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Tankar 'inför ett tåg 
De var 870 när de passerade Stor
torget. In te ens Arbetets räknare 
fick dem till sä mänga, men jag 
räknade även alla barn och spena
barn. Och även de andra som inte 
gick där av politiskt val. 

Jag tänker pä blåsorkestrarna, 
Hörbys Gröna Gossar och den 
Un Tomelilla. De var cirka sjutti 
sammanlagt. De hördes mycket 
mer än vpk-bläsarna. Inte så myc
ket för att de senare bara var 45, 
för det kompenserade de med 
äldre och starkare lungor och fyl
ligare basregister, utan för att de 
hade de starka trurnsektioner som 
så sorgligt brukar saknas i Lunds 
Kommunistiska- även om dagens 
inhoppare gjorde vad de kunde. 

Jag räknade extra noga, för jag 
undrade med Sydsvenskan om 
sossarna i år skulle bli fler än vi. 
Det var de alltså inte, även om det 
naturligtvis tillstötte en del pen
sionärer och andra längre fram på 
den länga marschvägen till folk
parken. 

"Ett annat år kanske de pas
serar oss, fast det kan dröja. Ned
gängen i vpk:s demonstrationsdel
tagande tycks ha hejdats ett slag, 
och utan den kommer de inte 
förbi. 

Det slående med den social-

demokratiska förstamajdemonst
rationen är nämligen dess kon
stans. I åtminstone tio år har an
talet deltagare legat strax under 
tusen. Det har funnits ett par upp
gängar - Palmeeffekten, latin
amerikanernas uppslutning - men 
inga stora. Nu tycks de vara nere i 
standardstorleken igen. 

Det innebär inte att det är 
något stagnerande tåg av vetera
ner enbart. Visst känner man igen 
mänga av ombudsmännen och de 
ideella stöttepelarna. Men det 
fanns också ett inte oväsentligt 
inslag av små barn , och alltså av 
unga föräldrar. Fast inget tyder på 
att de radikala ungdomarna i 
masskala skulle ha gått över frän 
vpk till socialdemokratin. Tjugo
åringarna var i stor utsträckning 
frånvarande - vpk hade möjligen 
fått ett litet tillskott av KHF: are. 

Motsvarande kritiskt-förstäen
de kommentarer hade en social
demokrat kunnat fålla om vpk: s 
demonstration. Visst, vi har haft 
mer dramatiska svängningar i del
tagandet, men rutinen är tung på 
båda hållen. 

Och båda borde vi känna be
hovet av förnyelse. I gemensam 
riktning? 

Gunnar,Spndin 

Maria dirigerar blåsorkestern l maj 

Demonstration mot öresundsbron lördag 9/S. ifil 
från StorP,torget. Arr. Motlänken. 

Farligt på Norr 
Gatukontoret har nu tryckt tra
fikolycksstatistiken inom Lunds 
stad för åren 1981-85. Av den 
framgår , att om man vill maxi
mera olycksfallsrisken bör man 
söka si~ till korsningen Norra 
Ringen/Svenshögsvägen en fre
dag i december, vid halt vägl~g 
och efter mörkrets inbrott. Ar 
man 0-44 år bör man färdas rå 
cykel och över 65 år per fot, ål
drar däremellan bör köra bil. 

Det är förstås bilarna som är 
upphov till de flesta olyckorna, 
men eftersom majoriteten bilfö
rare och politiska makthavare 
fmns i åldrarna 45-65 har vi det 
bilsamhälle som vi har. 

Kommundelsnämnd Norr 
borde dock se till att göra något 
ovan nämnda korsning, i synner- . 
het som mänga olyckor tycks 
bero på tekniska fel i signalsy
stemet. 

Hur uttalar man 
Neversvägen? 
Tro inte att något som Vpk 

' lyckas genomdriva i en kommu
lnal nämnd står sig i längden. Ty 
, egentligen är alla beslut så uppl bundna till den borgerliga regi
men i Lund, att de inte går att 
ändra. 

Ta bara en sådan skitfråga 
som VB berättade om i "Direkt 
frän BN" för två veckor sedan, 
där Vpk lyckades stoppa namn
beredningens dumma förslag att 
döpa om östra delen av Sölvega
tan (vid Djingis Khan) till Nevers
vägen. BN höll då med om att 

1 när en gata som alla i 20 år und
l rat varför den heter Sölvegatan, 
nu äntligen binds samman med 
Sölvegatan ner till stan, då ska 

! man väl inte byta namn på den! 

