerna hos Ericsson Tre Kor
var med öppet hus i veckan efter. 
För nån månad sedan kom IKEA 
och sa tsade 110 miljoner i forskar
byn lK EON , och i förra veckan 
var det finansministerns tur att 
gjuta grundsulan till den perma
nenta kemidelen av forskarbyn. 
(Numera läggs inga grundstenar, 
det är gammalmodigt.) 

ERICSSON 

I helikopter anlände flnans
ministern från Sturup och togs 
emot av idelleende läns-, kommu
nal-, universitets- och företagspam
par . Optimismen och framtidstron 
tycktes det inte vara något fel 
pa, ocn ctet var egentligen bara 
IDEON s vänner som var välkomna 
påpekade land shövdingen . Nä; 
sedan finansministern hyllat sam 
arbetet mellan universitetet och 
näringslivet och utlovat skatte
frihet för stiftelsen SUN , ja då 

Foto: Thomas Schly ter 

gtck tankarna osökt till kontakt
konferensens glada dagar i slutet 
av 60-talet. Skulle män nu rusa 
fram och lyfta ner honom från 
talarstolen? . 

stämningen var nog inte den 
rätta för ett sådant ingripande , ty 
de närvarande herrarna såg inte ut 
at t vara några vänstersympatisörer. 
(Bara fyra damer syntes: kommun
styrelsens ordförande, stadsarkite
kten , universitetets BB.Qirektör 
och finansministerns mor .) Så det 
fick vara nog med den saken . 

Lerigt är det ju på På lsj ö Ängar , 
och för att de höga gästerna inte 
skulle smeta ner sig om skorna, 
fick de åka buss till platsen för 
själva ceremonin vid Kemicentrum 
VEs utsände, so m ta$lt genvagen 
över de berömda Ängarna som 
egentligen är Åkrar, var redan på 
plats när bussarn a anlände. 

l en rostfri låda som skulle 
gjutas in i betongsulan, stoppade 
flnansministern ner diverse före
mål och skrifter. Där var IDEON
bro schyren , IKEA-katalogen och 
den alldeles farska forskningspro
positionen, som alla skulle på
minna framtidens arkeologer om 
den positiva anda i vilken IDEON 
föddes . 
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Delad arbetslöshet? 
I en trepartimotion vill de 
borgerliga i Lund ge de kom 
munalanställda möjlighet att 
skära ner sin arbetstid med 25 
procent , med motsvarande 
lönesänkning . Man utgår där
vid från att inga nya ordinarie 
tjänster ska tillsättas utan att 
endast vikariat ska tillkomma. 
Kopplar man ihop denna ide med 
borgarnas ekonomiska planering 
fram till 1989 , som innebär att ca 
500 jobb måste försvinna, så för
står man att här skapas ett instru 
ment för nedrustning av den de 
mokratiskt styrda, offentliga sekt-
orn. 

forts sid 2 Han s Håkansson, 
en av motionärerna 

I Lund sitter 
skolan trångt 

I kommunens reklambr:>schyr för forskarbyn "Ideon " säger 
moderata kommunalrådet Gun Hellsvik att Lund har en god 
skolsituation. Men verkligheten är en helt annan. Lund är en av 
de kommuner i landet som är säm st försedd med lokaler för 
sina gyronasieskolor. 

Frågan är om det är så många 
"vanliga människor" som vet hur 
stora Lund s gym nasiesko lor blivit . 
Antalet gym nas ieelever på de tre · 
kommunala gymnasierna har ökat · 
från 2 200 78/79 till 4 200 83/84 . 
Men lokalerna har inte växt med 
tillströmningen , de har inte ens 
växt enligt planerna . 

Lund är kommunen där INGEN 
av tre gymnasieskolor har en egen, 
tillräckl ig gymnastiksal. Lund är 
kommunen där ingen gymnasie
sko la klarar sin undervisning utan 
fö rhyrda lokaler. Lund är ko m
munen som har 100%-ig överbe
läggning på ett av sina gymnas ier. 

fort s sid 4 



Isolera 
Sydafrika! 

