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Viola Claesson i Malmö: 
Bredden i bromotståndet inger hopp 
Det är formidabla krafter som driver frågorna om ScanLink 
och bilbro över Öresund, säger vpks ledande miljöpolitiker 
Viola Claesson. Alliansen mellan volvoledningen och de social
demokratiska topparna är gammal i de frågorna. Utåt försöker 
regeringen lägga dimridåer men inåt har den bestämt sej för att 

Det var vpk Malmö som sj_uttitalet då en ledande so-
ordnade mötet där diskus- c1aldemokrat som professor 
sionen mycket kom att hand- Sten Joha~sson förutspådde 
la om huruvida bromotstån- att man till 1980 skulle ha 
darna behöver formulera ge- st.oppat all_~ bilar som

1 
kunde 

mensamma alternativ. Kon- ga fortare an 70 km/h . Ljuset 
kret: om de ska enas kring var de~ nuvaran~e socialde-
kravet på tågtunneL Det gjor- mokrahska reger~_gen med 
de i alla fall inte mötesdelta- Feldt och Hulterstrom. 

Målet för volvofolket och 
andra bilivrare är "landsvä
gens totala frihet", och det är 
med detta i sikte som vi har 
fått det kostsamma beslutet 
om förstärkning av Sveriges 
vägar och broar till högsta 
EG-standard (som bl a hotar 
en stor del av de nu tågburna 
virkestransporterna). Det ar
betas för en allmän avregle
ring av vägtrafiken, och tales
män för regeringen har nyss 
·deklarerat' att man inte ge
nom bestämmelser kommer 
att föra över trafik från lands
vägen till andra trafikformer. 
I förlängningen hotar även en 
" utflaggning" av den svenska 
lastbilstrafiken så som snart 
är fullbordat med sjöfarten. 
Det har Transport varnat för. 

gama. 

Landsvägens totala frihet 
Som riksdagsledamot 

dränks man i papper, berät
tade Viola Claesson, och en 
försvarsreaktion blir att kasta 
det mesta. Men nu har jag no
ga börjat läsa alla vackra tid
ningar och andra trycksaker 
som industrin och transport
näringen skickar för att påver
ka beslutsfattarna. Där är ar
gumentationim - ofta grövre 
och uppriktigare än vad som 
tillåts komma fram i de breda 
massmedierna. 

Så hade jag t ex redan tidi
gare ögonen på Volvos last
bilschef Rune Svensson, han 
med talet om att några träd 
måste offras. I våras sa han 
att "nu skönjer vi ljuset efter 
många års mörker". Mörkret, 
det var radikalismen kring 

Fiat och Volvo 
Som medlem av riksdagens 

trafikutskott hade Viola 

Tiden gör oss unga 
Kom till det nya medeltids
museet i S:t Drottens ruin på 
Kulturnatten. Det börjar re
dan kll8 med 

bokbyte. Lämna högst l O 
böcker och få lika många 
igen. Är man inte på plats så 
tidigt fortsätter dock verk
samheten under en stor del av 
kvällen. Vid sextiden får vi 
också gammal musik av Fru 
Musica. Sen kl 19 blir det 

sagoteater, då Baba Yaga 
framför den i Skåne uppteck-

nade medeltidssagan "Kung 
Lindorm". Lämplig även för 
barn. Kl 20 blir det en heder
lig akademisk 

föreläsning, då docenten 
och medeltidsforskaren Lars
Arne Norborg talar om "Den 
medeltida människan". Kl 21 
framträder den kommunisti
ska medeltidsorkestern själv, 
med Maria Sundqvist som di
rigent och Karl Witting som 
uppläsare, i programmet 

''Tiden gör oss unga". Det 

driva igenom projekten trots hårt motstånd. Det visar det fär
ska beslutet om motorväg till Uddevalla. Men samtidigt har 
motståndet en bredd som saknades t o m i Folkkampanjen, till 
exempel genom engagemanget av tunga fackförbund. Det plus 
de danska politikernas vacklan inger hopp. 
Claesson besökt Frankrike 
och Italien. På det senare stäl
let imponerades hon av sicilia
narnas kamp mot bron över 
Messinasundet som skulle ta 
bort många färjejobb. Fram
för allt hade hon dock slagits 
av den förkvävande biltrafi
ken och frågat de italienska 
politikerna om de inte skulle 
sätta någon gräns för den. 
Men de hade svarat, från hö
ger till vänster, att sådana frå
gor kunde inte ens ställas i 
Fiats ollemland. Här i Sverige 
riskerar Volvo och Saab att få 
samma överskuggande makt, 
ansåg hon. Trafikfrågorna 
handlar om makt, kapitalisti
ska storkoncerners makt. 

