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Skalllönearbetet 
försvinna? 

Med frågan "Varför älskar vänstern lönearbete?" mötte pro
fessor Anna Christensen den unga lundavänstem på ett KHF
möte i onsdags kväll. Hon var inbjuden för att berätta om sin 
syn på lönearbetet i det moderna samhället, och hon gav en 
bred historisk bild av vad hon menar är bakgrunden och orsa
kerna till dagens problem, med samtidig teknisk utveckling och 
brist på sysselsättning. 

Christensen menade att den 
grundläggande karaktären på vårt 
samhällssystem är den arbetsorga
nisation som vi har. Det som är 
speciellt är inte så mycket ägar
förhållandena som detta att arbe
tet organiseras med centra som 
bestämmer vad som skall göras 
och lönearbetare som utför arbe
tet. Denna arbetsdelning och dess 
former, där man premieras för 
nedlagd tid och inte för ett resul
tat (eftersom resultatet , en pro
dukt, inte är färdigt när arbetaren 
skall ha sin lön) , är mer utslags
givande för människans livsvillkor 
im politisk struktur och mark
nads- eller planekonomi. Anna 
Christensen menar att denna 
struktur bäst kan ses genom dess 
brister och paradoxer som dels 
gör systemet synligt för oss "hem
mablinda" , dels också visar på att 
systemet är på gång att bytas ut. 

Är arbetet förvandlat 
till sysselsättning? 

Professor Christensen tog som 
exempel den situation som orsa
kas av att den högteknologiska in
dustrin skapar allt större struktu
rell arbetslöshet, sam tidigt som 
det finns massor att göra som inte 
premieras den gängse vägen. I en 
norrländsk kommun förklarar en 
kommunal tjänsteman arbetssitua
tionen med att "folk har ingen 
brist på sysselsättning, här finns 
mycket att göra . men arbetstill
fallen är det ont om". En organi
sationsform som lönearbetet var 
nödvändig för att bygga upp in
dustrisamhället. men ger nu prob
lem för hur vi skalllösa problem i 
det postindustriella samhället. 

- Lönearbetet är inte bara en 
organisationsform utan också en 
ideologi som präglar allt mer av 
den mänskliga verksamheten och 
tvingar roll:: -att följa dess regler 
.lven mom fält som tidigare sköt
tes utan lönearbete, sa Anna 
Christensen. Se bara på hur allt 
mer av vård och skötsel av männi
skor nu har professionaliserats vad 
gäller barnomsorg,_ äldrevård mm. 

Tidigare var familjen en ny och 
nödvändig institution där ersätt
ningen för arbetet gavs till man
nen för att sedan spridas ut till 
familjemedlemmarna. Idag har 
man individen som mottagare och 
en rad sociala tjänster är integre
rade i ekonomin. 

Motsättningar och paradoxer 
Denna tillväxt och utbrednin~ 

av lönearbetet förebådar ocksa 
dess fall, menade professor Chris
tensen. Motsättningen blir allt ab
surdare mellan verkliga behov och 
ett system som allt mindre har 
ekonomiska orsaker utan mer tjä
nar som en legitimering av sam
hällets organisationer och struktu
rer . Allt tydligare underströmmar 
märks i samhället i form av gör
det-självare som bryter mot den 
gängse modellen. Fackförbund får 
allt svårare att försvara sina om
råden både mot "tredje man" som 
vill måla sitt hus själv eller är sur 
över strejker på sjukhus, men ock- · 
så mot arbetsgivare som i en strejk 
ser en god ursäkt för nya rationa
liseringar när han annars bara hål
ler folk verksamma för godheten 
att "ge dem sysselsättning". 

Detta kvarhållande av ett för
legat samhällssystem skapar bara 
underlag för nya feodala och pat
riarkaliska förhållanden i samhäl
let , sa Anna Christensen. 

Vänstern och lönearbetet 
Trots den provocerande fråge

ställningen tog de kommunistiska 
studenterna emot föreläsningen 
med påtagligt intresse. Ä ven om 
infallsvinkeln var något avvikande 
från den marxistiska tycktes man 
vara tilltalad av den radikala 
synen på det nuvarande samhalle t. 
och frågorna efterat handlade ::ler 
om definitionsproblem c_ , :: _,,,,_ 
ciationer till egna hugskott . I y 
värr lyfte väl debatten inte rik
tigt , då även den goda professorn 
hade lite svårt att acceptera sin 
nya teori klädd i andra ord, i de 
frågvisa studenternas munnar. 