Sydafrikas destabiliseringspoiitik i 
södra Afrika kröns med framgang 
för tillfället. :VIozambique har un
derkastat sig en säkerhetspakt och 
ett handelsav tal med Syd afrika. 
Tidi~arc var det An~ola. Lesotho 
har r ett par omganga r tvingats att 
be Al\'C-medlemmar lämna landet. 
Allt de tta sedan Sydafrika syste
matiskt stött oppositionella mili
tära styrkor i nästan samtliga län
der i södra Afrika. Vårt stöd till 
frontstaterna måste intensifieras 
lik>om stödet till ANC. De behö
ver ekonomiskt sa väl som moral
iskt stöd. Ungdomar som tving
ats tly från Sydafrika måste av
bryta sina studier. Dessa behöver 
ekonomisk hjälp. stipendier, för 
att kunna fortsätta. Om Sverige 
verkligen menar allvar med sitt 
stöd till ANC skulle alla invester
ingar överhuvud taget förbjudas. 
Trots Sydafrika-lagen har de sven
ska fö retagen ökat sin om sättning 
med 25% årligen sedan 1979. SKF 
går i sydafrikanska tidningar ut 
med reklamen "Hälften av alla 
sydafrikanska bilar rullar på SKF: s 
kullager' ' . Här måste även militiu
ens bilar vara inräknade. Denn a 
reklam talar för sig själv. 

Dom us Lund säljer sydafrikan
ska varor. Detta är stor skam. Att 
man nu talar om det öppet gör 
inte saken bättre . Ställ upp på Ak
tion mot Apartheid som Isolera 
Sydafrika-kommitten anordnar 
24 / 3-1/ 4 

Våldstendens 

Det verkar som Jan Mårtensson i 
sydsvenskan - han som diskret 
brukar vårda sig om de moderata 
värdena - tycker att vänstern bli
vit för diskret i sina kampmetoder 
och att därför polismästare Måns
son får för lite att göra . 

A nej, försök inte med oss: skär 
ner på polismakten i stället! Den 
är klart överdimensionerad , vilket 
framgår av en utredning som gjorts 
av statskontoret. 

Eller vill J an i sitt sparsamhets
nit bara dra in på barnomsorg, 
åldringsvård och liknande? 

Vänstern 

Glöm inte 
Vårkonfesten 

I sam band med distriktets 
årsko nfe rens i Eslöv den 17 -18 
mars blir de t stor baluns på 
lö rdag kväll ( 17 /2) . 

Middag, dans, underhåll · 
ni ng. Pri s 60 :-/pers . Anmälan 
till Vpk- Eslöv, Box 10, 241 00 
Eslöv elle r ring till Helmuths 
acupresstelefon . 

Fiesta i L und 
en lokal utopi 

- forts från sid l 

Arbetslösheten breder ut sig i 
kapitalismens Europa och även 
där det finns tecken på ökad pro
duktivitet ökar inte antalet jobb, 
eftersom den nya tekniken ersät
ter människohanden. Om vi vill 
komma tillrätta med arbetslös
heten och undvika beredskaps
arbeten, förtidspensionering o dy l 
så måste samhället bygga ut ser
vice, omsorg, utbildning, hemar
bete, kultur, idrott och annan 
människaintensiv verksamhet. 

F ör nagra ar sedan läm n a de jag 
(av pur snålhet måste jag erkänna) 
statskyrkan. Ingen, inte ens sign 
Finn. kan fa mig att återvända . 
Några ideologiska hinder tycks 
visserligen inte föreligga. Därvid
lag tror jag att det hos Sundby till 
och med är högre i tak än i VPK. 
Nej . värre är att det verkar vara så 
förbannat tråkigt i de l u the r ska 
statskyrkorna, tråkigare än i VPK 
och mycket tråkigare än hos de 
romerska katolikerna . Jämför 
Luthers födelsedagskalas i DDR i 
t]or med hur man t ex i Pamplana 
varje sommar firar ett vanligt hel
gons namnsdag. Och då fyllde 
Luther änd å jämna! 

Idrottshall 
Gunnar Sandins förslag i VB nr 6 
att låta katolikerna få tillbaka 
Klosterkyrkan är utmärkt , också 
av andra än de (goda) skäl, som 
Gunnar anför. Det finns i dagens 
ekonomiska läge all anledning att 
öka utnyttjandegraden i befintliga 
anläggningar. Tänk om den lin
köpingsprofessor (i företagsekono 
mi?), som klagar p å att den of
fentliga sektorns tandläkarstolar 
utnyttjas för dåligt, kunde släppas 
loss bland kyrkbänkarna i Lund ! 
Han skulle kunna ge oss oslagbara 
argument för att göra Allhelgona
kyrkan till konserthus och varför 
inte Domkyrkan till idrottshall. 