Det visas av Uddevallamo
torvägen. Efter Volvos krav 
fixades det beslutet i princip 
genom ett telefonsamtal från 
Kjell-Olof Feldt. 

Även kontinenten har sina 
projekt med "motorvägstri
anglar". Fast de projekten är 
förstås ännu kolossalare, och 
på deras kartor finns Skandi
navien inte ens med. Ute i 
världen är vi små. Men rege
ringen gör så gott den kan. 
Just nu pumpar den t ex in 
pengar i forskningsprojektet 

blir bl a kampmusik från 
bondekrigen meri även bland
ning med 1900-talsklanger i 
en blåsarsvit av Poule.nc, pre
cis som själva museet är en 
blandning av medeltid och 
nutid. Kl 22 läses berättelser 
om upprorsmannen 

Per Stigman. Medeltiden 
var ingen tebjudning, som be
kant. Kl. 23 återkommer 

blåsorkestern med sitt pro
gram, och sen blir det nog in
te mer. Jo förresten, hela ti
den serveras 

falsk vildsvinssoppa, efter 
medeltida recept, ute i grän
den. Kom och smaka! 

Prometeus som syftar till en 
total, datastyrd övervakning 
och samordning av trafiken. 

Tågtunnel? 
Diskussionen efteråt hand

lade alltså till stor del om tåg
tunnlar. T o m socialdemo
kraterna i Helsingborg sluter 
nu upp bakom kravet på tåg
tunnel mellan Malmö och Kö
penhamn, uppenbarligen för 
att få en taktisk samling mot 
partiledningens förslag. Bro
motståndarna inom vpk, mp 
och miljörörelsen är därem.'?t 
splittrade om alternativen. Ar 
inte det en svaghet? 

Kanske, erkände Viola 
Claesson, men hade många in
vändningar mot tunnelförsla
get. Det hotar jobb på färjor 
och i· hamnar, det tar resurser 
från . andra järnvägsinveste
ringar i t ex Norrland och ho
tar därmed den regionala ba
lansen, färjorna har redan en 
enorm överkapacitet. "SJs 
kris" ville hon inte höra talas 
om: den var frammanipulerad 
av en inkompetent och poli
tiskt korrupt SJ-ledning. SJ 
var i sj&lva verket ett av Euro
pas effektivaste järnvägsföre
tag. 

Däremot gav hon en över
raskande mjuk tolkning av 
vpk-kongressens tunnelnej . 
Visar det sej att behovet ändå 
finns bör vi kunna arbeta för 
den lösningen, ansåg hon. 

Genom glaset 

'Dm du skuggar med handen 
kan du se delar av Drottens 

ruin 

och hur det mellan stenarna 
växer ogräs med rötter 

i medeltiden. 

Karl Witting 



~ ~, Nya studiemedlen ingen bot 

'--'~S :r1;.: ~?..~d~~~u~~ 1 .. ~~!:~~!~~~v~:.~!~~. på. Samt, 
Centrumtrafik en 

Moderaternas förslag att 
flytta sJ-bussarnas terminal 
från kvarteret Galten till norr 
om järnvägsstationen innebär 
en seger för Vårfruföräldrar
nas kamp frör en hälsosam 
skolmiljö för barnen. Men 
kravet på en hälsosam miljö 
måste kunna ställas av alla 
som bor och vistas i centrum. 
En övergripade målsättning 
för trafikplaneringen måste 
vara att minimera den totala 
mängden hälsofarliga utsläpp. 
Det gäller både luftmiljön i 
centrum och avgasernas för
surande inverkan på naturen 
utanför stan. 

De flesta SJ-bussar ·kom
mer öster- coh söderifrån. En 
bussterminal vid stationen in
nebär längre körsträckor och 
därmed ökad mängd avgaser. 
Kollektivtrafiken måste gyn
nas på privatbilismens bekost
nad, och för detta krävs flera 
alternativa lösningar. 

Som vpk tidigare föreslagit 
går nu en ny busslinje från 
Södervärn i Malmö till lasa
rettet i Lund. Dessa bussar är 
fulla varje morgon. Det finns 
säkert underlag för fler di
rektlinjer mellan andra större 
arbetsplatser eller större sko
lor. 