Dålig & bra miljödag 
- Konsultfirman VBB har lagt in ett standardprogram för 

kommunal miljöpolitik i sin dator. De matar in folkmängd, 
areal och andra variabler, trycker på PRINT och har sen vad 
de kallar ett miljöskyddsprogram. Det hade kommunens 
tjänstemän ordnat bättre och billigare. 
Karin Svensson Smith , vpk-are i havarna när de brottas med frågan 
miljö- och hälsoskyddsnämnden, om Simrishamnsbanans framtid , 
var kritisk både till miljöskydds- sam tidigt som bilarna susar fram i 
programmet och till hela inled- allt högre farter på en breddad 
ningen på kommunens informa- riksväg förbi Dalby. Och kanske 

. tiansdag om miljön nu i tisdags. även för miljövårdare som Bengt 
Men eftermiddagen blev avgjort Nihlgård. Symboliska gester ska 
bättre. inte föraktas. Varför inte skaffa 

Märklig morän 
Om exempelvis trafiken innehöll 
programmet plattityder som 
kunde ha sagts om varje svensk 
kommun, och så var det på flera 

1 områden. Och de försök som 
gjordes att beskriva lokala förut
sättningar var inte alltid så lycka
de. Konsulten skildrade lunda
traktens jordarter och talade om• 
den magrare nordo stmoränen. 
Mot denna kontrasterade något 
som han behändigt kallade syd
västmorän. Normalt benämns den 
"baltisk morän" , bl a för att den i 
huvudsak inte kommer från syd
väst. 

Med större ambitioner än nu 
kunde utredarna och program
makarna ha gjort som i Lands
krona, analyserat den lokala sjuk
och hälsostatistiken och försökt 
korrelera den med defekter i 
miljön. Går man till utomstående 
expertis är det för att få bättre 
utredningar än vad de egna 
tjänstemännen klarar av. Nu blev 
det alltså sämra. vilket vpk hade 
varnat för. En parallell är VBBs 
stort uppslagna och kostsamma 
utredning om centrumtrafiken 
som heller inte gav så mycket nytt. 

Vi kan, men vill vi? 
Eftermiddagen gav betydligt mer. 
Bengt Nihlgård tog ut politikerna 
till den dunge och de träd som 
han brukar visa upp utanför Sand
by. Sommarens väder har mildrat 
skogsskadrorna, men det visades 
övertygande hur stressade träden 
är. 

"Hur kan vi stoppa skogs
skadorna?" var sedan rubriken för 
Göran Mattiasson från länsstyrel
sen. Han sa, som annan expertis 
har sagt i dagarna, att förorening
arna av bl a svavel måste ner med 
70-80 procent. Och han inskärpte 
att den just nu allvarligaste källan 
till föroreningar, och den som 
kommunen lättast kan göra något 
åt. är biltrafiken. "Men det verkar 
som om vi för närvarande inte vill 
det", sa han. 

Något att tänka på för makt-

en demonstrationsyta i t ex Ör
tofta slottspark, dit man kan 
komma med eltåg och inte be
höver ta bil eller buss? 

Trädet 
När solen löste sitt -blonda hår 
i tidigt gryende timma 
jag visste i den jublande vår 
att inga löv skulle glimma 

Gr 

som förr om åren i kronan den sköna 
knopparna blev aldrig gröna 

Och trasten sjöng som förr i dalen 
där jag grönskat i mången vår 
På grenen improviserade näktergalen 
men ingen kände mina djupa sår 
som gör att jag i höst tvinar bort 
efter en levnad alltför kort 

V. Ergilius 

Hotande 
skyddskrav 
Ett gammalt stall vid Tuna
vägen rivs i dagarna, ett par 
månader före tidsplanen. Skä
let till brådskan är att rivher
ren, den statliga byggnads
styrelsen, vill slippa extrakost
nader betingade av arbets
miljökrav. 
Uthuset i fråga har nämligen tak 
av eternit, d v s asbestcement. l 
kampen mot asbestens skadeverk
ningar har man nyss beslutat om 
extra försiktighetsåtgärder vid riv
ning av gammal asbest, och extra
åtgärder ger extrakostnader. Nu 
träder de nya bestämmelserna 
i kraft den l oktober, och därför 
passar man på att riva före detta 
datum . 