S:t L ars 
Om den katolska församlingen i 
Lund fick en riktig kyrka, kunde 
det medföra ett uppsving för hela 
verksamheten . Kanske skulle sta
den s skyddshelgon kunna fuas 
den l O augusti. Det är väl inte o
möjligt, att papisterna skulle kun
na intressera turistchefen Kjellin 
och Köpmannaföreningen för 
samarbete kring ett sådant projekt. 
På så sätt skulle Kjellin kunna få 
de n sommarfest han nyligen efter
lyste. 

E n cierro 
För att locka riktigt mycket folk 
att äta och dricka och handla i 
Lund kunde man arrangera en en
cierro på Pamplonavis nedför den 
nyasfallerade Bredgatan från All
helgonakyrkan till stortorget. 
Man skulle nog få låna några äl
gar från Skånes Djurpark , om man 
lovade att sätta upp väl synli~a 
skyltar, som upplyser om varifran 
dj uren lånats ut och hur man lät 
tast tar sig dit per bil. Det ned
läggningshotade slakteriet i Eslöv 
skulle kunna öka lönsamheten ge
nom att hyra ut grisar, som ändå 
skall avlivas . Och kanske skulle 
man kunna rädda Magasinet un
dan en rivning genom att lansera 
det som djurdepå? Det enda rea
listi ska alternativet , Allhelgona
kyrkan, skall ju bli konserthus . 

På Stortorget skulle ferielediga 
skolungdomar kunna lära turister
na hur man sprutar !CA :s (eller 
COOP:s - man får väl tänka sig 
något anbudsförfarande) röda 
blandsaft i ansiktet på varandra ur 
sp ecialdesignade tetraförpackning
ar . Arriba la tetra! 

Spin off-effekter 
Spin off-effekterna av en helgon
fe st i Lund skulle alltsil bli avse
värda. Sysselsättningen skulle öka 
såväl i servicesektorn som i för 
packningsindustrin, Magasinet på 
Bredgatan skulle lik so m slakteriet 
i Eslöv kunna räddas och viktigast 
av allt: Bredgatan skulle till båt
nad för älgar, brandbilar och cy
klister kunna undgå stensättning. 

Q 
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Vänsterns roll 
Vad som bekymrar mig mest är 
att en sån här allians m ellan han
delskapitalet och papisterna läm
nar inte bara lutheranerna utan 
ocksa den lundensiska vänstern 
utanför. Risken finns att någon 
puritansk fraktion (sign Finn?) 
kommer att liera sig med satskyr
kan, Djurskyddsfören ingen och 
enstaka center- och miljöpartister 
för att motarbeta projektet. Det 
vore djupt olyckligt om vänstern i 
gammal dålig stil ställde sig vid si
dan om och demonstrerade sitt 
nej tack. Det är väl i dagens kon
junktur inte värt att damma av 
och citera sina gamla Lenins valda, 
men nog skulle man önska, att det 
tillfälle som bjuds kunde gripas i 
flykten. Modiga unda män , som 
skall springa fram för älgar och gr i
sar Bredgatan ner behöver en tid
ning att hålla i handen (å tminsto
ne har de det i Pamplona). Se till 
att det blir NY DAG! 

Lasse-Maja 

Personnumren kvar 

Detta tycks borgerligheten 
inte fatta. l stället pratar man om 
privatisering av den offentliga sek 
torn. varvid man inbillar sig göra 
rationaliseringsvinster, elvs jobb 
sk a försvin n a. 

God ide 
lde'n att skära ner arbetsticlen är i 
och för sig god och har ju sedan 
länge fram förts av vpk, men det 
får in te ske så att antalet arbets
timmar min skar. 

På många arbetsplatser har 
kvinnorna tillkämpat sig deltids
arbete, eftersom pa dem fortfar
ande ligger huvudansvaret för 
hemmen . Om även männen tvin
gades till förkortad arbetstid, sa 
kunde det fa en utjämnande ef
fekt p a hemarbetet. Den frivillig
het som borgarförslaget bygger pa 
kan a andra sidan bidra till att för
stärka könsmotsättningarn a ge
nom att det bara blir kvinnorn<J 
som väljer deltidsarbetet. :V!ännen 
förstärker därvid sina positioner 
pa arbetsmarknaden. 

