
Blåsorkestrar, saknade och befintliga 
Lund har fem eller femton blåsorkestrar för lite, beroende 

på hur man räknar. Den högre siffran kommer man fram till 
om man utgår från småländska eller mellansvenska bruks
samhällen med sådär fyratusen invånare och multiplicerar 
_med Lunds folkmängd, inklusive_ ~tnrlenterna . Den liivre_ blir . 

Lunds sex blåsorkestrar är nämarna. För bl~ck och silver ska 
Hemvärnets, Musikskolans, Rome- det vara enligt den engelska tradi-
le, Lunds Kommunistiska samt tionen. Den sortens orkestrar bru-
studentorkestrarna Alte Kamere- kar koncentrera sej på hymner 
ren och Bleckhornen. Den senare utan nämvärd ekvilibristik. I gen-
är den mest renommerade, och gäld vårdar de klangen som ofta 
det är dess 30-årsjubiluem som är är utsökt. , 
utgångspunkten för den här be- Frälsningsarmin i Lund har 
traktelsen enligt tidningarna ambitionen att 

Vad gör brandkåren? 
Men låt oss återgå till de or

kestrar som inte finns. Med den 
högre jämförelsesiffran är de åt
minstone fem: 

l. En kommunal representa
tionsorkester. l större städer har 
brandkåren, lokaltrafiken (Spår
vägen'), polisen , SJ och andra 
offentliga inrättningar egna blås-

. orkestrar. Det brukar finnas en 
ordentligt arvoderad dirigent och 
medlemmarna har nedsättning i 
sin ord inarie yrkesverksamhet för 
att träna blåsning. Såna orkestrar 
används för att sprida glans kring 
den egna förvaltningen och all
mänt när kommunen behöver 
pompa. Rekryteringen går nu
mera ofta utöver den egna perso
nalen. 

Lund med sin storlek borde 
ha åtminstone en orkester av det 
slaget. Vad gör t ex brandmännen 
när det inte brinner, utom att 
ägna sej åt den själlösa fotbollen? 

skapa en blåsensemble, och jag 
önskar dem all lycka. S törre re
surser borde pingstkyrkan ha, och 
det är trist att de hittills satsar 
dem på banal Jesuspop med el
instrument. Men störst möjlig
heter har naturligtvis samfundet
med det stora grå bönhuset mitt i 
stan. Varför inte starta en Lunds 
Statskyrkoorkester? 

Bristande gnista 
3 En ABF-orkester. Vi har 

sett dem på Hagbloms gamla bil
der . arbetarorkestrarna som gick i 
täten för förstamajdemonstratio
nerna åtminstone fram till andra 
världskriget. Sen byggde de ton
givande upp Hemvärnets orkester 
i stället, en förunderlig utveck
ling. 

l Helsingborg, Kristianstad och 
Landskrona finns blåsorkestrar i 
ABFs regi, men inte i Lund. Det 
vittnar om den lokala socialdemo
kratins politiska 0ch kulturella 
impotens. Vi strör gärna salt i 
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-:---:-:----=-------f und harsex ?,Zåsorkestrar men b~rd en som spelar låtar med titeln 
Frza sovjeter . Arrangemang och vacker notskrift Jonas Forssell. 

Något gudligt 
2. En samfundsorkester. Tan

karna går främst till Frälsnings
armen, men även pingstvännerna 
har fina orkestrar på många håll. 
Går man runt på Smålands Mu
sikvaruhus i Nässjö ser man mäng
den av försilvrade kornetter, eufo
nier och tubor avsedda för de av-

såren -genom att påmmna om de 
dyra instrumenten som köptes in 
på sj uttitalet när man sku lle kon
kurrera med vpk orkestern . Det 
är inte nog med pengar, det be
hövs gnista också. Men det -är på 
flera sätt synd att ABF och social
demokraterna i Lund Inte har den 
gnistan. 

"resultatet om jailtlörelsen gäller mellanskånsk a kommuner med 
knappa tiotusen invånare . Kan de samhällena och kommuner
na bära varsin blåsorkester borde alltså Lund har många fler än 
de nuvarande sex. 