I stället för en enda stor 
bussterminal för sJ-bussarna 
förordar vpk flera angörings
punkter nära tullarna, där 
man kan promenera in i stan 
eller byta till stadsbussar. 
Försök med olika typer av 
miljövänliga bussar, både sto
ra och s k minibussar, måste 
snarast inledas. Lund är en li
ten stad och de flesta verk
samheter i stadskärnan ligger 
på cykel- eller gångavstånd. 
Kommunala cyklar är . därför 
ett gammalt vpk-krav som 
måste tas på allvar. 

Pågatågen är den regional
trafik som är mest miljövän
lig. Resandet med pågatågen 
måste underlättas genom bl a 
låga taxor och ett biljettsys
tem som medger byte till 
stadsbussar. En hållplats vid 
Källbymölla mellan A&R och 
Klostergården har vpk krävt 
länge. Byte till stadsbuss vid 
stationen måste underlättas 
genom att flera busslinjer 
passerar där. 

Sannolikt kommer de allt
mer ökande kraven på en 
bättre miljö att gynna utveck
lingen av miljövänlig teknik 
inom kollektivtrafikens om
råde. En framsynt stadsplane
ring måste därför ge utrymme 
för flexibla lösningar i stället 
för att kapital plöjs ner i en 
stor terminal. 

medelskommitten sitt förslag nad. Dessutom ska alla betala att av totalbeloppet bör bi-
om ett nytt studiemedels- tillbaka 4% av sin årsinkomst, dragsdelen utgöra minst 25%. 
system, som införs redan till tills studieskulden i sin helhet Aterbetalningsskyldigheten 
läsåret 88/89. studiemedels- är återbetald . studiemedels- bör inte inträda förrän en in-
kommitten är en parlamen- kommitten föreslår också att komst motsvarande en 
tarisk sammanslutning av alla man avskaffar den 2-åriga normalinkomsttagare har 
riksdagspartier, utom vpk. återbetalningsfria perioden. uppnåtts - ca 90 000 kr per 
Vpk har av någon anledning Det innebär att återbetalning- år. Khf anser också att åter-
inte fått en representant i en börjar omedelbart efter av- betalningsskyldigheten ska 
utredningen. Enligt förslaget slutade studier. vara progressiv, d v s man be-
ska studiemedlens totalbe- Om studiemedelskommit- talar mer ju mer man tjänar. 
lopp vara 37 975 kr per läsår. tens förslag genomförs, får På sikt anser vi att studielön 
Det är en höjning med 2 450 den vissa allvarliga konsekven- ska införas. Avslutningsvis 
kr. Bidragsdelen blir fyra ser. studenter med höga in- kan man konstatera att Social-
gånger så stor som i dag, ca komster efter examen kan demokraterna tillsammans 
8 57 5 kr av totalbeloppet. snabbare betala tillbaka sina med dom borgerliga partierna 
Det här låter ju väldigt bra skulder till staten. Har man i studiemedelskommitten, 
men det finns också en bak- låga. inkomster efter examen genom sitt förslag kommer 
sida med det nya förslaget. tar det längre tid innan skul- att öka orättvisorna i studie-
Först och främst ökar kravet den i sin helhet är betald. medelssystemet. Och att den 
från statens sida gentemot Khf, .som är vpk:s stu- sociala snedrekryteringen till 
studenterna. De förbättringar dentförbund anser att total- högskolan i framtiden kom-
man får under studietiden beloppet av studiemedlen bör mer att bli ännu större på 
kräver nämligen staten till- höjas till 48 000 kr under ett grund av det nya studie-
baka, genom snabbare återbe- läsår. Det innebär ca 5 350 kr medelssystemet. 

Jari Ström, KHF -Lund 

Mittemellanperspektiv på -68 
Ännu en skola i Lund har 
fyllt år och begåvats med en 
historik. Om Socialhögskolan, 
f d Socialinstitutet,. handlar 
Åke Elmers l 00-sidiga stencil 
"40 års socionomutbildning i 
Lund". Mycket i skriften -
studiegången, organisationen, 
intagningsreglerna, har kanske 
inte allmänt intresse. Men det 
ger en god bild av hur sk6lan 
växte fram och så småningom 
blev en del av universitetet. 

