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Tidigare Karl XII-firande i 
Lund har haft drag av stollig
het över sig som gjort att man 
inte riktigt kunnat ta det på 
allvar. Det har mest rört sig 
om äldre rakryggade herrar 
med studentmössa som hyllat 
krigarkonungen. Men i år be
stod tåget av lätt uppsnyggade 
skinheads som enligt trovär
diga uppgifter tillhörde den 
falang av det invandrarfient
liga Sverigepartiet som har sina 
rötter i Nysvenska rörelsen. 

Karl XII var själv inte nega
tivt inställd till invandrare, 
han värvade utländska trup-

per och lät en utlänning sköta 
finanserna och verkade också 
intresserad av att införliva 
andra folk i det svenska riket. 
men han slog ju ihjäl ryssar 
och det är väl det fascisterna 
är intresserade av. 

Motdemonstrationen i 
Lundagård var imponerande. 
Polisen var tvungen att sätta 
upp stängsel kring de cirka 
l 00 som samlats kring Teg
nerstatyn . Kanske var det ett 
tusental, mest ungdomar, som 
skanderade antifascistiska 
slagord och kastade lättare 
föremål (ingen blev skadad). 

Det rådde en upphetsad stäm
ning och man måste be
undra polisens hästar och 
hundar, som kunde uppträda 
så disciplinerat. · 

Det är förstås en svår ba
lansgång att å ena s_idan 
respektera dernonstr~~ons
rätten (som mörkermannen j 
själva givetvis skulle avskaffa • 
om de fick bestämma) och å 
andra sidan kraftfullt be
kämpa rasism. Det var skick
ligt av motdemonstranterna 
att de kunde tygla sin vrede. 
Men vad händer nästa gång? 

l~acl<aktivitet bestraffas 
En av de fränaste debatterna 
på fullmäktiges budg'etmöte i 
förra veckan gällde tjänsten 
som konsumentsekreterare. 
Den borgerliga majoriteten 
drev igenom att den skars ner 
från hel- till halvtid. 

Det ligger i den borgerliga 
ideologin att det inte behövs 
några ingrepp utifrå~. i spelet 
mellan säljare och kapare på 
marknaden. De borgerliga 
partierna har konsekvent mot
arbetat både centrala konsu
mentverk och lokala konsu
mentsekreterare. Omvänt har 
arbetarpartierna sett . .de 
funktionerna som ett Vlkhgt 
skydd för konsumenterna 
både mot overderhäftig rek
lam och ensidiga säijares Över
tramp. Behovet finns obe-

stridligen : besöker man kon
sumentsekr&teraren noterar 
man snabbt strömmen av 
samtal från hjälpsökande, och 
det finns statistik på att inte 
ens de gamla resurserna räc
ker till för alla som behöver 
ett handtag. 

Men Kajsa Theander (vpk) 
menade i fulln'läktige att 
huvudskälet · inte var miss
riktad spariver utan borgerlig 
missbelåtenhet med konsu
mentrådgivaren personligen, 
Krister Palmkvist. Det skulle 
gälla hans fackliga aktivitet. 
Den har inte varit överdrivet 
omfattande. Krister har varit 
ordförande i SKTF :s krets
sektion och ordförande i 
fackklubben på kommun
kansliet, men naturligtvis har 

upparaget tagll en ae1 tld . 
Det har irriterat hans förmän, 
t ex kanslichefen Åke Lind
blad, som öppet framfört att 
en sådan tjänst inte medger en 
så stor frånvaro av de skälen. 

"Ingen arbetstagare kan 
ställa upp på det argumentet" , 
säger Krister Palmkvist . 
"Konsekvensen blir ju ett för
bud mot den fackliga aktivi
tet som är garanterad i lagen." 