Dialog 
Även om det finns ' tarka invänd
ningar mot trepartimotionen sa 
kan elen ändå vara inled ningen till 
en dialog mellan klasserna. efter
som det här i nagon man förelig
ger gemensamma intressen. Är t ex 
borgarna beredda att ga rantera att 
inga arbe tstimmar försvinner om 
de kommunalan ställda ges rätt till 
deltidsarbete? 

H / 

på biblioteket 
Personn umren är ju en omdiskuterad fråga. Även bibliotekens 

' an vändning av personnummer har ifrågasatts. I Malmö var det en 
insändardebatt i frågan nyss. 

På riksplanet har Ulf Adelsohn 
med instämmande från Bengt 
Westerberg sagt att personnummer 
inte ska få användas annat än av 
polis , skattemyndigheter och lik
nande. Det lokala partifolket tycks 
de inte alltid ha med sej . På biblio
teksnämndens möte i tisdags god
kände alla part ierna att person
numren ska fmnas med i data
systemet Bums som i vår införs på 
biblioteket i Lund. Skälet är att 
fOrsumliga boklånare ska kunna 
spåras till ev nya adresser. Och 
någon risk för registrering är det 

inte, för alla uppgifter raderas ut 
när en bok återlämnats. 

Så är det faktiskt in te idag, 
och forskarna kan beklaga de 
möjligheter som nu försvinner. 
Man kan påminna om Carl Hennk 
Svensted t som i en essä redogjorde 
för sin brors läsning med hjälp av 
en gammallånejournal. Det var en 
fln studie över en bildningsväg 
och bildningsmiljö. Någon sådan 
blir inte möjlig att skriva över da
gens lundabor, trots de bevarade 
personnumren . 

gr 
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Men när bussarna gett sig iväg 
med de höga gästerna, kunde VBs 
utsände med de hyggliga betong
m;betarnas hjälp också pilla in 
nagra nummer av VECKOBLA 
DET i lådan där man kan läsa att 
det faktiskt också fanns de som 
var kritiska. Så när betongmassan 
med vibratorns hjälp slöt siu kring 
minnena från 80-talet, var det åt 
min sto ne lite balans i lådan. 

Var är vänstern? frågar en del. 
Jo nog finns den, men kampme
toderna är kanske lite mer diskre
ta idag. framtiden kommer med 
säkerhet att utvisa att forskningens 
frihet inte går att förena med en 

Här t;juts VB mm in i betont; .. 

så ohöljd kapitalism som nu fro
das på På! sj ö Ängar. Redan nu 
är det ju landets mäktigaste stor
företag som slagit sig ner på kaffe
rastavstånd från tekniska högsko
lan. De små avknoppningsföreta
gen får försöka utveckla sina knop
par nån annan stans där det finns 
billiga lokaler. Kanske i en källare 
på Linera eller i Bryggeriet eller 
Magasinet - om inte fastighets
kontoret river det alternativt rus
tar upp det till lyxstandard och 
oöverkomliga hyror. 

Men det är en annan historia 
som vi får återkomma till. 

500 jobb försvinner? 
om borgarna får som de vill kommer förvaltningarna att tvingas l 

skara ner sma utgifter med l 0%. Det blir resultatet av budget
berednmgens ramforslag . Oppositionen lyckades dock bord-
lägga förslaget . . 

Vid denhärtiden brukar Kommun
styrelsen fastställa de ramar som 
kommunens förvaltningar skall 
hålla sig inom när de gör sina för-
slag till budget för nästa år. · 

Förslag till ramar har förberetts 
av den sk budget- eller rambered
ningen det är samma personer som 
t Kommunstyrelsens arbetsu
skott: Varken Vpk eller Miljöpar
tiet lmns ~!led där och beredning
en har dartar borgeltg majoritet. 

Borgarnas förslag till ramar 
har tidigare kommenterats i 
pressen . Det utgår från att kommu· 
nalskatten skall vara oförändrad 
15 kr de kommande fem åren. 
För att klara detta krävs att kom
munens nettokostnader minskar 
med 10% under perioden eller 
med 200 miljoner kronor ! De 
medel som har avsatts för nya 
verksamheter 1984-88 har stru
~its och man föreslår ökad upp
lanmg. 

Socialdemokraterna har ett 
minoritetsförslag som följer den 
ekonomiska plan som togs vid 
budgetsammanträdet 1983. För 
att den ska gå ihop på pappret 

krävs skattehöjning med l kr 
1984. 