Förutom detta ger Elmer 
en rätt så objektiv redogörelse 
för händelserna på skolan 
kring -68. Han kallar avsnittet 
"l 96 8 års ideer - strider om 
. makten". Många av Social-

högskolans elever var mycket 
aktiva i vänsterrörelsen. El
mer1 som var knuten till skolan 
då, nar uppenbarligen viss för
ståelse för vad som skedde 
(han "beskriver åtminstone 
inte de aktiva studenterna 
som fjärrstyrda, skäggia re
volutionärer) och han håller 
därför ett perspektiv från 
mittemellan, så att säga. 

Man kan fundera över par
ternas agerande. Ta t ex hän
delserna kring allaktivisternas 
husockupation av fastigheten 
intill Socialhögskolans lokaler 
på Kiliansgatan. studenterna 
upptäckte att man via en tak
lucka kunde langa över mat 
och filtar till ockupanterna. 

Dagens text · 
domen. Inte hörde väl Jesus 

Det har varit prästamöte i till etablissemanget, han blev 
Lund och många svartklädda ju korsfäst av maktens före
män och kvinnor har synts på trädare. 
gatorna. Det har talats om Men det är lätt att slå på 
kyrkans stora kris och om att en förlorare. Låt oss i stället 
det nu snart är dags igen att ägna oss åt litet självkritik. 
missionera - i Sverige alltså. Även kommunismen håller på 
Koskinen har uttryckt det så att förlora sina får. Även vi 
att kyrkan h·ar förlorat 99 av har blivit en del av makten, 
sina l 00 får och att ingen le- åtminstone . om man ser det 
tar efter de 99. globalt. · Hur har det gått till? 

Kyrkans kris är religionens Staten skulle ju vittra bort. 
kris. Det är svårt att tro på Makten skulle inte behövas i 
det övernaturliga och det det jämlika samhället där det 
finns ju så många olika religi- mesta ägdes gemensamt. Ack 
oner som alla anser sig vara ja, när det privata ägandet 
den enda sanna. Samtidigt har försvann, uppstod i stället 
kyrkan ofta gjort misstaget ägandet av makten och de pri
att identifiera sig med den vilegier makten ger. Staten är 
världsliga makten. Även nu i starkare än någonsin i de s k 
Lund samlas prästerna fin- socialistiska staterna. 
klädda i universitetets förnä- Men vi ska inte se för 
ma lokaler och i den mäktiga mörkt på det hela. DDR kla-

Polisen ingrep mot detta, med 
rektors (Elmers?) goda minne. 
Ungefär samtidigt i USA för
svarade universitetsmyndihe
terna kraftfullt "ca m pus" in
tegritet mot all slags polisin
trång. Idag suckar man på 
många håll nostaligiskt över 
universitetens förlorade själv
ständighet. Begrunda också 
de progressiva studenternas 
krav på att borgerlig lag inte 
ska gälla på universitetets om
råde. Så var det förr- faktiskt 
ända fram till" 1853, då uni
versitetet upphörde att vara 
egen jurisdiktion. Men då var 
det ett uttryck för klassam
hället. i . 

rade sig ju bra i VM och mu
ren börjar visst vittra. Något 
gott kan växa fram även ba
kom Kremls murar. Börjar 
den stora valen, långt nere i 
djupet, långsamt ändra rikt-

. ? mng . . 
I den kapitalistiska värl

den är det ganska välnärt i 
New York, Paris och Stock
holm men på andra ställen rå
der stor fattigdom och krigen 
rasar. Lund är förstås rena i
dyllen trots bussarna i kvarte
ret Galten. 

Vad är då en kommunists 
uppgift? Inte att fika efter 
makt utan att en gång för alla 
avstå från den; det kommer ju 
under alla regimer att finnas 
en massa förtryck och utsug
ning och det kommer alltid 
att behövas en opposition 
från vänster. 

Det var dagens text. 
Tant Fina 



Moderaternas förslag om 
bussterminal har rört om i 
grytan och mött skilda reak
tioner, bl a från vpk. Ämnet 
är komplicerat och vpk-försla
get diskuteras flitigt även 
bland de egna medlemmarna. 
Förutom vpk-styrelsens leda
re i ämnet publicerar vi det 
förslag som kommunalpoliti
ska gruppen lagt fram och ett 
kritiskt inlägg. Ett nytt kom
mer nästa vecka, och vi hop
pas på livlig medverkan från 
övriga läsekretsen. 

Ett miljöförslag 
för innerstan 
En bussterminal, aldrig så tju
sig, löser inte trafikproblemen 
och gör inte miljön renare i 
Lunds stad. 