Björnskinn? 
4. En teknologorkester. Rik

tiga tekniska högskolor har såna _ 
Det är viktigare för identiteten än 
egen studentkår. 

5 Ett ambitiöst brassband. 
_m~cf mu_§iker som tycker atLM 
inte får andas fritt i de stora och 
blandade orkestrarna, och som vill 
sätta tänderna i den avancerade 
musik som komponeras och trans
poneras. Ett sånt_ kvalitetsgäng 
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-risk vilja och förmåga. 

Ingen allvarlig institution 
A t t Bleckhornen fyller tretti 

är naturligtvis en pseudohändelse . 
Ingen allvarlig institution fuar 
nånting mellan tjugufem och 
femti. 

Men jag förstår att Bleckhorn
en vill ha anledning att ställa till 
stor fest och visa upp sej. Aldrig 
har de väl låtit så bra som nu på 
~ileumskonserterna. Och sällan 
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-skulle säkert stimulera blåsarlive-t 
i övrigt . 

Visst kan det tänkas ännu fler 
blåsorkestrar efter mönster från 
andra orter. En paradorkester 
med höga björnskinnsmössor, en 
beriden kår, en matchorkester för 
Lunds BK. Men vi sätter stopp 
och övergår till de orkestrar som 
trots allt finns, däribland jubila
ren. 
, -
Bra trend 

I ett historiskt perspektiv kan 
man förstås säga att utvecklingen 
i Lund är positiv. Orkestrarna blir 
fler. Romelekåren har t ex nyligen 
blivit operativ sedan man fått någ
ra av de tenor- och basspelare som 
sakp.ades i början - ett inte ovan
ligt dilemma. Man kan vända på 
resonemanget ovan och säga, att 
med Romele musikkår har de 
östra kommundelarna fått en 
hygglig identitetsskapande ersätt
ning för den egna kommun som 
t v inte blir av. 

Musikskolans välspelande or
kester är heller inte så gammal. 
Kommunisterna fyllde tolv i 
våras. Kanske kommer det fram 
en ny blåsorkester i genom snitt 
vart sjätte år. Folk som kan elle_r 
vill lära sej spela saknas aldrig. 

_Det är bar~ _fråga om Qrg;!ni~_tQ-

har de varit sä säkra. Tvä smärre 
inåkriingar på ett långt program 
är verkligen inte mycket när sexti 
amatörmusiker är i farten. 

Det har varit ett starkt till
flöde av duktiga yngre studenter 
de senare åren. Sam tidigt är det 
flera av de duktiga veteranerna 
som finner det omöjligt att lägga 
av. Ömt vårdar och utvecklar de 
den klassiska studentikositeten -
i jubileumsskriften har redaktören 
och bidragsgivarna inte nekat sej 
något i den vägen. ' 

Kan denna situtation bestå? 
Eller blir det ungdomsuppror och 
utbrytningar så småningom? 

Kapell 
En anmärkning till sist. I en 

perspektivplan i slutet av sext i
talet sa byggnadsstyrelsen att det 
gamla lasarettskapellet skulle bli 
övningslokal för blåsorkestrar. 
Åren gick och inget hände, trots 
att kapellsalen stundom varit 
överbokad . Nu har kapellet över
lämnats åt gammelkatolikerna. 

Det hade inte behövt ske med 
någon sorts kontakt och samver
kan mellan de sex blåsorkestrar
na i Lund Kanske borde en sadan 
organiseras. 

Gunnar Sandin 

3 



4--------------------------------------------------------------· 
Om allt · möjligt 
Julljusen falnar och droppar stearin, påsen med Wemgrens 
pepparkakor är nästan tom och den alkoholfria glöggen sju n
ker i l!lasen. Ute mörknar det över en ännu vacker skansk 
vintenfag, S grader varmt och fukten hänger i luften. 

S: Ja, nu är det inte utan att vi 
är inne i den kontemplativa 
stämning och i besittning av den 
objektiva klarsyn med vilken vi 
kan se det gångna året i backspe
geln. Hur ska vi karakterisera 
det? V ar det året då vinden vän
de, du skrev ju om en komman
de strömkantring i VB i januari? 