Nu hände det ovanliga att 
Komrn~styrelsen i tisdags bord
lade fragan. Bakgrunden är att 
Vpk, Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet på V pk :s initiativ 
kommit överrens om att träffas 
och. prata igenom budgetfrågan. 
Partirepresentanter har i inter
vjuer klart sagt ifrån att man inte 
kanställa sig bakom det borgeli
ga forslaget Det kommer att inne
bära starkt försämrad kommunal 
service och att bortåt 500 kommu
nalanställda kan mista jobben. 
Borgarnas förslag har alltså inte 
politisk majoritet men det fanns 
risk att det ändå skulle kunna gå 
tgenorn och att förvaltningarna 
fick gara budget med deras förslag 
so m grund. 

De icke-borgerliga partiernas re
presentanter i Kommunstyrelsen 
var da eniga om att nägon form av 
gemensamt ramförslag bara kunde 
bli bättre än borgarnas. 

Om det blir ett sådant och hur . 
det kornmer att se ut vet vi först 
i slutet av nästa vecka. 

Y t tertigare en högklassig film har 
lundaborna denna och nästa vecka 
möjlighet att ta del av tack vare 
Bio 16:s berömvärda verksamhet. 
Man visar nu Chefen, Peirre 
Granier-Deferres märkliga historia 
om en företagsledare med oorto
doxa metoder och ideer. 

En ny chef, Bertrand Malais, 
tillsätts på ett varuhus. Han är gåt
full, kyligt intellektuell, effektiv -
men älskvärd. Han knyter till sig 
Louis Coline, andreman på mark
nadsavdelningen. Mala is krav in
kräktar så småningom alltmer på 
Louis privatliv - han får ta med 
sig arbete hem, jobbar över och 
försummar sin familj. När Malais 
under någon förevändning till och 
med flyttar hem till Louis , över
ger hans hustru honom . 

F ö rändringen av Louis är en 
förförelseprocess mot den totala 
underkastelsen, som mm1 bevittnar 
med stigande obehag. Man kommer 
att tänka på Pinters pjäs Vice
värden eller Loseys Betjänten, 
(med manus av Pinter). Dialogen 
saknar dock Pinters suggestivitet, 
den är mer alldaglig och banal. 
Men just i det banala ligger mycket 
av det kusliga . 

Michel Picco!i i rollen som 
företagsledaren delade 1982 Ber
linfestivalens manliga skådespe
larpris med Stellan Skarsgård 
(i Den enfaldige mördaren). 

Totalupplevelse 
på stadshallen 
Det var lite spänt, när vi satt i 
stadshallen och väntade på pia
rtisten Cecil Taylor i torsdags kväll. 
Den fåtaliga publiken var ålders
mässigt ganska homogen. Säkert 
var vi många, som hade hört ho
nom någon gång på sextitalet och 
sedan inte ägnat honom många 
tankar, förrän han nu dök upp i 
Lund. Hur skulle han låta? Och 
hur skulle vi uppfatta honom så 
här 15-20 år efteråt? 

Som en något ålderst igen ras· 
tafari såg han ut när han kom. 
Bjällror krin fotlederna . Dansande 
reciterade han en text, där vi kun
de uppfatta, att vi skulle få vara 
med om en undersökning. Ordet 
huvud och fingrar återkom; mel
lan dessa poler skulle det komma 
att röra sig. 

Så började han spela. I ett halv
timmeslångt trumsolo på klavia
turen slog han fast utgångspunkt
erne . Paus. I ett andra sett (eller 
kanske i en andra sats) gjorde vi 
sedan själva undersökningen . Spe· 
let var mer varierat, med både me
lodiska (nåja) och rytmiska ut
flykter. Då och då stannade han 
upp , avlade rapport och såg till att 
mgen tappades bort. 

Vad vi kom fram ti ll? En total 
upplevelse, som i varje fall jag inte 
klarar av att verbalisera. Tack för 
den , Cecil Taylor' 

LS 

Norsk jass 
av världsklass 
Nog har det länge stått klart för 
de fle sta intresserade, att Norge 
har en märkvärdig förrnåga att 
skaka fram jazzmusiker av hög 
klass. Jan Garbarek och de andra 
internationella stjärnorna har ju 
funmts lätt tillgängliga på skiva, 
och Arild Andersen framträdde 
livs levande i Eslöv för några år 
sedan. Men att det finns så många 
yngre musiker av klass hade åt · 
minstone jag inte en aning om 
förrän jag hamnade på jazzfesti· 
valen i Malde sommaren 1982. På 
nätterna hölls det jamsessioner i 
Hotet Alexandras matsal, och där 
ställde sig den ene gutten efter 
den andre upp och spelade skjor
tan av inbjudna internationella 
storheter. 