Trafiken är inte ett prob
lem att lösa utan flera. 

Det är hälsoproblem (t ex 
det ökande antalet barnaller
gier som man vet beror på 
luftföroreningar), 

miljöproblem (t ex skogs
död där kväveoxiderna spelar 
stor roll) och 

problem med att transpor
tera människor på ett smidigt 
sätt genom stan. 

Det räcker inte med en 
lösning utan det krävs /lera. 

Vpks förslag 
Vpks förslag kan samman

fattas i fyra punkter. 
l. Regionalbussar med di

rektlinjer för arbetspendling. 
Busar som går till gymnasie
skolorna, Tetrapak, AR, Alfa
Laval och andra stora indu-

Bevara Galten! 
Så har vpk Lund presente

rat sitt förslag för hur kollek
tivtrafiken i Lund skall ord
nas i framtiden. Som väntat 
tog fjäskandet för väljare i 
centrum överhand över de 
miljöpolitiska övervägandena. 

Det finns två aspekter som 
måste vara avgörande för hur 
ett framtida kollektivtrafik· 
system utformas. I en tid när 
larmrapporterna om skogsdö
den duggar allt tätare måste 
miljöfrågan få högsta priori- . 
tet. Här bör även innerstads
luftens kvalitet vägas in. Men 
även framkomligheten med 
kollektivtrafik måste vara en 
viktig aspekt. 

Hur uppfyller de olika för
slag som finns dessa kriterier? 

En flyttning av Lunds bäg
ge busstorg till området kring 
centralstationen ändrar inte 
framkomligheten nämvärt. 
övergången mellan buss och 
tåg underlättas, men busstor
gen flyttar .ut från det egent
liga centrum till förfång för 
framkomligheten . Ur miljö
synpunkt är dock detta för
slag helt otänkbart. Eftersom 
merparten av kollektivtrafi
ken kommer från öster leder 

strier, lasarettet, högskolan, 
innerstan och andra stora ar
betsplatser. Direktbusssarna 
ska gå vissa tider på dygnet, 
morgon och eftermiddag, från 
Malmö, Dalby S Sandby osv. 

2. Regionala bussar som 
går enligt traditionell turlista. 

Dessa bussar ska inte köra 
in i innerstan. De ska köra till 
anslutningspunkter utanför 
innerstan där de möts av lo
kalbussar. Förslag på angö
ringspunkter är lasarettet (för 
bussar norrifrån), Södertull 
(för bussar från söder och ev. 
öster), väster om stationen 
(för bussar från väster). 

Utökad pågatågstrafik. 
Fler hållplatser för pågatågen, 
t ex vid Källbymölla . 

3. Miljövänliga bussar i in
nerstan. I linjebussparken 
ska snarast ingå bussar med 
minst ett av vardera följande 
drivmedel: el, vätgas, motor
gas och metanol. .Dessutom 
ska ingå minst en buss med 
svänghjulsdrift och en med 
tryckackumulator. Bussarna 
ska jämföras i ett år. Den typ 
av miljövänliga bussar som 
visar sig passa bäst i Lund ska 
sedan införas i hela busspar
ken. 

Fler lokalbussar ska. passe
ra stationen. 

Kommunala cyklar. 
4. Våra förslag kommer att 

leda till att kollektivtrafiken 
blir så bra att antalet bilar i 
innerstan minskar. Kollektiv
trafiken kan emellertid aldrig 
konkurrera ut bilarna. Bilen 
är alltid bekvämare. Därför 
måste vi fortsätta att försvåra 
för bilarna i innerstan och 
stoppa trafiken vid tullarna. 

förslaget till att en stor 
mängd regionalbussar måste 
dras genom centrum eller till 
att restiderna för regionaltra· 
fiken kraftigt förlängs (om 
bussarna dras runt centrum 
på ringvägarna). Det senare 
förslaget leder dessutom till 
att utsläppsmängderna ökar 
kraftigt. 

Två nackdelar 
Vpk föreslår att bussarna 

inte skall dras in till centrum. 
I stället skall man byta buss 
utanför staden. Detta förslag 
har två egenskaper. För det 
första minskar framkomlighe
ten med kollektivtrafik. För 
det andra ökar utsläppsmäng
derna kraftigt. 