Kyrknick 

Nu visade det sig emellertid 
att kommunens vänortskommit
tt! redan skickat inbjudning till 
fransmännen i Nevers att kom
ma och klippa av banden vid in
vigningen, och att gatukontoret 
redan har gatuskyltarna klara! 
Så det går inte att ändra på! 
Byggnadsnämnden som tog upp 
frågan igen fick böja sig inför 
namnberedningens makt och 
vänortskommittt!ns kupp och 
gick nu skamset med pli det 
korkade förslaget - alla utom 
Vpk och mp och fyra som av
stod. 

Ett fall för kornmunrevisio
nen att granska? 

T ho 

Med kamror och solglasögon 
för tillfållet vilande 
går de in i kyrkan .. 
för att se med egna ogon 

Guiden fångar 
några enstaka lyssnare. .. 
Andra målar själva bländande ':arldar 
bortorn sandsten och glasmosaik. 

Men ingen, 
ingen märker när kyrkan 
sakta nickar sitt bifall. 

Karl Witting 
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Vad händer i Vpk? 
Vänstern leder inte den offentliga 
debatten. Det är stundtals svårt 
och motigt att bedriva vänster
politik. Det kommer heller inte 
så många nya medlemmar till 
VPK. Partiets styrka mätt i röste- : 
tal är oförändrat, och till och från 
balanserar det på fyraprocent
spärren i opinioi1Sundersökning
arna. Det är visst bara Lars Werner 
som är vida populärare än partiet 
självt. 

Det är klar.t att det är lätt att 
misströsta men farligt blir det när 
man inte förmår se de yttre om
ständigheterna och dra slutsatser
na därav utan vänder sin besvik
else åt fel håll . Slutar diskutera 
politik på ett begripligt sätt och 
dras in i karusellen av personin
triger och maktkamp oförståeliga 
för den oinvigde. Det synes oss 
som om detta är en viktig för
klaring till den spänning och oro 
som präglar partiet just nu. 

·Det finns också olika politiska 
uppfattningar inom partiet och de 
skymtar bakom utspelen som nu 
antar formen av attacker mot Lars 
Werner men som också är riktade 
mot den politik han representerar. 

Vi menar att gänget Bertil 
Måbrink, Brit Rundberg, Lennart 
Beijer, Viola Claesson, Paul Les
tander m fl, och för den delen 
också Jörn S"vensson spelar det 
spelet. Flera ledamöter i verkstäl
lande utskottet har i detta sena 
skede av kongressperioden tydli
gen blivit oroliga över granskning
en på kongressen och vill skylla 
ifrån sig och det gör de på Lars 
Werner. Vi är förvånade över att 
de så envist klamrar sig fast i VU 
när det rått så starka motsättning
ar. De kunde ha ställt sina platser 
till förfogande. Partifolk förväntar 
sig att VU ska samarbeta med den 
kongressvalde ordföranden. Att 
ha ett VU som motarbetar en 
måste vara hopplöst för en parti
ordförande. Eller har han i alla 
fall fått stöd av partisekreterare 
Kvist och Skånes Gudrun Schy
man? De har hållit sig märkvärdi~t 
tysta. Men Kenneth har förstas 
haft fullt upp med att köra över 
programkommissionen. Vi vet ju 
att det är han som personligen 
hållit i pennan för partistyrelsens 
programförslag. 

Att folk kan bli personliga 
ovänner när det råder menings
motsättningar dem emellan . är 
allom bekant. Vi kan inte se något 
annat än att det är här Viola 
Claessons utspel får placeras. Vi 
vill uppmana henne att tala i 
tydllga politiska termer. Vi ~ll 
inte gissa oss till var .. vår VIC~ 
partiordförande står. Ar det 1 
kvinnofrågor hon har en annan 
uppfattning vill vi veta hen~es 
politiska linje. Det är inte till
räckligt skäl att hota med att 
avgå om inte häl~ten av Ps
ledamöterna är kVInnor. I PS 
är ju kvinno~epresentationen r!"la
tivt god. V1 tror mte att V10la 
viii framstå som den martyr som 
hon onekligen riskerar att bli. 
Tyvärr är det symtomatiskt bland 
kritikerna att de inte redovisar 
~ina politiska ståndpunkter och p~ 

vilket sätt de vill ändra den poli- · 
tiska inriktningen. 