SKTF ser saken på samma 
sätt och har protesterat. Och 
Kajsa Theander menar att det 
är kommunens enkla skyldig
het som arbetsgivare att om
. dirigera resurser så att arbets
tagarna kan fullgöra de fack
liga förtroendeuppdrag som 
de har valts till av medlem
marna. 

l-Ian n s E is ler 
inno1nhus 
I början av novemberkongres
sade arbetsgivarna i Malmö. 
Där förekom två blåsorkestrar 
från Lund. De ena var Aka
demimusikcorpset. Bleck
hornen som underhöll med 
två låtar vid en frukost och 
därefter kunde kvittera ut ett 
arvode om 11 000 kronor. 
Den andra var Lunds Kom
munistiska Blåsorkester som 
anförde en anti-SAF-demons
tration om knappt tjugo KU· 
ungdomar, och som väl åt
minstone gjorde intryck på de 
ridande poliser som av för
siktighetsskäl stod uppställda 
utanför kongresslokalen. Vi 
fick själva betala våra påga· 
tågsbiljetter. 
Det hade vi råd med. Men epi
soderna belyser att blåsmusik 
alltjämt används politiskt, 
och att olika sidor i klass
kampen har olika ekonomiska 
resurser. 

V ad är politisk musik? 
Vad Bleckhornen spelade för 
dagen vet jag inte. Det var 
säkert inte "Fjärdeoktober
marschen" eller någon annan 
av högerns sällsynta kamp
låtar. Vi däremot höll oss på 
arrangörernas uppmaning till 
en repertoar av vänsterpolit
isk signalkaraktär och slutade 
naturligtvis med "Internatio
nalen". Var vi politiska och 
Bleckhornen opolitiska? Hade 
vi kunnat fylla vår roll lika 
bra metf andra melodier? 

Forts. sid.2 . 

Samtalet är slut 
Nu vilar luren i sin klyka 

Vi sitter någonannanstans 
och korgstolen vid telefonen 

knarrar långsamt fram 
det ingen av oss vågat säga 

Karl Witting 



~~ 
~n.saru.~ 

Behöver vi en speciell kvinna
politik? Är inte män och 
kvinnor jämställda idag? Nej 
fortfarande är det mycket 
som skiljer. T.ex. har vi fort
farande många åtskilda vär
deringar, dessa gör att vi fort
farande behandlas olika bero
ende på om vi är män eller 
kvinnor. Ett är ex lönerna, 
männen har de bäst betalda 
yrkena, och inom typiska 
kvinnoyrken bara ökar ned
skärningarna ( t.ex. daghem, 
offentliga sektorn). 

Att vi inte har en bra, 
ordentligt utbyggd barnom
sorg försvårar kvinnornas 
plats i arbetslivet. För vem 
ska ta hand om barnen, när 
man inte får någon dagisplats 
och mannen i familjen är den 
som tjänar mest? Andra 
frågor som är viktiga: 6-tirn
marsdagen, kamp mot porr 
och våld m.m . Ja listan kan 
göras lång. Nu på lördag 
träffas distriktets kvinnor här 
i Lund för att diskutera vilka 
frågor som bör prioriteras 
inför valet -88. Och framför
allt hur budskapet skall föras 
ut. VPK Lund rekommende
rar : gå "kvinna-ur-huse" för 
att delta i detta evenemang. 
Passa på tillfället att lära 
känna varandra inom distrik
tet. 

Offentliga sektorn 
urholkas · 
Det blev ingen kommunal
skattehöjning i år heller trots 
att skatten i Lund ligger långt 
under genomsnittet i landet. 
Det innebär att det blir svårt 
för gamla och unga framöver, 
vars behov av omvårdnad inte 
i tillräcklig grad kan tillgodo
ses. Inom många områden 
kommer avgifter- och taxor 
att öka. Förvaltningarna kom
mer att försöka vältra över 
kostnaderna på varandra och. 
privatiseringar i olika former • 
prövas. · 

Det finns en stor risk att 
Lund som lågskattekommun 
blir ett nytt Danderyd, dit de 
rika vill flytta. Dessa är be
redda att betala ordentligt för 
en bostad och trissar däri
genom upp priset till en orim
lig nivå. Situationen är redan 
katastrofal för de bostads
sökande i Lund. 

Lågskattelinjen, som · bor
garna älskar eftersom de i 
första hand månar om sina 
egna inkomster, har historiskt 
sett inglln förankring inom s 
och vpk, men tyvärr tycks 
omsorgen om rösterna ha 
tvingat dessa partier att böja 
sig under oket. Den offent
liga sektorn fortsätter alltså 
att urholkas . När ska det bli 
någon ändring? 