För att förslaget skall fun
gera måste det byggas upp 
knutpunkter för busstrafik 
(både regional och lokal) vid 
alla bytesställen på olika si· 
dor om staden. Dvs mängden 
förbindelselinjer och mäng-

. den lokaltrafiklinjer måste 
kraftigt öka. Detta kommer 
att medföra att belastningen 
på var linje blir lägre. Redan 
idag är belastningen på lokal
trafiken så låg att det ur mil· 
jösynpunkt ofta skulle vara 

Vpks förslag är radikalt 
och framsynt 

Vpks förslag har många 
fördelar jämfört med en ter
minal vid stationen. 

Det blir mindre avgaser. 
Miljön blir bättre för dem 
som bor och arbetar i inner
stan. 

Förslaget går att genomfö
ra snabbt. Kv Galten kan be
byggas så snart en ny stads
p lan är klar. 

Det krävs inga stora bygg
nationer. Inget stort terminal
bygge. 

Trafiksystemet är utveck
lingsbart. Allt behöver inte 
vara klart på en gång. Nya 
sträckor för regionalbussar 
och nya angöringspunkter 
kan införas efter behov. Mil
jövändliga bussar är viktigt 
men inget krav för att trafi
ken ska flyta. När regional
bussarna blivit miljövänliga 
kan även de passera stationen. 
(Då kan man eventuellt bygga 
en terminal.) 

Vårt förslag är billigt. Inga 
kostnader för en dyr termi
nal. 

Nackdel 
Det blir mindre bekvämt 

eftersom varken bilar eller re
glOnawussar kör ända in i 
centrum. Det är ingen stor 
nackdel då det finns snabba 
lokalbussar. Dessutom är in
nerstan så liten att det rör sig 
om gångavstånd för de flesta. 
Vi väljer en mindre bekväm
lighet ffir att i stället få en 
bättre miljö. 

bättre att folk tog bilen och 
bussen stod stilla (bussar släp
per ut mycket mer kväveoxi
der än bilar). Den totalt öka
de mängden bussar och körda 
kilometer innebär också mer 
avgaser 

Dessutom blir det mycket 
omständligare att åka buss till 
Lunds centrum. Det blir om
ständligare att byta till annan 
linje. Det kommer följaktli
gen att bli färre människor 
som åker buss om vpk Lunds 
förslag genomförs. Det är helt 
enkelt så att antingen vill folk 
åka in i centrum (och slippa 
byta buss) eller byta till an
nan förbindelse, vilket enklast 
görs vid en central knut
punkt. All erfarenhet visar att 
byten, om än enkla, minskar 
antalet kollektivresenärer. 

J ag föreslår i stället - be· 
håll Galten! Vill man åtgärda 
innerstadsmiljön är det mest 
väsentliga att ge sig på lokal
trafiken. Ett relativt snabbt 
utbyte av lokalbussarna mot 
bussar som går på alternativt 
drivmedel (el, gas) skulle 
snabbt leda till mycket större 
positiva miljöeffekter än de 
flesta alternativa förslag. 

Henrik Smith 

' ~ Frändet 
~mmunala 

Så kallad kulturnatt 
Veckans kommunala tema 

är kultur i vid mening efter
som det under veckoslutet ar
rangeras en s k kulturnatt, vil
ken numera är en återkom
mande septemberföreteelse. 

Mycket kommer att hända 
denna natt. På latinamerikan
ska kulturföreningen håller 
man på till kl 05 . I det nyin
vigda ruinmuseet framför 
Lunds Kommunistiska Medel· 
tidsorkester medeltida musik 
som knyter an till tiden då 
Drottenskyrkan hade sin 
höjdpunkt. Det var då när 
handelns på nytt införda ab
straktion, penningen, och den · 
italienska dubbelbokföringen 
breddade vägen för handels
kapitalet. 

I AFs stora sal blir det de· 
batt om vetenskap och världs
bild med bl a Israel och Nor
din. Detta är intressant och 
bra särskilt som vår tid behö
ver återupprätta etiken. Men 
nog skulle man också under 
denna förtrollade natt resa ett 
tält på stortorget där man be
skrev, kritiserade och över
skred nutidskulturen. 

I tältet skulle man kunna 
fråga vad kulturnattens arran
görer och medverkande egent
ligen vill. Appellerar de till 
den enskildes inre resurser 
och handlingsberedskap? El
ler ser de nattens massor blott 
som objekt för olika slags 
konsumtion? Allmänt är väl 
kulturindustrins uppgift att 
försona oss med en absurd 
och förtryckande verklighet 
och blir då inget annat än ett 
medel för ytterligare inord
ning, begränsning och repres
sion. 