G: Min tes var att vinden hade 
vänt och att man inte riktigt 
visste varför, dvs vad som var 
den materiella orsaken. Det 
fanns ju inget Vietnam som för
ra gången när det böJjade blåsa 
från vänster. Kanske var det en 
rörelse enligt HasseåTage-for
meln : Först så går det opp, så 
går det ner, så går det opp, alltså 
ett slags egensvänging. Nog har 
den vänstersvängningen fortsatt, 
om än i något svårtolkade for
mer. Se på barrikaderna i Paris 
och vänstermajoriteten i Lunds 
studentkår. 

S: Att det skulle sitta en social- · 
demokratisk kårordförande i 
Lund nu hade väl ingen kunnat 
tro för ett år sen. Men vi ska 
kanske ändå inte överdriva, även 
opinionen haren tröghet. Det är 
nog som universitetets prorek
tor så pregnant uttryckte det vid 
hälsandet av Apples Parisbasera
de Europachef häromdan: "l 
Paris pågår en revolution med 
studenter på barrikaderna, här i 
Lund har vi en revolution på 
persondatorsidan". 
Medel och mellan 

Om man skulle våga sig på en 
sådan förklaring du efterlyser så 
är det kanske ändå högkonjunk
turen. De som studerar på uni
versitetet är åter ganska säkra 
på att få jobb. Det ger en själv
säkerhet och utrymme för en 
kritisk hållning. Hur som helst 
är det inte precis till VPK de 
först vänder sig. Såvitt jag för
står fortsätter vi att tappa med
lemmar, sakta men stadigt. 

G: En partiorganisation som 
bygger sin existens på medelål
ders mellanskiktare lever alltid 
farligt. Men vi båda, med våra 

rötter i andra grenar av arbetar
radikalismen, har väl ett vänster
perspektiv som är bredare än 
Vpk. Detta med högkonjunktu
ren liknar ju en materiell förkla
ring. Klart är att åtskilligt bör
jar likna det som fanns under 
rekordåren, från galopperande 
hyror i Klarakvarteren till fler 
bilar på Bangatan i Lund. Då 
kommer även den politiska 
reaktionen som ett brev på pos
ten . Vi har en pånyttfödd loka
lisreingsdebatt. Det sista känner 
jag själv lite besvärande. J ag 
tillhör en generation som drog 
in från unkna brukssamhällen 
och småstäder till ställen där d et 
hände något. Med måttliga krav 
på händelser och spänning 
kunde man få sitt behov till
fredsställt i Lund. Nu finner jag 
till min besvikelse generations-

kamrater som överger sin ung
doms ideal och inte vill ge 
dagens ungdomar möjlighet 
att bryta upp 

S: Det är väl en sak att unga 
människor mår väl av att röra på 
sig och att bryta upp ur småskur
na och trånga miljöer. Men du 
låter som om du ville rekommen
dera en uppgivenhet inför kapital
ets och arbetsmarknadens krav. 
Är det OK att Stockholm ska få 
växa som det nu gör och det med 
statligt stöd? Och i mindre skala, 
är det självklart att Lund ska rida 
på den här konjunkturvågen och 
raskt rulla ut småhusmattorna 
över trakten? Det är ju inte heller 
så att folk längtar från Bergslagen 
respektive Simrishamn. Det är 
bara det att de inte får rimliga 
jobb där. 

Region söker roll 
Rekordåren, jo, fast bilden är 

splittrad. Lund och kanske Hel
singborg är ju undantag i en 
region som vi nu allt tydligare kan 
se som förd åt sidan av utveck
lingen, en region som tappat flera 
av sina gamla ekonomiska och 
kulturella fösteg och inte har 
hittat någon ny roll. Det får väl 
bli Bron som återger Skåne dess 
plats i solen. 

G: Tänk det tror jag att den 
skulle göra! De flesta bromot
ståndare använder lite för många 
argument mot bron, också att den 
inte skulle ha någon reell effekt 
på trafiken och tillväxten. Men se 
på Arlanda. Flygvännerna slogs 
med näbbar och klor för att få . 
stanna på Bromma, och tågvän
nerna gladdes åt det svåra handi
kapp som flyget skulle få ute i 
bushen. Nu vet vi att det är Ar
landa som är en av de stora till
växtfaktorerna i stockholmstrak
ten . Kastrup skulle kunna fylla 
samma roll för Malmö/Lund . 