Asbesthantering är naturligtvis 
lika farlig i september som i ok
tober. Vi tycker att byggnads
styrelsen demonstrerar en osmak
lig fiffighet när man agerar på 
detta vis. 
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Enighet 
med 
eller i fp? 
så· här var det. I vålas så motio
nerade vpk Lund om ett stöd till 
ANC i Syd Afrika. Marcus Cante
ra från folkpartiet k,astade sig in 
i debatten. Han ville först inte alls 
stödja ANC, men efter några run
dor kunde han tänka sig ett stöd 
om man samtidigt stödde några 
andra organisationer. 

Sen blev det fullmäktigemöte, 
men tyvärr så var inte Cantera 
där, men folkpartiets dåvarande 
gruppledare (han avgick sen för 
att han tyckte det var för dålig 
ordning i folkpartiets fullmäktige
grupp) inbjöd till en debatt om 
Syd Afrika. Vpk:s Roland Ander
son ville gärna debattera i full
mäktige, men tackade ja till folk
partiets inbjudan . 

I början av september får vpk 
så ett brev från folkpartiet i Lund 
" . . . Då sommarens allmänna 
debatt resulterat i en nästan total 
enighet angående sydafrikapoli
tiken anser vi att debatten i Lund 
just nu är överflödig." 

Nu undrar vi om enigheten 
gäller folkpartiet internt eller man 
avser mellan de politiska parti
erna? 

Sagt.om och kring Tältt 
Kulturnattens Tältmöte på stortorget tycks bli en ekonomisk 
motgång för arrangören, Lunds Kommunistiska Blåsorkester. 
Trots viss förlustgaranti ftån vpk och eventuell sponsring 
från studieförbund tycks det bli en smäll på en tusenlapp för 
den magra orkesterkassan. Men på alla övriga sätt var natten 
lyckad. Om kommunen ordnar fler kultumätter måste vpk och 
blåsorkestern återkomma på stortorget, var den allmäna me
ningen bland besökare och arrangörer. 

Nu ska erfarenheterna ställas 
samman och värderas inom orkes
tern och den närmast ansvariga or
ganisationskommitten. VB åter
kommer med rapporter därifrån. 
En rimlig slutsats blir alltså att 

arrangemanget ska fortsätta , och 
att det inte heller kan göras 
billigare om inte ambitionerna ska 
skäras ner radikalt. Då måste 
ökade intäkter till, från besökarna 
eller från stödjande orgarrisatio
ner . 

Från 
projektortornet 
Sittande uppe i det flaggbepryd
da tornet mitt på stortorget 
skötte jag projektorerna och 
iakttog kulturnattslivet. Mycket 
folk rörde sig i kvällens dunkel. 
Ständig kö framför löksoppsgry
tan där nere. Filmen jag visade ett 
tiotal gånger gjorde stor lycka. 
Många hälsade glatt den klassiska 
trappscenen ur Pansarkryssaren 
Potemkin med igenkännande ut
rop. Själva företeelsen att visa 
fllm utomhus en kulen höstkväll 
livade upp torget och satte fart på 
fantasin . Lite synd bara att fJ.lmen 
måste köras utan beledsagande 
ljud. 

Att projicera bilder från torn 
för ju annars tankam~ i konst~k
tivistisk riktning. Tatlins utopiska 

torn till den III :e Internationalen 
var tänkt att överst härbärgera 
gigantiska projektorer som skulle 
projicera slagord på undersidan 
av molnen . 

Kanske kan vi även idag fram 
mana effektfulla upplevelser 
genom sådana optiska medel just 
därför att vår bildkultur blivit 
så raffmerad och elek troniskt 
avancerad att det uppstått ett 
svalg mellan bildruediats form och 
betraktarens erfarenheter. Bilder 
i natten på ett torg kan bli grepp
bart och lagom fantastiskt och 
spännande. 