Naturligtvis är kulturnat
ten mer mångfasetterad än 
kulturindustrin. Dock är den 
icke en socialrealistisk före
teelse i Lukåcs' anda utan 
fastmer dominerar de drag, 
som befäster borgarklassens 
hegemoni. I en starkt hierar
kisk kommun som Lund finns 
det flera klassbaserade kultu
rer, men härskarna ser som 
sin uppgift att försona mot
sättningarna och skapa kon
sensus kring sin kultur. 

Med Beethoven skapade 
den uppåtstigande borgarklas
sen sin bild av det individuel
la geniet, den fritt skapande 
giganten, som den nya klassen 
behövde för sin identifikation 
och för att befästa makten. 
Kulturnatten behöver alltså 
något annat än det som blott 
avspeglar det borgerligt geni
ala och bekräftar den beståen
de verkligheten. Folk ska inte 
enbart förväntas roa sig under 
denna natt utan få incitament 
till överskridande kreativitet. 
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Kvarnby
skolan· 
• • 
IOVIgS ' 
Så har då Bona folkhögskola 
slagit rot också här nere i det 
burgna södern och avser att 
luckra upp den jordnära kon
servatism som präglar vårt 
landskap. Och kära läsare av 
VB, denna lundensiskt inc 
skränkta tidning, vad har nu 
Bona och dess nyöppnade fi
lial, Kvarnbyskolan, med 
Lund att göra? 

J o, dels är det fritt fram 
f~r lundabor . att förkovra sig 
pa skolan. Ga ett eller två år 
på folk~ögskolan i Kvarnby. 
Skaffa d1g allmänbildning och 
grundskolekompetens. Fak
tiskt kan även tvåårig gymna
siekompetens erhållas. Ett ut
märkt alternativ till den etab
le_rade plugg- och korvstopp
nmgsskolan. 

Dels arbetar sedan några 
veckor två f d lundabråkma
kare ·från det glada 6D-talet 
på skolan. Vi ska nu försöka 
stötta arbetartjejer och -killar 
främst från Malmö. Elever 
som är arbetslösa eller vill gö
ra något nytt i sitt liv, som 
siaryade med grundskolan, 
som pga ryggskada måste om
skola sig, som vid vuxen ålder 
v~.ll ta igen vad man tidigare 
forlorat etc. Och av reaktio
nerna att döma fyller Kvarn
byskolan ett stort och väl
kommet behov. De tjugo elev
platserna som finns är fyllda. 

Dels ska nu skolan invigas 
med diverse lundainslag. Vi 
hoppas att det blir ett välbe
sökt Öppet Hus lördagen den 
26 september (kl 14-18) i 
den gamla byskolan i Kvarn
by. Avnjut Lunds Kommunis
tiska Blåsorkester, Larssons 
kapell som spelar skånska lå
tar och slagdängor, Kaya A
lander, en gammal lundabe
kant från Röda Bönor bl a 
och en annan f d lundensare 
Herman Schmid, som berät~ 
tar om Bona och folkbild
ning. Dessutom blir det kaffe 
barnverksamhet och simultan: 
schack (med Mats Andersson 
LASK). ' 

Det blir nog trångt men 
trevligt. Välkomna! 

Bengt Hall 
Kerstin Eldh 

En namnfr:åga 
I Lund finns en blåsorkes

ter som ibland kallas " Lunds 
Kommunistiska Blåsorkester' 
och ibland "V pk Blås". Inget: 
dera är riktigt adekvat. 
kommunistisk är den inte ef
tersom man inte äger instru
menten gemensamt och, vil
ket kanske är väsentligare 
många som spelar inte ä; 
kommunister. 

Vpks orkester är den inte 
ty den är självständig med 
egen styrelse. På den matema
tiska logikens språk kan sägas 
att vpk-arna är en delmängd 
av en större mängd av vänster
människor. Det är sant att or
kestern ofta spelar i vpk-sam
manhang och kan ju då kallas 
"Vpk Blås" , men liksom Las
se-Maja uppträder orkestern 
under många namn. Senast 
kallade den sig " Bokens vän
ner" när den invigde det ny~ 
renoverade biblioteket på 
Norr. 

Frågan är vad den bör ha 
för grundnamn som täcker 
dess frontkaraktär. Man kun
de tänka sig "Lundavänsterns 

· blåsorkester" eller "Röqa blå
set" eller . .. kanske· VBs lä
sare kunde komma med ett 
bättre förslag? Enda sättet att 
lösa problemet vore att med
lemmarna gör som när man 
väljer påve, låser in sig med 
mat och dryck och sedan inte 

· kommer ut innan de bestämt 
sig för ett namn. 