FH 

Lundabo besöker Luleå 
Ån en gAng kan jag rappor
tera frAn en reportageresa 
norrut, den här gAngen till 
Luleå. Det hela fAr ses som 
ett led i fullföljandet av Vec
kobladets provinsiella linje 
- vad kan vara viktigare än 
att vi i rikets marginella delar 
bAller kontakten ? Det var ett 
hemskt trevligt besök, sA när 
som på att jag blev bestulen 
på min jacka när jag var på 
stadsbiblioteket. Någon mi
nusgrad och lätt nysnö,och sA 
fick jag glädjen att uppleva 
ännu en oförglömlig dans
kväll på Svartsjöstadens Fol
kets Hus, också känt som 
"Blackis". Vad gäller lokal
tidningarna är det svArt att 
säga om NSD eller Norrbot
tenkuriren är mest svArartad 
och nog kändes det konstigt 
att i Luleå läsa en frAn Stock
holm influgen Flamman. 
Folkviljan höll stilen, men 
verkade ha svArt med för
nyelsen, ett problem vi 
känner igen. 

Halvkolonialt 
Mitt intryck är att den halv

koloniala stämningen är star
kare i Norrbotten än här. De 
människor jag träffade - väl 
mest inflyttade mellanskikt
are - var på ett självklart sätt 
vända mot Stockholm. Det är 
vad som händer i Stockholm 
som verkligen räknas och 
gräddan av dem är där varan
nan vecka i det ena eller an
dra tjänsteärendet. Lund har 
sina brister, men inte hör 
man någon gå och tjata o m 
Stockholm på det sättet. 

En av de egendomliga insla
gen i Lulebornas bild av sig 
själva är att de är sA isoler
ade, som en civilisationens 
sista utpost. Det är rena tram
set. 50 mil längre norrut lig
ger Tromsö, en kosmopoli-

tisk universitetsstad, i väster 
och öster ligger vitala o c h 
folkrika norska och finska 
landsdelar. Och sA denna 
kommunikationsnoja: Aka tAg 
till Stockholm är det bara 
inte tal om. Det är ytterst 
märkligt: jag satte mig i ett 
tomt och bekvämt tAg i 
Stockholm vid sextiden pA 
kvällen och vaknade utvilad 
nästa morgon klockan 8 i 
Luleå. Detta anses av någon 
anledning vara outhärdligt. 
Det är flyget som gäller, var
je timme ankommer och av
gAr ett fullastat stockholms
plan på Kallax, en flygplats 
på en tallhed utanför stan. 

Oakademiskt 
Jag var mest pA Högskolan 

!SOm jag gillar, den har fort
farande en sorts öppen stäm
ning som gamla insuttna och 
ingrodda stilllen som Lund 
saknar. Oortodoxa inslag sak
nas inte heller : i högskole
bibliotekets tidskriftsrum satt 
en grupp studenter och svor 
och spelade kort under 
lunchen, lyckligt omedvetna 
om det akademiska livets 
konventioner. 
PA ett kort besök tar man till 

sig allt och jag var på nAn 
sorts kulturaktivitet varje 
kväll: invigde altartavla i 
domkyrkan, hörde på föredrag 
på Bokcafeet Tankamas träd
gArd, lyssnade på massor av 
bra folkmusik och besökte 
stadspuben ( praktiskt försedd 
med lättspolat stengolv) ett 
stort antal gånger. Jornen
visst finns det mycket i Lu
leå. Om jag skulle ge nägot 
rAd för stadens och landsän
dans lyckliga utveckling sA 
skulle det vara att man stäng
de Kallax för all civil trafik 
under några Ar. 

Lucifer 

Jo sa ~ej 
Karin Svensson Smith anmäl
de i oktober länsstyrelsen för 
att den inte ingripit mot 
Gambros utsläpp enligt tre 
angivna paragrafer i miljö
skyddslagen. 

iO svarar i november att 
det här är för svårt för oss 
och för övrigt har vi för lite 
folk och därför bryr vi oss 
inte om det. 

JO har ett eget "moment 
22" som säger att visserligen 
ska man pröva om en myndig
het har gjort vad den ska men 
om man anger på vilket sätt 
den inte gjort vad den ska så 
är det en sakfråga och det har 
JO inte kompetens att avgö
ra! 