Men vari består då de poli
tiska motsättningarna? Ja, det är 
inte entydigt två fraktioner som 
har utvecklats. Kritikerna har 
olika hjärtefrågor. Grovt sett före
träder de en mer dogmatisk in
riktning. De är oroliga för sin 
kommunistiska identitet. De an· 
vänder gärna mer fraser av tradi
tionellt slag i sitt politiska 
språk. Gapet mellan teori och 
praktik är bland vissa mycket 
stort. En del fördömer social
demokraterna i ytterst hårda 
ordalag, men de är minst lika 
snabba att få uppgörelser med 
socialdemokraterna i riksdagen. 
En del är betydligt mer sovjet
vänliga än partiet jämnt över. En 
del betonar framför allt klass- l 
aspekten i kvinnokampen - inga 
allianser med andra kvinnor. En 
del erkänner bara klasskamp i 
facklig tappning och traditionell 
sådan (och det . blir den manliga 
fackliga kampen). 

Det är mot dessa Jörn Svens
son lutar sig i sina partiledar
ambitioner. Han talar om en 
socialistisk vision och ett högre 
medvetande. Socialismen på 
dagordningen. Han profilerar sig 
som ideologen. . 

Men det är inget kontrover
siellt att vilja ha ett socialistiskt 
samhälle i våra led. Däremot 
vissa principer om hur det ska se 
ut. Och hur övergången kan tän
kas ske. Vi vill att det ska stå 
klart att folk även ska kunna 
ändra på det systemet - rösta 
bort det t ex - även om vi inte 
tror att frågan kommer att stäl
las så. Och alla våra existentiella 
frågor lär det inte lösa. 

Vi måste förhålla oss odog
matiskt till marxismen och an
vända oss av den till att utveckla 
en strategi som leder till målet. 
Det är inte enkelt. Men då måste 
man ta itu med den svenska 
verkligheten, våga se nya ström· 
ningar och våga utveckla en 
politik som svarar mot det. Dags
frågorna, ett lite längre perspek
tiv och det långsiktiga målet 
måste hänga ihop. Annars blir 
det just som för Jörn. Han talar 
visionärt om nödvändigheten av 
socialismen och röstar troget på 
sossarnas förslag. Det måste till 
något mer. 

Spännande sommarkur
ser på Bona 

Motsåndets estetik 9-13/6 
Amatörbotanik 15-18/6 
Storfmansens hemligheter 
14-18/6 
Arbetarspel14-18/6 
Om framtiden alls blir av (arr. 
Kristna för socialism) 23-27/6 
En tidning i rörelse(n) 3-7/8 
Arbetanörelsens historia och 
framtid 3-7/8 
Makten över energin 10-14/8 
Kärlek, makt och kön 10-14/8 
Skrivarkurs l 0-14 l 8 

Anmälan snarast 
Ring 0141-211 00 

Valborg i Lund 
Man har bott i Lund i drygt 
tjugofem år och har börjat räkna 
sig som lundabo, inte bara en till
fållig gäst. Man inbillar sig att man 1 
känner staden, dess vanor och 
traditioner. Så infaller dan före 
första maj, och för en gångs skull 
är det inte en massa flygblad som . 
ska häftas eller banderoller som 
ska tillverkas på kvällen. Vi tar 
cyklarna och kör bort till stads
parken för att se på valborgs
mässobålet, vi tycks ha undgått 
det i alla år. 

Redan på Trollebergsvägen 
börjar det tätna av människor och 
nere vid stadsparkens mynning 
mot Svanegatan är vi som en flod 
av människor - barn, åldringar, 
alla sorter. Kvällen är ofattbart 
ljum, det känns som en kväll i 
Miinchen eller Milano. Nästan 
inga studentmössor, nästan inga 
människor jag känner igen. Det 
här är valborgsmässoafton och 
inte siste april. 