Utsikten från tåget 
Men observera att jag är 

lidelsefull motståndare till syd
svenskans bro eftersom jag är 
lidelsefull bil- och flygfiende. Jag 

tycker det är skrämmande hur det 
kollektiva medvetandet även inom 
vänstern har förträngt de instikter 
som skapades i sjuttitalets resurs
kris . J ag vill ha en ren tågförbin
delse över eller under Sundet -
helst över, för utsiktens skull. Inte 
heller här har jag partikamraterna 
med mej. De flesta har lika lite 
fantasi i den frågan som de har 
visat i diskussionerna om stads
trafiken och Värpinge. 

Inte bara leverpastej 
F as t den här nya tron på till

växten är rätt ny hos mej. För två 
år sen hånade jag borgarna för 
deras ljusa tro på Ideon. 

S: Javisst, Köpenhamn och Dan
mark borde ju kunna vara något 
annat än ett mål för nöjes- och 
leverpastejresor. När nu Sverige 
kan klara kontakten med resten 
av världen utan att passera oss 
får vi söka oss egna kontakter. 

Vad gäller Ideon hoppas jag 
att du inte slår över at andra 
hållet och sväljer den svårartade 
retorik som deras PR-folk sprider . 
Vad som finns i Lund, liksom i 
Linköping och Luleå, är en ut
bildning som spottar fram ett 
stort antal tekniker va !je år, och 
för den delen också medicinare, 
biologer och kemister . Dessa 
människor är av flera skäl ovilliga 
biologer och kemister. Dessa 
människor är av flera skäl ovilliga 
att flytta till det industriella 
Mellansverige där de kvalificerade 
jobben finns Så länge efterfrågan 
var någorlunda måttlig så fick de 
ändå göra det · :, men med struk
turomvandlingen och skjutsen 
inom högteknologin blev företag
en tvungna att krusa lite mer, leta 
upp dem redan i slutet av utbild
ningen och erbjuda jobb i t ex 
Lund och Luleå. Deet är ju bra 
och därmed har utbildningen visat 
sig ha den tillväxtbefrämjande 
effekt som det har talats så myc
ket om. 

Men om dessa realistiska, för 
att inte säga krassa rekryterings
aspekter tiger ju Ideometoriken. 
Där talas det om kreativa miljöer, 
avancerad forskning och andra 
luddigheter. På Ideon gör folk 
samma sorts jobb som på andra 
industri- eller utvecklingsavdel
ningar och med samma måttliga 
anspråk på högskolan. Inget ont 
med det, tvärtom, men låt oss tala 
klarspråk. 

Kvar i öknen 
På sikt ändrar det här natur

ligtvis Lunds sociala struktur. Vi 
kommer att bli mer lika Lin
köping och Västerås, men det är 
inte mycket att sölja över. Det 
kan väl behövas lite motvikter till 
Handelsföreningen i Lunds kom
munalpolitik. 

G: Det var en politiskt blygsam 
förhoppning, att den lokala bor
gerligheten skulle styras av ingen
jörer och inte krämare. Fast det 

är klart att med denna kompakta 
inflyttning av borgerliga väljare 
får nog arbetarp .artierna ställa in 
sej på ytterligare fyrti års vandring 
i den kommunalpolitiska öknen. 
Om nu inte miljöpartiet kan ställa 
till nåt. Det upplever en intressant 
konflikt mellan höger och vänster 
just nu, och då är det kul att 
vänsterkoalitionstankarna har ett 
fåste i Skåne och Lund där deras 
riksombudsman bor och verkar. 
Det gläder mej att samarbetet 
mellan vpk och mp i Lund blev 
aningen bättre under året som 
gick. T o m i kommunalpolitiken 
men framför allt i det praktiska 
arbetet kring Barsebäcksmarsch
en. 