Kanske något för blåsets agit
proputskott att fundera vidare 
på . .. 

RB 

Omväxlande med trappscenen ur "Pansarkryssaren Potemkin " visades 
ffg bildspelet "Om det ideella" av Robert Berg, med utgångspunkt från 
citat av Karl Marx. 

Michail Zosjtjenkos musikillustrerade nov. 
spelares sorgliga äventyr, gav namn åt blås 
P,Joski. 

- Jag har gått igenom katalogen 
noga och sett en del av inslagen. 
Ingen tvekan om, att Lunds Kom
munistiska Blåsorkesters arrange
mang var det origfu.ellaste och den 
i förhållande till resurserna djär
vaste satsningen. 

- Härlig kontrast mellan den 
raka och hårda agitationen i "Po
temkin" och det mjuka och so
fistikerade innehållet i tältet . 

- Synd att . Il)an inte kunde få 
köpa Ploskis bilder. 

-Fräckt med den tidiga starten 
- och de visuella momenten. Det 

gav en bild i Arbetet och två i 
Sydsvenskan. 

Bok l 
-Va! Säljer ni inte böckerna? 
Nej, för en kort stund under Kul
turnatten var penningekonomin 
satt ur spel och byteshandel råd
de. Till någras förvånil1g, men till 
de flestas belåtenhet, tycktes det , 
Alla som hade en eller flera 
böcker med sig till tältet på stor
torget hade möjlighet att göra 
fynd bland bokhögarna. Redan 
strax före sju satte bytesverksam
heten i gång, och den pågick 
sedan oavbrutet till klockan 2 2. 

Trots en ganska sporadisk och 
bristfällig annonsering var ·det 
många som hade nåtts av informa
tionen och som kom med fyllda 
plastkassar. En hel del som bodde 
i närheten sprang hem och gjorde 
ett svep i bokhyllan. Och det var 
inte skräp man lämnade ifrån sig: 
Böcker av P O Enquist, Eyvind 
Johnson, Lars Gustafsson, 
Marilyn French, Alice Lyttkens 
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·l! "Den hemska natten", om en triangel
>rkesterns program. Teckning: Andrzej 

- A v barnprogram blev det • 
inte så mycket. Synd. 

- Fantastiskt att kunna ~äga 
"tut-tut" på ett dussin olika satt. 

- Såg inte poesiälskarens slag 
mot poesistöraren med hörde den 
otäcka smällen när den gick in. 
Fascinerande att uppleva det 
mångomtalade ungdomsvåldet på 
så nära håll. 

- Stark och god löksoppa. 
Men en kompis efterlyste förgäves 
en variant utan köttbuljong. 

- Stor propaganda för blås
orkestern och vpk. Hoppas ni 
fortsätter nästa år. 

>y te 
m fl och mängder av facklitteratur 
bytte ägare under kvällen. Visst 
var det en och annan som gjorde 
sig av med Bra Böcker-överskot
tet, och en Manhattan-<leckare 
lyckades smyga sig in. Men på det 
hela taget var kvaliteten förbluf
fande hög. 

De kommentare som surrade i 
luften var överlag positiva, _och 
många sa spontant att de tyckte 
iden var kul. Den enda besvikel
sen var att Rolf Nilson inte 
lyckades hitta någon av de fma 
böcker som han enligt VB- inter
vjun hade tänkt att ta med sig. 
Jag hade hoppats kunna byta till 
mig Rosens namn. Och Bibeln 
kanske det inte heller skulle sk ad a 
att läsa i ctenna sekulariserade tid. 
Vi får hoppas att Rolf hinner leta 
upp böckerna till nästa års bokby
tarkvälL 

Jan Svensson 

Vpki 
landstinget" 

Det stundande landstingsmö
tet har uppfordrat vpk till ett 
knippe motioner och interpella
tioner. Vi summerar: 

Sommarvikarier 
Brist på personal under som

marsemestrarna är ett tyvärr åter
kommande problem som drabbar 
både patienter och tjänstgörande 
personal. Blir det äntligen bättre 
i sommar, undrar Inger Johansson 
& David Edgerton. 