På Gröningen är bålet rest 
och på scenen sjunger en mans
kör med vita mössor. Dvs man ser 
hur munnarna rör sig, men det 
är bara fragment man hör. Hela 
Gröningen är fylld av människor, 
vi måste vara femtusen. En arran
gör går fram och säger något i 
mikrofonen, det är som stum
film. På scenen står Nisse Gus-

tavsson i-grå byxor och blä 
kavaj och ser förlägen ut, han är 
vårtalaren men vi hör hopom 
aldrig tala. Ett spelmanslag intar 
scenen och börjar spela, man ser 
i varje fall hur stråkarna rör sig. 
Men ingen bryr sig om dem för 
nu tänds bålet. Det är övertänt 
på tio sekunder, det måste vara 
vansinnigt torrt. Hettan blir 
väldig, folk drar sig tillbaka. 
Lågorna blir tio meter höga, 
hettan och luftdraget kastar ut en 
sky av gnistor, pinnar och små
bränder från riset förs upp till 
trädtoppshöjd och faller ner över 
oss, människor borstar av glöder 
från varandras vårjackor, det lig
ger glöd på marken femtio meter 
från bålet. Det finns oljerester 
i bålet, några gånger uppstår 
väldiga svarta rökpuffar, det 
liknar sådana man hade att 
markera atombomber med på 
manövrarna på femtiotalet. Men 
häftigast är gasexplosionerna, 
eldslågorna går plötsligt upp i väl
diga spetsar och man hör ett 
tjut av förtjusning i publiken. 

Elden lugnar sig naturligtvi~. 
det blir mörkt på allvar, vi drar 
oss hem. Jag vill med detta 
framföra ett varmt tack till Park
och Naturvårdsnämnden för en 
oförglömlig Valborgsmässoafton. · 

StenH 

Trenden bruten 
Tack, 
alla kamrater, sympare och med
lemmar, som ställde upp inför 
och på Första maj. Trots att det 
inte var så många som jobbade 
med allt praktiskt så blev resul
tatet bra! Överraskande bra för 
de pessimister som velat se vpk i 
nån slags kräftgång mot förin
telse efter alla tendentiösa "opi
nionsmätningar" av mer eller 
mindre obskyrt slag. Första maj i 
Lund och på många andra platser 
i landet visar att partiets sym
patisörer verkligen vill ta kål 
på alla illasinnade rykten. Den 
dalande trenden lyckades man 
bryta och noterar nu fler demon
strationsdeltagare än i fjol. 1300 
~ick i årets tåg mot 1200 förra 
aret - därtill hade ytterligare 
några hundra samlats på torget 
för att höra årets förstamajtalare 
Lars Werner. 

Det var roligt att vi kunde få 
partiets ·ordförande till Lund. 
Lars Werner har ett starkt stöd 
i Lund och i Skåne, och det torde 
inte vara sista gången han be
söker Lund som vpk:s ordför
ande. 

Till de praktiska frågorna 
kring första maj kan styrelsen 
konstatera att alla flygblad tyvärr . 
inte blev utdelade, att den snygga 
affischen tyvärr inte kom \IPP 

på så många ställen som önskat -
det blev många ex över. Vi hade 
många bra banderoller, kanske 
inte .så många med fräscht inne
håll, men en del kom tyvärr inte 
med i tåget. Den något ovanliga 
demonstrationsvägen har styrelsen 
fått kängor för - det var nog 
många som stod och väntade på 
stortorget och kände sig blåsta 
när tåget försvann ner i Gröne
gatan ... Väl framme på torget 
var det inte bara solen som 
bröt fram utan också en stark 
känsla av ett bra och rappt 
genomfört möte med bra musik 
mellan talen. Tack, Lunds Kom
munistiska Blåsorkester! 

I stadshallen gick kaffet och 
kakorna åt, och på festen på 
kvällen även den goda paten 
sedan blåsorkestern ånyo visat 
prov på djärva grepp att binda 

· samman välkända melodier med 
en vacker berättelse om Ola. 
Quintetten, tjejorkestern från 
Malmö, satte fart på de dans
lystna i ett av sina allra sista 
framträdanden - tjejerna ska 
tyvärr sluta spela tillsammans. 
Så till nästa år blir det förnyelse 
på många fronter - vi räknar 
med att du ställer upp igen och 
tar ännu fler med dig! 

Vpk Lunds styrelse 



Kornettistens 
dagbok· .. 1 maj 
Vaknar som vanligt 7.30. Kollar 
att hamstern Ernst gått och lagt 
sig. Det har visst regnat i natt, 
men varmt är det. Sorterar no
terna. De måste tydligen plast
skyddas. Böjer till nothållaren. 
Får inte glömma ta de stora glas
ägona så att jag kan kisa upp 
mot noterna. Olja i ventilerna. 
En sista rendragning. Tutar lite 
för att värma upp läpparna. Gå
noterna kan jag alltid ha i fij::kor
na de andra i ryggsäcken, i vil
ken även ett paraply ilägges för 
säkerhets skull. 