En av de där ynglingarna var 
trumpetaren Nils-Petter Movrer. 
Det gläder mig oerhört, att han 
finns med i Arild Andersen/Jon 
Christensen Kvintett, som skall 
spela på konsthallen i kväll . 

Hur de låter fick vi en vink om 
i radion i förra veckan, när deras 
spelning på Scharinska villan i 
Umeå sändes ut . Det lät mycket 
bra, fast förankrat i traditionen . 
J ag associerade närmast till Miles 
Davis grupper från slutet av 60-
talet. 

Naturligtvis är det Plektrum, 
som arrangerar . En annan gång 
skall vi förfalla till personkult här 
i VB. Då skall vi berätta, att ba
kom de flesta av de många gäst
spelen i Lund av världsartister 
från när och fjärran står Plekt
rums förträfflige ordförande Louis 
Mitchell. Men det får bli en annan 
gång. 

LS 

Påskvandring 
Påsken blir sen och följaktligen 
varm i år. Påskvand ringen blir 
måttligt lång , så det hela blir en 
ren njutning. Preliminär sträck
ning blir från Osby till Ängel
holm , i alla händelser norra Skå
ne. 

Och så kan man börja dröm
ma om som rnarvandringen . Den 
går en bit in i juni, vecka 24 och 
25, efter pingst. Det har under 
senare år talats en del om den nya 
Europatanke som växer fram i 
den mellan supermakterna klämda 
världsdelen. Därför kommer vi att 
gå utmed Järnridån (på den västra 
sidan, på den östra får man tyvärr 
inte vandra) . Man kan starta vid 
Östersjökusten men kan också väl
ja att starta längre söderut så man 
kommer upp i Harz och andra 
berg. En relativt kort och därmed 
billig resa blir det i alla händelser. 

Information och anmälan hos 
Gunnar Sand in, te! 135 899. 

Vandringssektionen 
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Polhem skolan med nära l 900 
elever är Lunds största skola och 
dessutom Lunds "moderna" gym
nasmm. Den är kommunens tek
niska skola och dess främsta yr
kesskola. tills för några år sedan 
gick samtliga yrkeslinjeelever på 
Polhem. Polhem har dock liksom 
de andra skolorna ont om plats. 
även om den har varit stor "från 
början". Nyligen blev ytterligare 
en byggnad klar. Trots det är man 
tvungen att hyra in lokaler utifrån , 
på JARN!A , samtidigt som man 
lånar klassrum på Svaneskolan. l 
den nya byggnaden finns bl a mat
sal. men man har inte byggt den 
större än att många elever ska oå 
och äta lunch på Svaneskolan . S

0

e
dan sjuttiotalet har ytterligare tre 
byggnader varit aktuella. En av 
dessa har nu påbörjats , det är 
bara det att samtliga byggnader 
skulle varit klara för ett par år se
dan. 

Baracker 
Katedralskolan har minst två sa
~r ~mffiYmt m~ P~h= -
den har nyligen blivit tillbyggd 
och ändå måste den låna klassrum 
av Svaneskolan. Katedralskolan 
växte kraftigt efter 1979 från då
varande 750 elever till l 200 elev
er utan att få något stort lokaltill
skott - man hyrde dock in gamla 
Verdexas lokaler vid Södertull till 
vissa praktiska linjer. Situationen 
var därför länge mycket ansträngd , 
bl a kunde eleverna ibland få köa 
till maten upp till en halv timmer 
På skolgården ställde man upp 
stora baracker med klassrum. När 
en ny byggnad uppfördes alldeles 
norr om den gamla huvudbyggna
den vid Drottensgatan , hade man 
kanske trott att problemen skulle 
vara över men strax hade elevan
talet ökats med ytterligare två
hundra vilket gör att läget idag 
fortfarande är ansträngt på skolan. 
På Svane skolan är man naturligt
vis inte förtjust över att bli av 
med klassrum till både Polhem 
och Katedralskolan. 