Hur blir barnledigheten? 
Landstingets anställda ska" få 

rätt till trekvartstid till dess att 
deras barn fyller tolv, och att helt 
stanna hemma tills barnet blir tre 
enligt en bifallen centermotion: 
Bra, men när får berörda informa
tion om beslutet, och hur ska 
bortfallet ersättas med vikarier 
undrar Inger Johansson också. ' 

Stoppa Barsebäck nu! 
David Edgerton anför i en mo

tion de kända argumenten mot 
Barsebäcksverket och yrkar att 
landstinget hos regeringen kräver 
ett omedelbart stopp. · 

Överförskrivning i Helsingborg 
Det har nyss uppmärksammats 

att det i Helsingborgs kommun 
sker en betydande överförskriv
ning av beroendeframkallande lä
kemedel. Hela nio procent av be
folkningen där får sådana. Vad 
har gjorts och vad planeras för att 
komma till rätta med detta, und
rar Inger Johansson, som också 
påpekar det privata vinstintressets 
roll. 

Vårdcentralen på Linera 
Om Lund handlar följande 

motion. Det är David Edgerton 
s~m vill rädda vårdcentralen på 
Lmero som landstinget vill flytta 
till Vipeholm. Det påpekas att att 
Linero är ett problemområde som 
inom de närmaste åren ska byggas 
ut, och ges konkreta förslag till 
förbättring av nuvarande lokaler. 
En barnavårdscentral för Östra 
Torn föreslås i kvarteret Fagot
ten. 

Malmö tilllandstinget 
Vi refererar också en skrivelse 

från vpk till den socialdemokra
tiska landstingsgmppen om sam
gående mellan Malmö och iands
tinget. Vpk betonar att ett beslut 
måste vara demokratiskt förank
rat , med eventuell folkomröst
ning. Konsekvenserna för demo
krati och sysselsättning måste no
ga utredas. 

Tack! 
Lunds Kommunistiska Blåsorkester 
tackar alla som hjälpte till att göra· 
kulturnattens Tältmöte till en 
framgång: gästande artister, vpk 
Lund som ställde upp med pengar 
och vpks styrelse som mobilisera
de medhjälpare, organisationskom
mitten, Fäladsgården, byggnads
styrelsen, Lilla Teatern, Anders 
Löfqvist som kokade soppa och 
bidrog med en viktig ingrediens, 
Cafe Kulturen, våra egna Novetter, ' 
Thomas Schlyter med sina kablar 
Barsebäckscampen, K alle Lilje: 
kvist, stadsbibliotekets lundasam
ling, Andrzej Ploski som lånade 
ut sin fina utställning och illustre
rade vårt program, Bibli oteks
tjänst, Torns l F, Arkiv och många 
fler . 

Budget 

Från det 
kommunala 

Veckans stora politiska hän
d~lse inföll red~n under måndagen 
da det borgerliga budgetförslaget 
presenterades. Egentligen skulle 
vpk blivit informerat först på tis
dagen om det inte varit för vår 
utomordentliga minoritetsföre
trädare Kajsa Theander som fö
reträdde VB vid presskonferensen. 
Men nog är det många fler än vi 
som tycker att det är egendomligt 
att pressen informeras innan op
positionen får reda på det allra 
viktigaste i kommunen. 

Borgarnas förslag är ren klass- · 
po~tikoch visar verkligen deras 
ansikte. Man sänker pensionärer
nas bostadsbidrag, fördyrar fard
tjänsten, minskar insatserna till ar
betslösa, ger mindre pengar till 
kulturen. fördyrar hemtjänsten 
oc_h ser till att gmpperna på dagis 
blir större, samtidigt som barnom
sorgstaxan höjs. Nu är det två må
nader kvar till budgetmötet i fu ll
mäktige och borgarna kommer att 
få det hett om öronen, var så sä
ker. Oförändrad skatt betyder in
te att alla slipper ökade utgifter. 
Nej givetvis ser borgarna till att 
lä~ga bördorna på gmpper soPl i 
stallet borde fa en förbättring. 
Lundaborna måste sätta press på 
borgarna så att de tvingas att kas
ta sitt förslag i papperskorgen. 