Samling 11.30 på Clemens
torget. Vi ska till Malmö. En 
grupp ska till Hässleholm en an
nan till Hälsingborg. Bengan lig
ger på gaspedalen för att vi ska 
komma i tid till Malmö. Fin 
stämning på Möllevångstorget. 
Cirka tusen människor har sam
lats under de röda fanorna. 
Plockar fram gålåtarna. Oj, ja~ 
glömde visst storglasögona. Da 
får jag hålla noterna i handen 
och köra enhandskornett. Det 
visade sig gå någorlunda. Tur att 
man styrketränat armarna genom 
simning. Vi klarar låtarna hyf
sat, möjligen med undantag t"ör 
"älgarna demonstrerar". Tal i 
parken. Werner påpekar att mor
san kom från Skåne och att sos
sarna får förbättra sin politik 
om de ska få vpks stöd i riks
dagen. Vi i orkestern hinner ba
ra höra början, sedan måste vi 
ge oss i väg till Lund. 

Här har det samlat sig ovan
ligt många och optimistiska 
människor. De flesta ansikten 
kännet man igen, även om nam
nen ' inte alltid är bekanta. Det 
nickas hit och dit. Nu är orkest
rarna samlade. De delades i två 
och placeras i täten och i mitten. 
Jag verkar ha fått med alla noter, 
men kollar för säkerhets skull. 
Och så startar den månghövdade 
skaran. Låtarna kommer tätt på 
varandra. De kringstående ska 
förnöjas. Cirka 1300 lär delta. 
(Sydsvenskans journalist räknar 
leden vid avmarschen och får 
därför en lägre siffra eftersom 

folk ansluter sig allt eftersom.) 
Sossarna tycks ha samlat något 
under 1000. 

Ack! det börjar gå mjölk
syra i läpparna. En Venceremos 
till och jag är förlorad. Orkester
ledare är sällan trumpetare och 
de kräver max. Får hoppa över 
några höga toner så att man inte 
går in i muren, som det heter i 
maratonsammanhang. Nu är vi 
framme vid stortorget. Orke
stern placeras på ett imponeran
de podium. Högst står vi trum
peter och kornetter. Det känns 
nästan märkvärdigt. 

Vi är nu en mammutorkester 
och då krävs det en riktig diri
gent. Maria Sundquist tar över i 
sin sed vanliga avspända stil. Det 
låter 'ganska' bra. Publiken inser 
att socialismen är nödvändig. 
Det är svårt att hålla de stora 
noterna i A4-format, men allt 
går bra ändå. Kristina Zitko hål
ler ett kort och energiskt tal. 
Karin Lentz ett längre om läget 
i Nicaragua. Hon avslutar med 
en nyskriven dikt på tereat alter
nativt partiprogram. Efteråt hör 
man många uttrycka sin upp
skattning för den dikten. 

Orkestersaga: 
Ola med handklaveret 

Werner får ett varmt motta
gande. Det blir många applåder 
innan talet är slut. Jag hör inte 
så mycket eftersom jag hjälper 
barn att klättra upp på podiet 
mot att jag får en karamell per 
barn. Första kolhydrattillskottet 
sedan i morse. 

Nu är mötet över. Jag , Ulf 
och Werner ska åka bil till Sim
rishamn. I en annan bil åker fyra 
andra orkestermedlemmar. Vi 
blir alltså bara en sextett nere i 
hamnen. Under bilresan får jag 
reda på allt om de interna mot
sättningarna i partiet och de ut
spel Lasse planerar och hur han 
tänker si,g framtiden och vad 
han anser om Jörn Svensson och 
Viola Claesson, men tyvärr med
ger mte utrymmet att Jag xor 
dessa nyheter vidare. 

I Simrishamn hade en rekord
publik mött upp. Cirka 300 sjä
lar hälsade Werner välkommen. 
sextetten klarade sitt lilla pro
gram med nöd och näppe, men 
simrisarna var tacksamma och 
bjöd på en härlig sillamiddag ef
teråt. Särskilt den rökta rom
men var god. 