S: Vad vet vi om dessa ingenjörer, 
de kanske ägnar sig åt biskötsel 
när -de kommer hem trötta efter 
chipsdesignandet , och röstar på 
miljöpartiet. Men nog tycker jag 
att vpks kommunalpolitiker har 
kvar sina gamla blockeringar. De 
har lagt sig till med en faderligt 
uppfostrande ton som inte är allt
för olik den som socialdemokra
terna bemötte vpk med under 70-
talet. Nu är visserligen miljö-

partistema ofta rätt töntiga i sitt 
politiska uppträdande, men po
ängen är att de rätt har upp
fattat vad som är de närmsta år
tiondenas viktigaste frågor, och 
vågar ta konsekvenserna av det . 
Jag upprepar gärna min förut
sägelse: sköter de bara sina kort 
någotsånär sitter de i riksdagen 
efter nästa val. 

Roligt att vinna 
Vad gäller Barsebäck så är 

det ju roligt att för en gångs skull 
få stå på den vinnande sidan. 
Jag ser fram mot sydsvenskans 
ledare med sorgkanter, "Tack 
Barsebäck". Men på andra fronter 
går det sämre. Hur i helvete kan 
planeringen av bilsamhället få 



fortsätta med vad vi vet om skogs-
döden? · 

G: Det handlar alltså om de kol
lektivt forträngda åsikterna som 
vi nämnde om nyss. Kanske är det 
dumt att bli forvånad och besvi
ken. Som marxister och materia
lister vet vi att människans sam
hälleliga vara bestämmer hennes 
tänkande. Vårt materiellt-samhäl
leliga vara innehåller ju såi!I som 
~aboende och lång arbetspend
ling och annat som kräver bil. Där 
kommer ideologin och det dåliga 
samvetet lätt i andra hand . 

Fast vi får ju inte slå oss till 
ro med att det är så. Vi tror på 
den rationella argumenteringen, 
och vi ska naturligtvis fortsätta 
med att påpeka diskrepanser mel
lan kamraternas . principer och 
beteende. Du fick ju t ex fin res
pons förr vad du skrev om vpk
arnas sommarstugor. 

S: Jo det blev en och annan 
reaktion i läse- och bekantskaps
kretsen. Det är naturligtvis svart 
att hantera blandningen av det 
politiska och det privata. Vi har 
ju att leva i det konkreta samhälle 
som finns runt om oss. Vi har våra 
rationella insikter och personliga 
begränsningar samtidigt. 

Ett radikalt brott 
Att tänkande unga mänmskor 

under 70-talet vände vänstern 
ryggen kan faktiskt hänga sam
man med att skillnaden mellan 
våra stora ord och vår småborger
liga vardagspraktik är rätt på
fallande. 

G: Här skulle man kunna fortsätta 
samtalet i historiefilosofisk rikt
ning. Men vi gör ett radikalt brott, 
som det visst heter nuförtiden. 
Exempelvis till den senare tidens 
glädje- och sorgeämnenn här i 
stan. Ett alldeles aktuellt exempel 
på något positivt och konstruktivt 
trots det sorgliga ämnet är Jan 
0bergs analys och konkreta kritik 
av fredsrörelsen när han talade på 
stortorget förra fredan. 

S: På universitetssidan har man 
kunnat iaktta hur vi med Håkan 
Westling har fått en rektor med 
utomordentlig professionalism. 
Jag håller naturligtvis inte med 
~lt han säger, men han gör ett bra 
JObb med den här nergångna 
g!imla apparaten. Kastande mig 
!.ill andra fronter gladde jag mig 
o~er en u~om<?rdentlig seger för 
fornuftet 1 soc1ala distriktsnämn
den Söder, som enhälligt for
kastade ett ovanligt sippt och för
domsfullt tjänstemannaförslag i 
en vårdnadsutredning. Har du 
något som matchar det i namn
beredningen eller taxeringsnämn
den för Södra Vebarp? 

G: l Vebarp lyckade vi klämma åt 
en bilpendlande sjuksköterska 
med Jq sekund~rs marginal, och i 
!>ered.!Jtngen hejdades ju det fjäsk
Iga forslaget om en Holger Cra
foords gata. Men låt oss återvända 

till ditt universitetoch en av mina 
gamla käpphästar. För hundra år 
sen hade Lund kanske fyrti pro
fessorer varav fem satt i full
mäktige. Nu finns det minst fyra 
hundra men ingen ordinarie full
mäktigeprofessor sen Nils Malm
er försvann. Inte för att jag sak
nar honom personligen, men 
ändå. Ska vi starta en massiv 

· kampanj för att få t ex Bengt Olle 
Bengtsson eller Birgit Krantz 
överst på vpks fullmäktigelista 
nästa gång? 