Måhända 

PS Naturligtvis kommer VBs 
läsare med buss. Tyvärr lite ' 
extra krångligt på lördags
eftermiddagar. Vi har annars 
anpassat studierna efter buss
tiderna. Det går utmärkt att 
åka till och från skolan från 
Gustav Adolfs torg eller Värn
hemstorget. Buss 31 stannar 
ca l 00 meter från skolan. 
Men på lördagseftermiddagen 
får du stiga av på Klågemps
vägen och ta en 20 minuters 
promenad. Det mår du väl ba
ra väl av. 
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223 71 Lund 

SKÅNSKA ~ 
TEATERvänner J\C 
uppmanas till en kraftig opi
nionsyttring för Skånska Tea
tern i Landskrona, som efter 
tolv år av konstnärliga och 
publika framgångar kanske 
tvingas lägga ner verksamhe
ten. Skriv brev till Bengt Gö-

. ransson, Utbildningsdeparte
mentet, l 03 33 Stockholm, 
och till landstinget, Box l , 
221 00 Lund. 

Filosofi .. 
cirkeln 
Lund är en bra hemvist för 
dem som är lite fundersam
ma. På tisdagarna t ex kan 
m~n gå till Lundagårdshuset 
för att lyssna på filosoficir
kelns ofta utmärkta föreläsa
re. Förra veckan var det Te
dy Brunius och längre fram 
kommer bl a Rolf Lindborg, 
Svante Nordin, Sven-Eric 
Liedman, Joachim Israel, 
Torsten Weimarck och Peter 
Kemp att föreläsa. Det över
gripande temat är "Kunskaps
former och världsåskådning
ar". 

I dörren möts man av den 
alltid vänlige Arno Werner , 
som är anhängare av allt uto~ 
normal svensk begreppsana
lys. Man får skriva på en lista 
- och så är man plötsligt med 
i en cirkel utan att det kostar 
något. 

. Så går man in i en fullpac-
kad föreläsningssal ofta earo
linasalen där det är en massa 
pelare som skymmer. Efter 
ett tag somnar man på grund 
av syrebrist, men det gör ing
et för man vaknar upp efter 
ett tag av den energi som ut
går från talarstolen. 

Det är skönt ·att filosofi
cirkeln finns. Än kan själen få 
näring under Lundagårds kro
nor. 

FH 

.Stämma VB 
vill Lars-Åke Klang i Vebe
röd som enligt SkD blev sur 
för vad vi skrev om honom i 
förra numret. 

Säkert kan han räkna med 
gratis och kvalificerad ratts
hjälp från Volvos skickliga ju
rister. Men VB simmar. lugnt 
vidare, i trygg förlitan på den 
synnerligen liberala svenska 
tryckfrihetslagstiftningen. 

Gr 

Karin Svensson Smith, 
vpks representant i miljö- och 
hälsoskyddsnärnnden, uppma
nar nämnden att se till att det 
görs mätningar av luftförore
ningar vid stadsbusstermina
len på Botulfsplatsen. 

F l LOSOFICIRKELN. Ti 22.9 k l 
19.30, Caro li nasalen. Rolf Li nd · 
borg: Giordano Bruno och renäs· 
sansmänniskans världsäskådning. 

BLASOR KESTERN . Fre 18.9 k l 
19 i ru inen : extra genrep . Alla tar 
med notställ, t rumpetare och hor· 
n ister dessu t om kudde. Lö 19 .9 
troligen extra genrep på efter· 
middagen, tid meddelas fredag. 
Reservera gärna tid fö r utommu· 
sikaliska uppgifter kring arrange· 
manget. Offentliga f ramträd anden 
kl 21 och 2 3. Sö 20.9 Äppe lfest 
14.30, rep Kapellsalen 18.45, m e· 
jeriprogram met. Fre 25 .9 mejeri· 
inv igning. 

Iii---ok l ~ kornrnunalpc>IHik 

Kompol träffas mll 21.9 kl 19.30 
på .vpk-lokalen . Beredn ing av full· 
mäl<tige. 

Detta nummer gj o rdes av Gunnar 
Sandin och Lasse Svensso n . 

Kontaktredaktör för nästa num 
meo Gunnar Sandin, tel 135899. 

Hemma
Rectangle