Miljö 
En annan av veckans kommu

nala händelser gällde miljön i 
Lund. Den inleddes i stadshallen 
111ed föredrag av två representan
ter från konsultföretaget VBB 
kring en skrift som företaget utar
betat: Frågeställningar kring mil
jösituationen i Lunds kommun. 
Det ska vara ett underlag för mil
jöskyddsprogrammet för kommu
nen. Mår)ga av uppgifterna i skrif
ten är ganska gamla - från 1982 
- vad gäller bl a utsläppsmängder. 
Nog borde man kunnat ha fått 
fram farskare siffror, speciellt som 
det hänt en hel del sedan 1982 in
om en del omraden. Och nog mås
te man ocksa kunna fråga sig om 
det är nödvändigt att anlita en 
konsultfurna för något som kom
munens egna förvaltningar med 
lokalkännedom skulle kunna göra 
bra mycket bättre. 

Behållningen vad gäller denna 
miljöda~ blev Bengt Nililgårds fö
redragnmg pa Killebäcksskolan i 
Södra Sanåby och exkursionerna 
till Skrylle och Frueräften, där vi 
fick b~skada sicagsdödens fram
fart i kommunen. Bokar som ifjor 
bar en nk lövprakt har i år inte 
burit några löv ocn är alltså döda. 
Granens kronor blir allt mindre 
och granen bär inte längre sjuårig • 
barr men försöker i den av luft
föroreningar allt mer uppstressa
de situationen kompensera så 
länge det går. Flera faktorer 
bidrar till situationen i skogen 
men klart är att utsläppen spelar 
en stor roll. Det gäller svaveldi
oxid, kväveföreningar ozon m.m. 

Det stegrade tillflödet av kväve 
ger de stressade träden en ökad 
tillväxt och genom rotskador kan 
sedan en beskedlig storm lätt fålla 
träden. Markförsurningen leder 
till svårigheter för träden att ta 
upp näring men de är också ut
satta för direkta gasskador som 
tar bort barrens vaxskikt och ska
dar klyvöppningarna där utbytet 
syre/koldioxid sker. 

På relativt kort tid har med
vetenheten höjts. om luftförore
ningarnas effekter. Alla politiska 
partier torde vara klara över si
tuationens stora allvar. Till och 
med en mäktig industriföreträdare 
i fullmäktige som Erik Rasmus
son (m) känner stor oro över vad 
utsläppen gör med våra gamia 
ärevördiga kulturhus. Och J e: ::r 
faktiskt så att inget .• . vare 'lg 
levande eller dött , unogan :'öro: 
reningarnas härjningar. .4. ven :: •> 
reningen Gamla Lund har ::.usa 
starka skäl att ställa upp i r:ainoen 
mot luftföroreningarna ocn rtr Jn 
giftfri miljö. 

Alla politiska paruer oroe 
alltså vara överens oin an ::t2::u c;er 
111åste vidtagas nu meo åctsan:c.n. 
Egentligen kan vi mre '! :! ·" '· 
vänta på att miljöskyddsprogra::: 
met ~ lir klart. Det h avs Krar: :·:: :!~ 
insatser nu!! 

Nevers 
.. F .ö. lär resenarerna fra:: , 0 ::::1-

?~mn~ och -förvaltmm: _:e: ·n r:: 
rran / iborg och :-levers. ~~t :,: 
bh _m tressant att få o el v c e : : '::. 
re,nneter. som 50 000-;aoncrs· 
g:mget vunnit under sina stumer. 

Skum ut~ildning 
· · ~:appt har chefrjänstemann-~:1 

incr:: soc1aiförvaltningen at rnar:l· 
tat _il: etter sina studier av c:cn 
fr::nska vinalkoholismen. sa oesm
tar ")Cialnämndens maJontet ~t: 
driva c:em framåt mot nya mfuva 
initiauv. Denna gång i ~n cner , 
och ;~darntbildning ullsamm:m~ 
med ett tjugotal andra chefs- oc:1 
led:måe tjänstemän inom förvan
rungen. 