Situationen på de båda största 
gymnasierna är dock drömlik om 
man jämför med Strömbergssko
lan. Strömbergsko lan med sin 
l 00%-iga överbeläggning är väl 
den skola som fått sina problem 
mest belysta i pressen. Eleverna 
har ju p g a den katastrofala situa
tionen och :.in vilja att bevara sko
lan genomfört olika opinionssyft
ningar , bl a st rejker och politiker
utfragningar. 

Ström bergskolan är t vu n gen 
att ta sitt gamla elevhem i bruk 
mittemot skolan, hyra baracker -· 
man har tagit över Katedralskol
ans. man är tvungen att ha mat
sal och några av sina klassrum på 
Vårfruskolan som är låg- och mel
lanstadium. samt ha gymnastik på 
badet OL'h i Gerdahallen för att 
det hela ska gå "ihop". Bra går 
det dock inte och det klagas på 
stre:<s i SJmband med maten. Sko
lan m:iste kontinuerligt få dispens 
fr:in brandreglernJ. 

Ny puckel 
Med sitt opinionsarbete lyckades 
eleverna få den borgerliga majori
teten att lova en tillbyggnad av 
Ström bergsko lan. 

Tyvärr blev besluten kring till
byggnaden av Strömbergskolan 
typiska för skolstyrelsens borger
liga majoritets sätt att sköta skol
situationen i Lund . Borgarna ut
nyttjade elevers, föräldrars och 
personalens goda vilja och oför
måga att hänga med i svängarna. 

Det behövs ett kraftigt till
skott av lokaler för att undvika 
den för kommunen mycket kost
samma förhyrningen av skollokal
er. Skolstyrelsen har dessutom re
dan beslutat om 100 nya netto
platser på gymnasiet 85 /86. Om 
ungdomsarbetslösheten fortsätter 
att öka behövs ännu fl er platser. 
Den kraftiga ökningen av antalet 
16-åringar som har sin puckel 
87 /88 ökar i sin tur också behovet 
med ytterligare 3-400 platser! 

Men utbyggnaden av Ström 
bergsskolan är bara tillräcklig för 
att nå upp till ytnormerna för 
dagens elevantal. När skolkans
lie ts förslag till tillbyggnad kom 
saknades dessutom förslag på ny 
gymnastiksal, trots att proble
men kring gymnastiken var nå
got som eleverna hade betonat 
starkt. Efter ett tag visade det sig 
varför. Det var (och är) inte po 
litiskt gångbart att bygga till i 
MåTtenslundsområdet alldeles in
vid skolan, vilket hade varit att
raktivt. Moderaterna och social
demokraterna är emot. Det enda 
möjliga området är kvarleret 
Stenkrossen/Råbykungen 400 m 
söder om skolan. Detta område 
blir dessutom det enda tänkbara 
området för fortsatt utbyggnad 
av Strömbergsskolan, med bl.a. 
yrkeslinjer. En fortsatt tillbygg
nad av skolan där resulterar i en 
delad skola. 

Skolstyrelsens ordförande, 
Nils-Arne Andersson (c), har 
dock försökt få ryggen fri genom 
att ta upp och förlora en votering 
om att gymnastiksalen skulle 
ligga i Mårtenslundsområdet. 
Detta är något han aldrig annars 
drivit och som han vetat i da
gens läge vara omöjligt att få 
igenom . Men resultatet blir inte 
ens en på riktigt delad skola. 
För bara i bästa fall blir till
byggnaden klar till puckeln, och 
eventuellt andra byggnationer, 
exempelvis i kvarteret Stenkr
rossen/Råbykungen måste börja 
projekteras redan idag om de 
skall vara klara i tid . 1987-88 
har vi · en överfull Strömbergs
skola (även om den är fardigtill 
byggd l, i bästa fall gymnastik
sal och nya baracker vid sten
krossen/Råbykungen. 

Vårfru skolan som hade be
hövt sina lokaler till att ta emot 
de nya eleverna som kommer till 
centrum med alla nybyggda hus, 
kommer inte heller räcka till. 
Många centrumbarn kommer få 
gå på Paletten på väster. 

POSTTIDNING 

Karin Blom 

Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 U.JND 

Vill du ha reda på vad 
som händer i Palestina 

och Libanon? 
Gå då med i Palestinagruppens 

Grundcirkel! 
; Vi ger dig bakgrunden och 
l aktuella analyser i internatio-
. nell press och litteratur. Ring 1 

, och anmäl dig på tel. 046/ 13 
· 18 51 eller skriv till 

Palestinagruppen i Lund 
Box 7013 

220 07 Lund 

Gymnasiet buffert 
Hur har det blivit så här? 