Nu bil tillbaks till Lund. 
storkonsert ska det bli under 
festen i Stadshallen. Resten av 
orkestern har spelat i domkyr
kan där Kristna för socialism 
har haft gudstjänst. Maria läser 
en saga av Lars Forssell och så 
blir det interfolierat orkesterspel 
under Birgit Stares eminenta 
ledning. 

Jag har nu kommit in i en 
andra andning och läpparna 
känns inte så trötta längre. Spe
let går bra. Nu kan man äta pate, 
dricka vin, prata och dansa. 
Många på festen. 

Vänstern är nog en sovande 
jätte som varje l maj vaknar och 
sträcker på sig lite grann.(N ågra 
dagar senare visar opinionsmät
ningar att vpk och s är i majori
tet även om mp räknas bort. M 
har nästan halverats under en 
tvåårsperiod. Det är skönt att 
politikerna aldrig kan lita på 
folket!) 

Nu-är den här 
Cykelstölder. nattetid 

Lund sett från vänster 1987 

"Lund sett från vänster" blev 
tyvärr försenad p g a presshave
ri, men nu finns den att köpa på 
Vpks expedition, eller genom 
att sätta in 30 kr på Veckobla
dets postgiro 17 459-9. 

Skriv "Lund sett från vän
ster 87" på inbetalningskortet. 
(Glöm inte namn och adress) 

Jaha, då har jag blivit av med 
min fjärde cykel på ett år. Alla 
var låsta och tre av dem för
svann utanför cafe Lundagård. 
Normalt har jag cykeln på går
den och då händer ingenting, 
men· ibla..,d är jag för lat och 
och parkerar utanför porten. 
Då är tjuven framme - natte-
tid. . 

Det finns teorier om att cyk
lar slängs upp på lastbilar för 
att bli exportvaror, men få be
lägg fmns för att så sker. En im
nan teori går ut på att cyklar 
stjäls för att snabbt återförsäl
jas på samma ort (av narkoma
ner). Men i så fall borde per
sonnummermärkningen ha givit 
resultat i form av mindre stölder 
och mer uppklarade fall. Stöl
derna bara ökar och endast vart 
fjärde offer får tillbaks sin cy
keL 

I polisens källare står det 
massor av cyklar som aldrig 
hämtas. Hade polisen ett smidi
gare system för stöldanmälan 
skulle många av dessa cyklar 
funnit sina ägare. En blankett 
tycker man kunde vara nog, 
men nu måste man stå i kö i 
väntan på att en polis ska 
knacka ner anmälan i laga ord
ning. Under tiden kan man be
trakta Lunds fulaste sta ty på 
polishusets innergård. 

Det vore fullt rimligt att till
sätta en statlig offentlig utred
ning för att försöka utröna mo
tiv till cykelstölder och vad 
man kan göra åt det. Min egen 
teori är att folk stjäl cyklar 
på grund av att de kollektiva 
transportmedlen fungerar så 
dåligt nattetid. 

Mjau 

Frän det 
kommunala 

Osolidarisk lönepolitik 
Löneskillnaderna · mellan kom
munens anställda skall öka, om 
den moderate ordförande i perso
nal- och utvecklingsutskottet, Jan 
Andersson, får bestämma. Detta 
för att öka effektiviteten och höja 
arbetsresultaten. Vi citerar ur 
hans skrivelse till utskottet: "För 
att lönesättningen skall kunna 
utgöra en av metoderna att 
påverka ett arbetsresultat krävs 
att lönerna är individuella och 
differentierade. En ökade löne
spridning bör eftersträvas ( ... ). 
Löneskillnaderna mellan personal 
i arbetsledande befattningar och 
övrig personal bör ökas". 

Så, alla ni förskollärare, kon
to.rister, hemvårdare och gatu
arbetare: det där med samarbete 
och att dela på arbetsuppgifter 
och ansvar kan ni nog glömma, 
Får man tro er moderate arbets
givare, är det i stället större skill
nader i lönekuverten och högav
lönade chefer som gör susen! 

Inte så viktigt? 
En "sysselsättningskommitte" 
har presenterat ett "Närings
livs- och sysselsättningsprogram 
för Lunds kommun". Efter att 
ha fått ligga till sig i l 1/2 år 
fanns programmet på ärende
listan vid tisdagens kommun
styrelsesammanträde (det var 
uppe för någon månad sedan 
också, men utgick den gången, 
därför att handlingarna inte var 
kompletta. Man hade glömt att 
skicka med själva programmet!) 
Nåväl, bättre sent än aldrig. 