) 7 000 kr skall det kosta . .,-,Il! 
skall o :m uppnå? J o, cherer som 
är 0arue pa att manipulera !ork 
på bu.rnstugor och servicehus. m· 
om hemvarden och pa socialbyra
erna ,a att dessa -lättare svaiier u e 
församringar som borgarna· n~ 1 

bereaskap. · 
l .l . : :1 kan ju inte borgarna oe

skriva .>aken förstås. Men det iu: 
det 10m menar. Så vpk sa neJ. 
Gärna utbildning, 111en inre aen 
sortens och inte i första hand ml 
den ;: rsonalkategorin. Gör i stai
let en ordentlig satsning pa t ex 
sefVlcenusföreståndare och hem
våråsassistenter. De får ständigt 
nya och svåra arbetsuppgifter, och 
kan behöva lära sig ·hur man till
sammans med annan personal för
svara sig ·mot borgarnas försäm
ringsplaner. 



Bredgatan 28, 222 21 Lund. Tel 046/12 74 95 (onsd efter ki 18.ÖÖ) 
Postgiro 17 459-9 . Prenumeration 90:-/år 
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Tryck : acupress, Lund. AnsvariB utgivare: Monica Bondesson. 
Eftertryck av text tillåtes om källan i!IFS. Bilder är upphovsman
nens egendom. Red förbehåller siB rätten att korta insändare. För 
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Skicka hela adressdelen med din gamla adress till Veckobladet, 
Bredgatan 28,222 21 Lund. Min nya adress är: 

Adress: .... 
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stadsloppet i 
gatuperspektiv 
Lugi:s stadslopp blev en trev
lig historia trots det lite mul
na vädret. Gamle "Stålis" 
från Kristianstad sprang som 
en jagad älg genom gatorna 
och vann på en utmärkt tid. 
Under en timme var det alltså 
trångt i det medeltida gatunätet. 
Det blev för mycket för många 
bilförare, vars psykiska balans 
allvarligt rubbades av funktionärer 
med röda flaggor. 

Själv stod jag i hörnet sko
makargatan/Svartbrödersgatan 
och blev därför uppmärksam på 
att många bilister cirkulerar om
kring i centrum utan att veta hur 
de ska komma ut. 

Somliga jagade parkeringsplats 
och kunde under inga omständig
heter tänka sig stänga av motorn 
även när de tvingades stå en längre 
tid i en kö. Det gäller ju att vara 
på hugget om en lucka skulle 
uppstå! 

Svordomar och hatfulla blic
kar kom mig till del när jag 
viftade med min röda flagga . En 
bilist reagerade med långvarigt 
trots och placerade sig mitt i 
gatan där löpana skulle springa. 
Att försöka med ursäkten "Det är 
stadslopp bara en gång om året. .. " 
hjälpte inte. Av en känd bil
kritiker har jag efteråt fått reda på 
att man i stället ska säga något i 
stil med: Bonnjävel, haru aldrig 
sett en stad förut! 

Med tanke på att bilisterna 
i Lund måste betala dryga par
keringsavgifter och/eller parker
ingsböter vore det enda humana 
att avstänga stora delar av inner
stan från biltrafik, särskilt de ovan 

nämnda gatorna. stads
kärnan åt gående, joggare, cyklis
ter , lekande barn och våra kära 
fyrfotade vänner! 

Men för att återvända till 
Lugi:s stadslopp , så noterade 
jag särskilt att vpk IF deltog med 
två tremannalag och att samtliga 
medlemmar tog sig i mål . Nybliv
ne pappan Tomas "Populism" 
Peterson lyckades med denna 
prestation utan att ha tränat en 
enda reguljär löpmeter. De kända 
tältresarna Tapio Salonen och 
Lars Borgström gick under 43 
minuter och erhöll därför speci
ella medaljer. Övriga duktisar i 
vpk-laget var Lars Svensson , 
Tommy Håkanson och Långe-Per 
Bolin. 

En intressant detalj var att 
fyra av dessa löpare kom från 
ett kollektiv, vilket visar att 
den kommunikativa tätheten är av 
stor vikt även för idrotten. 

Tant Fina 

Karin Blom 
Uardavägen D:BS 
223 71 Lund 

Vänskap 
måste få 
kosta 
Ett vykort anlände till redaktio
nen. Ett -zykort från Nevers. Ett 
vykort med ett ti!lningsurklipp. 
"Ouvrir doucement! Premiere 
rapport! " ·. 