S: Jodå, _alltid retar det någon, 
men Dame! Kalids hade väl suttit 
ännu bättre. Han saknas, och hans 
av.resa är en av årets tråkigare 
handelser, det kan vi väl säga nu · 
när han är på 100 mils avstånd. 
.. Kan v1 ga över till lite djärva 

forutsagelser? Jag tippar att land
et nästa årsskifte har en koali
tionsregering mellan socialdemo
krater och centerpartister. 

G: För det första tror jag att du 
har fel. 

Lund, bara Lund! 
För det andra vägrar jag att 

spekulera om rikspolitik i lunda
~idningen Veckobladet. Själv tror 
Jag att vintern här i trakten blir 
lika mild som den har börjat och 
att ~ får se blåsippor. pa påsk
vandringen. 

S: Lund är ingen ö, dessvärre. Vad 
påskvädret beträffar så har man 
r~?an. efter undersökningar av 
kottfarsen hos Widecbergs förut
spått att det blir ett fruktansvärt 
snöoväder. Själv tror jag vidare att 
J.an Mårteiiss<?n kommer att klaga 
over fullmaktJgedebatternas längd 
och varna för höjningar av kom
munalskatten. 

G: Och socialdemokraterna kom
mer att stå på Mårtenstorget och 
hålla fredsmöten utan att nämna 
regeringens tysta gillande av Bo
fors kanonexport . 

.. Lite jolmig i längden den här 
gloggen. Ska vi gå över till den 
andra sorten nu? 

Svar till Flanör 

Den av sign. Flanör föreslagna 
bortforslingen av felparkerade for
don är icke någon ny idt!, men ej 
heller någon framkomlig väg att 
komma åt de bilburna storfrä
sare i Lund, annars hade under
tecknad yrkat på detta för länge 
sedan, inte minst för att förbätt
ra rotationen på eftertraktade 
P-platser i Gamla stan. 

Varför är nu bortforslingen av 
felparkerade fordon på P-plats 
oftast en omöjlighet? Jo , i korta 
drag är det så att ett fordon får 
flyttas om det felaktigtvis är upp
ställt på handikappplats, gräddftl, 
gångbana (men ej cykelbana!); 
hindrar andra fordon att passera, 
försvårar renhållning snöröjning 
och eller om det varit fortlöpande 
uppställt på en och samma plats 
i sju dygn. 

l övriga fall fordras att trafik
fara föreligger eller att hinder för 
trafiken föreligger. Står man säg 
fem timmar över tiden på anvisad 
P-plats är inget av ovanstående 
alternativ tillämpligt, men utgör 
ex . ej någon trafikfara för att man 
inte betalat gällande P-taxa, plat
sen är ju faktiskt anvisad för 
parkering! Och som sådan torde 
den vara trafiksäker! 

Så tyvärr, bortforsling av fel-

parkerat fordon, som ej står tra
fikfarligt till eller i vägen och 
som ej stått på plats sju dygn i 
sträck, den s.k. f.d. Sthlm-model
len utgör egenmäktigt förfarande 
från bortforslarens sida. De for
don som dock trots allt bortfors
las återfinnes senare på folkpar
kens låsta parkeringsutrymme 
längst u t på busslinje två. ' 

Roland Carlsson( c) 

PS. Gr, Mjau, Pip, vad är det för 
dj-a djurpark? Skäms ni för era 
namn? DS. · 

·Redaktionssvar: 
Vi tackar för den korrekta in
formationen. Det är tydligt att 
lagarna behöver ändras. 

Bakom de olika djurpseudony
merna döljer sig fasta medarbe
tare som tycker det är tjatigt att 
deras namn så ofta förekommer i 
VB:s spalter. Dessa artiklar har of
ta en speciell kåserande karaktär. 