Programmet har sina brister, 
vilket också påpekas i den re
servation som vpks representant 
i kommitten skrivit. Det saknas 
förslag till fler kommunala jobb, 
inga pengar krävs till åtgärder 
för dem som är särskilt utsatta 
på arbetsmarknaden, och inga 
krav ställs på de privata företa
gen att ta sitt ansvar för att min
ska arbetslösheten. Men, som 
underlag till en intressant och 
klargörande diskussion i kom
munfullmäktige är programmet 
helt tillfyllest - om det kommit 
dit! Men så blev det icke! Bor
~arna, väl medvetna om att sys
>elsättningsfrågor inte är deras 
starka sida, föredrar att överläm
na programmet till arbetsmark
nadsutskottet (3 borgare, 2 so
cialdemokrater, ingen miljöpar
tist, ingen kommunist), att arbe
ta vidare med frågan. I prakti
ken innebär det att den enda ök
ning av sysselsättningen i kom
munen som sys~elsättningskom
mitten åstadkommit med sitt ar
bete är - sysselsättningskom
mittens! 

NY DAG, vpks tidning, finns att 
köpa på följande ställen i Lund: 
Pressbyrån Centralen och Botulfs· 
platsen, Ahh!ns, Lasarettskiosken 
och Konsum Fäladstorget. 
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Tösamilen på_lördagi 

Om Werner 
- Såg du i tidningen om Häst
vedafilosofen Werner och hans 
evighetsmaskin, frågade Gustaf. 

- Ja, sa jag. Men jag tycker 
inte om ditt sätt att uttala "Häst
veda". Det kan inte vara för roligt 
att bo där, men ingen ska väl be
höva skämmas för det! 

- Jag älskar Hästveda, försäk
rade Gustaf, liksom jag normalt 
älskar alla knäppa bysnillen som 
tror att de har uppfunnit perpe
tuum mobile. Men denne Arno 
Werner . har jag fått det kvalifi
cerat svårt för. 

- Vet du inte att han är en i 
stora kretsar aktad filosof, undrade 
jag. Han är ju drivande kraft ba
kom Filosoficirkeln, "en förening 
för specialister och lekmän som 
försöker samla sina kunskaper till 
en helgjuten och förhoppningsvis 
sann världsbild", som det stod i 
tidningen. 

- För Werners världsbild 
intresserar jag mej inte ett spår 
sedan jag läst om hans maskin, l 
sa Gustaf. 

- Okej för att hans teorier om 1 

trycket från rymden verkar galna, 
erkände jag. Men behöver det 
döma ut honom som filosof? 

- Du har missförstått mej, sa 
Gustaf. Visserligen tror jag inte på 
Werners maskin förrän jag får se f 
en arbetande modell. Men det är · 
ju mycket möjligt att han kom- ' 
mer fram med en och att hans 
teorier är riktiga. Einstein hade ju 1 

märkvärdigt svårt att få in gravi- 1 

tationen i sitt system. l 
- Ja, men vad 'bråkar du då 

om, sa jag. I så fall blir ju Werner en l 
av världshistoriens största genier! 

- Och en av dess eländigaste l 
filosofer, bröt Gustaf ut. Såg du 
inte vad han skulle ha sin maskin 
till? Jo, till att driva en bil! 

- Ja, men en bilmotor utan för- , 
oreningar är väl bra, försökte jag. 

- I helvete heller, fräste Gustaf. 
Just nu snackar alla som om luft
föroreningarna och skogsdöden 
var det enda felet med bilismen. 
Men bilar har ju ihjäl folk. De 
förstör städerna och stadslivet när 
man försöker anpassa sej till dem 
- snart ser väl hela Lund ut som 1 

Gastelyckan. De uppammar en 
småborgerlig individualism som · 
tenderar till fascism. Du ser tviv
lande ut, men tänk på smååkarna 
som falide Allende eller på 
Svennes reaktion vid minsta lilla 
rispa som man gör i hans däck. En 
person som gör anspråk på att ha 
en genomtänkt världsbild hade 
givetvis fattat detta. 