Gymnasieintagningen har se
dan början på sjuttiotalet byggts 
ut kraftigt , proportionellt sett. 
För tio år sedan tog man in 
kanske 40% av 16-åringarna , idag 
har man en täckning på uppemot 
108%1 Gymnasiet är den vikti
gaste bufferten mot ungdoms
arbetslösheten . Sam tidigt har 
också antalet 16-aringar ökat. 
82/83 hade vi en 16-årspuckel, 
1987 / 88 kommer en ny . 

Men den borgeliga majori
teten försöker kontinuerligt 
skjuta på investeringar vilket i 
det här fallet kombineras med 
en bristande planering. Det 
ökande antalet l fi-åri n!!ar k"n 
knappast har varit en överrask
ning lika lite som att gymna
siesKolan skulle lä suga upp 
arbetskraftsöverskottet. Kraft
fulla åtgärder hade behövt 
vid tagas för fem år sedan . Lund 
hade kanske fått en gymnasie
skola till och vi hade inte haft 
problemen. 

Lunds gymnasier får idag 
elever från Staffanstorp, Lomma 
Kävlinge och Burlövs kommu
ner. Man kan därför hoppas att 
den centrala intagningsnämnd 
som ska upprättas i SSK-områ
det kommer att omfördela en 
del av trycket till Malmö. Kvar 
är dock fortfarande en situation 
som är så trängd och kaotisk att 
vad man än gör blir det för lite 
och för långsamt om det skall 
hålla sig inom rimliga investe
ringsramar. Detta är nog också 
skälet till att oppositionen inte 
lyckats få fram politiskt hållbara 
alternativ till den borgeliga miss
skötseln. Vad oppositionen idag 
kan göra är att påskynda bygg
nationen av de två sista Polhems
byggnaderna för att tillsammans 
med miljöpartiet försöka få en 
majoritet för ytterligare åtgärder. 

·\N';L.·\k r 
\ ~ 

·Rum i kollektiv l 
1 ev 2 fina rum är lediga till dig 
som vill bli kollektivmedlem på 
Kyrkogatan 17, 3 tr, te! 129098. 
Finn,Monica, Tomas ,Katinka, 
Martin(baby) och Elisabeth 

Rum i kollektiv 2 
Nu äntligen finns det ett rum rum 
ledigt hos oss : Vi är No ra, K en ny, 
Lars-Göran. Frederik sam t Trilie 
och Musslar. (katter). 

Svar till kollektivet pa Marka 
skälsvägen 21, tfn 14 7 67 8 . 
PS Ytterligare ett rum led igt i 
juni. 

Födde 

BLASORKESTERN Arsmöte sön 
11/3 kl 18. Medtag kaffe och valfri 
dryck. Ni ordnar ost, kex och kaka. 
Ta med instrument och samtliga 
noter. Lok al Palaestra 
ÖSTE R Möte V pk Öster on s 14/3 
kl 19.30 hos Inga -Lena, Uardav. 
A :57. Ämne: Kommunistisk musik 
HY RESG ÄSTF Ö RE N l NG EN har 
års möte tars 15/3 kl 19 i Stadsbibl. 
hörsal. 
FOLK&ROCK Smålands fred 9/3 
Bena Zeno & The Covers 
CENTRALAMERIKA Ulf Aneer 
om Centralamerika, lär 10/ 3 kl 
13.30 Folkets Hus. Bilder och 
information om Centralam. främst 
Nicaragua. 
LILLA TEATERN Lär 10/3 kl 
19.30 VAD BETJÄNTEN SAG 
fars av Joe Orton 
tars 15/3 kl 19.30 LEVE KÄR· 
LEKEN Besöksteatern från Göbg. 
VPK NORR fest för barn och 
vuxna, medl och symp på salt
kråkan lär 10/3 kl 17, Knytkalas 
R i ng Mats och Lena 1 29062 

VPK IF: Träning på Lerbäcks
skolan kl 16 på lördag. 

konvnunistlsk 
kommunalpolitik 

KOMPOL har möte 12/3 kl 19.30 
På dagordningen: Politisk propa
ganda och medierna. 

Denna veckas redaktion utgjordes 
av Lars Svensson, Lars Nilsson 
och Kristina Lanthen. 

l Kontaktredaktörer : Finn Hagberg 
129098 samt Olle Teleman 

' 128880. 
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