Vi förstår dock inte vad en 
centerpartist har emot en sådan 
här djurpark. Vi på VB är djur
vänner och glädjer oss t ex åt att 
sorkarna från de ödsliga åkrarna 
kan fmna en fristad under vintern 
i källarna till de hus som ska byg
gas nära Värpinge. 

Torghandel 

Ar_ det _i Lun~ fust myntade talesättet "Kapitalism är kapitalism och 
so_czallsm ar socl(lllsm och. aldrig mötas de två" riktigt? Nej inte alls. 
Bagge parterna alskar sma små företag där den enskilde själv står för 
arbetsz!"~tsen. _Den gode hantverkaren, den händige reparatören, konst· 
naren z sm ate[je, torgförsäljare n. 

H~r har vi alltså d_en hi~torisk'! kompromissen, som ska kunna sona 
de stndan~e och sprzda fnd påå ]orden: de stora företagen ska styras 
d~mokrat1skt men den privata småföretagsamheten kan få blomstra 
/ritt! 

V pk f:und gick i spetsen som vanligt och krävde torghandel på 
No"a Faladen. Och mycket riktigt, iden blev accepterad från höger till 
vanster. Det var dit vi ville komma. 

s 
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Skåningar och lundensare 
Det har komrri. t u t flera lundensiska böcker i år - många fler 
än brukligt de senaste åren. Ett tidens tecken måhända. 
I våras kunde den nostalgiske avnjuta "Student i Lund" , 50-
talsdelen. Och tilllu ndaspexjubileet i höst kom det förstås uti 
en spexhistorik "Spex i Lund". · 
På sistone finns också Skånska 
Akademins Skåningar och Piraten
sällskapets årsbok Piraten och 
Lund att inhandla i bokhandeln. 
Också båda dessa böcker tangerar 
det akademiska. Skån ingar inne
håller ett antal uppsatser om mer 
eller mindre kända skåningar; 
dock inte alla med anknytning 
till Lund. 

Eländig verklighet 
Av intresse för VBs läsare är abso
lu t Göran Rystads uppsats om 
Axel Danielssons kamp mot över
klassens domstolar. J ag gladde 
mig också åt att Mårten Sjöbeck 
- pionjär för utsforskandet av det 
skånska landskapets natur- och 
kulturhistoria - fått ett äreminne 
av Urban Emanuelsson. (Mårten 
Sjö becks böcker är högst läsvärda, 
finns inte mer i bokhandeln , men 
kan lånas på bibliotek. Börja t ex 
med Det sydsvenska landskapets 
historia och vård.) - Och vem 
gläder sig inte över att höra berät
telsen om bonden Per Persson, 
född 1793, vapenvägrare, hem
mansägare i Hemmestorp . Han 
gjorde odlingshistoria genom att 
satsa på lä planteringar på sina flyg
sandsfält och odla potatis på 
m ossjord. Allt till den konservati
va byastämmans förtret och fö r
sök att stoppa honom. 

Men den uppsats i Skåningar 
som man kanske minns bäst är 
nog Helmer Långs om Sam Ask, 
den fete och klassiska överlig
garen. Lång går bakom myten 
och beskriver den eländiga verk
ligheten bakom legenden Ask : 
misslyckade studier, alkoholism, 
ingen fast bostad, kronisk penning
brist etc. 

l ·Piratensällskapets årsbok 
Piraten och Lund medverkar Lång 
också. Här med en annan vink ling 
av fOreteelsen Ask; här beskrivs 

my ten Sam Ask sådan han syns i 
åtskilliga lundarornaner och på 
1912 års karnevalsaffisch. 

Av de andra piratenuppsatser
na hade jag mest nöje av Sven Del
blancs bidrag- Att läsa Piraten. 

Angeläget _ _ _ 
Delblanc betraktar Piratens fa
derskomplex och undrar om 
månne en patriarkalisk u nnvövt-

, -7---, 

miljö befordrar goda berattare 
(som t ex Lagerlöf, Piraten och 
han själv). 

Annars borde Piratensällskapet 
besinna att de har en stor, ange
lägen och ogjord l!ppgift att ut
föra . Se till att Puatens bocker 
ges ut på nytt. Nog är d et väl 
skandalöst att Tre termmer inte 
går att köpa i bokhandeln . 

i. 