En motor driven med kraft 

Lund har länge haft duktiga 
elitlöpare och flitiga motionärer, 
men några storlopp, som lockat 
publik utmed stadens gator, har 
det inte funnits, om man bort
ser från Lunkloppet mellan 
Malmö och Lund. Men förra 
året startade Lur-friidrott ett 
stadslopp med manga delta~are, 
så många att man inför arets 
lopp fått ti~a ihop en extra mål
klocka fran Crafordstiftelsen. 
Den tävlingen går den 19 sep
tember i år. 

Lejonbragden har samma fö 
rening ar~gerat några år nu. 
Den är unik i sitt slag för man 
springer hela 100 km. Tävlingen 
ingår i Europacupen och kom
mer måhända få status av SM. 
Publiken består. mest av villaäga
re på Öster, som av en ren till
fällighet råkar titta upp över 
häcken när någon utschasad lö
pare springer förbi . Detta lopp 
springes den 15 augusti. Man 
bör ha tränat innan man ställer 
upp! 

Nytt för i år blir Tösamilen 
som springes· nu på lördag, sam
tidigt med _ Lunkloppet: Det är 

Välkommen! 

Vi hälsar Tant Fina rysligt väl
kommen hem till L Björnman, 
Gyllenkroks alle! 3 (4:e vån in 
på gården) på söndag kl 18.00. 
Kanske kan vi där diskutera 
vidare Tant Finas åsikter, för 
visst är väl jordmånen fm i 
Lund? 

Lullu 

från rymden kan användas till de 
underbaraste ting. Men det första 
Arno Werner tänker på är en bil
motor! Därmed avslöjar han sej 
som den plattaste utilitarist. 

Det dömer ut honom som filo
sof. Och antagligen också hans 
uppreklamerade fllosoficirkel, av- • 
slutade Gustaf. 

Grr 

ett motionslopp utan tidtagning, 
där man tyvärr kan vinna en bil 
på lotten. Start från Lunds cen
trala idrottsplats kl12.15. Efter
anmälan fram till 11.45, avgift 
då 60 kr. Arrangörerna lovar ett 
annorlunda lopp, ett festligt 
lopp med bl a orkestrar runt ba
nan. Tempot bestämmer man 
själv. 

Sportred 

Öppet tåg 

Tidningen Kommun-Aktuellt 
bjuder på fika i sin specialinred
da vagn vid Centralen Mån 11 
maj mellan lO och 12.15. 

Guatemala-demokrati 
eller militärstat? 
Lördagen den 9 maj kl 13.30 
i Medeltidssalen på Folkets 
hus,Lund, kommer Jean
Marie Simon, USA och för
söker svara på den och andra 
frågor om landet. 

Vpk:s miljögrupp 

studiemöte om kommunens 
miljöprogram söndagen 10/5 
kl 19, Verdandis lokaler, Nyga- · 
tan l. Om naturvård och skogs
bruk. Inledare: Urban Eman
uelsson. 

Säljes 

l2-växlad cykel med ram och 
framgaffel i titan! Campagnola 
växlar, pedaler, nav. Komplett 
utom pris 6000:-
046-150800 el. 0413-109 83 

Tillfälle 

Kollektiv söker ny medlem. Fint 
rum med utsikt mot Lundagård. 
(Ev, även pigkammare för barn) 
Obligatoriskt : matlagning l dag 
i veckan, stortvätt var 6 vecka, 
städområde. Ring Monica, 
Tomas (barn: Jonas, Martin), 
Firin eller Lotta tel 12 90 9 8. 

KÖNSROLLER l MASSMEDIA 
OCH SAMH ÄLLE offentligt 
möte. Inled Britt-Louise Warsäll 
Stadsbibl. studiecirkelrum 4 
On 13.5 kl19. Arr ABF & SKV 
AMNESTY infomöte för nya 
medlemmar och andra intr. 
Stadsbibl studiecirkelrum 1 
Ti 12.5 kl 19.30 
STADSDELSGRUPP ÖSTER 
har möte O ns 13.5 hos David 
Edgert on, Fagottgr 3C. "Hur går 
det med VPK på kongressen" 
Ini. Ulf Nymark 
BLASORKESTERN Sö 10.5 kl 
18.45 rep på Palaestra Trafik· 
låtar 

KOMPOL har möte Må 11.5 
kl 19.30 på partilokalen 

~ICKOBLADET . 

VB- Redaktion denna vecka : 
Finn Hagberg, Lars Nilsson och 
Lars Svensson 

KONTAKTRED nästa VB: 
Gunnar Sandin 13 58 99 
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