Vi vecklar upp ocli finner en 
liten artikel från lundadelegatio
nens beryktade besök i Nevers. 
Artikeln illustreras med ett 
typiskt delegationsfoto , det 
skulle lika gärna kunna ha varit 
tagit vid stockholmskonferensens 
avslutning. Alla på bilden är 
lyckliga och skålar med varandra, 
javisst det var alkoholkonsum- · 
tionen i Nevers man skulle stude
ra. I artikeln beskrivs hur alla 
tyckte att långvårdsklinikens 
arkitektur var intressant och det 
talas om M Hans Håkansson, 
president des service sociaux de la 
municipalite de Lund. Det blir till 
att hålla tungan rätt i mun vid 
nästa möte i socialnämnden. 

Vi vän tar ivrigt på nästa 
rapport. 

Seger för Seger 

Kooperativa föreningen Seger flyttade härq.mveckan in i nya lokaler i centrum av Lund. En fin gammallunda
miljö med korsvirke. Affären ligger nu på Ostra Mårtensgatan, och ger ett gott komplement till varuhusen 
genom att erbjuda giftfria livsmedel. l övrigt är det ju tvärtom. 

POSTTIDNING 

Från det kommunala 
Taxeringsarbetet går på högvarv 
just nu, och nämnden i Södra 
Vebarp sammanträder mest varje 
vecka. Men stämningen är god , 
och nu i tisdags avrundade center
partisten mötet med följande lilla 
historia: 

Det har blivit felbokning så en 
herre och en dam , obekanta för 
varandra, får dela sovkupe. Herrn 
frågar artigt damen om hon vill 
ha över- eller underbädden. 

- Det spelar in~en roll, kvittrar 
damen, bara jag far ligga innerst. 

Gr 

KONGRESSFÖRBEREDANDE 
GRUPPEN . To 2 .10 möte på vpk
lokalen kl 19. Alla välkomna. 
BLASORKESTERN . Lä 27.9 kl 
10.1 O samling Lund C för avfärd 
till DOA-demonstration i Köpen
hamn 10.28 (f r M almö 11 ) . Ater 
Lund tidigast 16.30. Ta med 
marschnothållare. Repertoar: nr 
2, 8 , 60:3 , 67:3, 131, 137, 147, 
163 och 164. Sö 28.9 rep Palaest
ra: trä 17 .45, novetter 18, stora 
orkestern 19. Olle T har gjort ny 
notlista. G löm inte ge synpunkter 
på Kulturnatten till Gunnar s, tel 
135899. 
MILJÖGRUPPEN. Sö 28 .9 kl 
19.30 hos Karin Svensson Smith , 
lliongränd L :60. 
IKFF. Må 29.9 kl 19. Prof Ebbe 
Lindell : "Barn och videovåld" . 
Bibliotekets c irkelrum 3 . 
KULTUREN .· Sö 28.9 docktea
tern "Amalia och statarpojken" 
kl 14, :statarspelet "l skuggan" 
kl 15. 
AMNESTY. Lä 27 .9 kl 10- 14 
mottagning av begagnade böcker. 
SK V . Ti 30.9 talar folklivsforska
ren Lissie Aström om sin avhand
ling "l kvinnoled", Ariman kl 19. 
VPKs INTERNATIONELLA UT
SKOTT. Må 29.9 inleder Gert An
dersson om Palestina. Alla vä l 
komna. V pk-lokalen kl 19.30. 
TRE TEKNOLOGER . Ti 30.9 
"Skulle du sälja 304:an? " . Dis
kussion om ingenjörers etik och 
yrkesansvar . F-cafeet, M-huset, kl 
19. 

l 
~ kornmurUtlak l 
~ kornnul8lpolltlk 

Kompol möts 29 .9 kl 19.30 på 
vpk-lokalen . Ämne : Hur ska vi 
klämma moderatern a? 

Detta VB-nummer gjordes av Lars 
Borgström , Mårten DunE!r och 
Gunnar Sandin. 

Kontaktredaktör för nästa num
m er Finn Hagberg, tel 129098. 

Hemma
Rectangle