Julpyssel Cykelbilen Fantom 

En bil framdriven med ex
plosionsmotor är, vet vi numera, 
en styggelse för stadsmilj ön och 
hela naturen. I Lund har vpk , 
långt innan miljöpartiet var på
tänkt, fört en kamp mot bilismen. 
En bilfri innerstad har länge varit 
ett hörnkrav i vår politik . 

Men vi lever i ett samhälle 
som har gjort människor be
roende av bilen genom att åe 
kollektiva transportmedlen kon
kurrerats ut. Särskilt tragiskt är 
att spårvagnar och trådbussar 
nästan helt har försvu nnit. Nu är 
det svårt att andas, skogarna dör 
och t o m delar av rymden är 
hotade. 

Låt oss börja från början. 
Man kan gå, cykla, åka tåg. Man 
kan återinföra eldriven trafik . 
Men man kan också göra lattjo 
greJer, förena sej med barnen och 
konstruera saker som betyder 
något~ T ex en cykelbil . . . _ 

Eoai.lBiga modellen 

FILOSOFI
BÖCKEI{ 
från Röda 
Bokförlaget 
Theodor W Adorno m fl 
KRITISK TEORI- EN 
INTRODUKTION 
Artiklar ur "Zeitschrift fi.ir 
Sozialforschung" av Adorno, 
Benjamin, F romm, Horkhei
mer, Löwenthal, Marcuse och 
Naumann, med förord av 
Horkheimer. Centrala och 
oundgängliga texter för den 
som vill sätta sej in i grunder
na för den vitala krit iska 
teorin . 520 s. 160 kr . 

Francis Bacon 
ESSÄER 
205 s . 67 k r. 

Norman Geras 
LOUIS AL THUSSERS KR l · 
TISKA MARX l SM 
Det är ett tag sen man hörde 
t alas om Althusser, men hans 
tä nkande har stark t p åverkat 
må nga nu verksamma marx i s~ 
te r, inte minst i Sverige , och 
snart nog k an han komma i 
ropet igen . Förbered dej ge 
nom att läsa Geras' krit ik . 65 
s. 15 kr. 

Agnes Hel ler 
EN BEKÄNNELSE TILL 
FILOSOF I N 
l dialog med den klassiska 
f i losofin, framför allt :<ant, 
analyserar Agnes Heller och 
tar ställning till BÖRA T S 
pla t s i m änniskolivet, dess för
hällande t ill m än sk li ga beh ov , 
till behovens f ö rt ingligande, 
till makt och herravälde, och 
möjligheten till rationell , filo 
sofiskt grundad diskussion i 
värdekon f likter. (Mer in f orma
tion om Agnes Heller k an fils 
genom V ictoria Höög, tel 
129017.) 192 s. 92 k r . 

Max Horkheimer/ 
Theodor W Adorno 
UPPL YSNINGENS 
DIALEKTIK 
l utsökt aforistisk form utläg
ger Adorno och Horkheimer 
sin pessimistiska f ilo sofi . 320 
s , 85 k r . 

Detlev H orster 
ERNST BLOCH - EN 
INTRODUKTION 
Den första utf örligare intro
duktionen p å svens k a ti ll 
Blochs djupsinn iga och svår 
ti llgängl iga men spännande 
och inflytelserik a tänkande . 
320 s . 85 kr. 

K arel Kosl k 
DET KONKRETAS 
D I ALEKTIK 
Kosiks bok lämnar ett v; k tigt 
bidrag till den intellektuella 
utveckling so m f öregick Prag 
våren . För Koslk handlar 
marxismen om männ iskans fri 
het. Den m åste t a hennes strä· 
van efter ett eget och au ten 
tiskt l iv pil allvar . 215 s. 65 kr. 

Bened i kt Spinoza 
ETIK 
300 s. 78 k r . 

Beställ hos Röda Bokförlaget, 
seglaregatan 4 , 414 57 Göte
borg. Något f inns väl även i 
den regulj ära bokhandeln, men 
dess lagerhå lln ing är som be
kant inte den b ästa. 