Så här låter det med JO :s 
egna ord : "JO:s kontroll"'har 
emellertid i praktiken sin 
tyngdpunkt på myndigheter
nas tillämpning av gällande 
förfaranderegler. Vad avsBr 

myndigheternas ställningsta
gande i sak är utrymmet för 
ingripande från JO:s sida 
mindre. Denna restriktivitet 
får ses mot bakgrund av att 
JO med jämförelsevis mycket 
begränsade resurser har att 
utöva tillsyn över praktiskt 
taget all myndighetsutöv
ning. JO kan därför omöj
ligen vara lika väl insatt i 
alla uppkommande sakfrågor 
som vederbörande fackmyn
dighet." 

Efter denna inblick i de 
högre juridiska sfärerna kan vi 
med förtröstan ändå upprepa 
vad vi redan i nr 34 av VB 
konstaterade, nämligen att 
den handläggare på länssty
relsen som i många år inte 
skött Gambroärendet enligt 
miljöskyddslagen nu fått 
andra arbetsuppgifter. Det 
kan ses som ett medgivande i 
sakfrågan från länsstyrelsens 
sida. 

Forts. fr. sid. 1 · 

Hanns Eisler 
innon1hus 

Den sortens diskussioner 
är ständigt aktuella i en or
kester som vår. Det är givet 
att vi tar politisk ställning när 
vi ställer upp för en arrangör 
i ett klart politiskt samman
hang. Men vad gör musik 
politiskt? Är det bara sam
manhanget eller texten eller 
associationerna? 

Vi är inte de första som 
ställer de frågorna. De ställ
des med stor kraft av den 
kommunistiska tonsättaren 
Hanns Eisler, verksam · från 
1920- till 19 50-talet . . 

Vid startplattan 
Lunds Eislerensemble kom
mer nu på söndag att utveckla 
dessa frågor, i tal och ton, 
Det sker nere i Mejeriets 
kafe klockan åtta. 

Att gissa vilka som döljer 
sig bakom namnet Lunds 
Eislerensem ble är inte svårare 
än att se vem som finns ba
kom skägget i Arbetets tradi
tionella jultomtetävling. Det 
är alltså Lunds Kommunist
iska Blåsorkester som är i far
ten . Det senare namnet har 
varit kontroversiellt från bör
jan. Kanske kan nånting med 
Eisler vara ett bra alternativ. 

F ö hette den kommunist
iska orkestern inte så första 
gången den spelade på Mejeri
et. Då var den fortfarande 
namnlös. Den hade sina första 
repetitioner där inför starten 
som förstamajorkester åt vpk 
197 4, och på mejeriväggen 
sitter en platta som hugfåster 
minnet. Orkestern ingår till 
llågon del i den musikrörelse 
som bl a skapade Mejeriet, och 
har gärna velat återkomma. 

Ut igen 
Programmet för kvällen heter 
"Eisler på Mårtenstorget" vil
ket kan verka förbryllande . 
Platsen är ju en annan, och 
inomhus. Men folkvimlets 
och appellmötenas Mårtens
torg är orkesterns karakterist
iska spelplats och därmed 
även ett symboliskt begrepp. 

F ö ska vi snart ut i kylan 
igen. Lördag den 12 decem
ber spelar vi vid det tradi
tionella fredsfackeltåget. Sen 
blir det julavslutningsfest (på 
Kulturen) och jullov och ny 
termin och valår och kanske 
grammofonskiva och kanske 
nytt namn. 

Vill du vara med? Kom till 
Mejeriet på söndag och knyt 
kontakt? 

Gr 



Slöja eller l<ortkort? 
Det spelar ingen roll.- i båda fallen accepterar kvinnor rol
len som könsobjekt och därmed förtrycket. Män behöver 
inte tänka på hur dom ser ut, för dom är det självklart att 
dom i sista hand är människor, sade Nawal el Sadawi och 
rev ner häftiga applåder i Kulurmejeriets välfyllda konsert
sal i tisdags kväll. 

Nawal är läkare och författa
re, feminist och socialist. Två 
av hennes romaner är över
satta till svenska och hon 
skildrar starkt och inlevelse
fullt den arabiska kvinnans 
liv i det patriarkaliska Egyp
ten. Själv fick Nawal utbild
ning genom att skoloma blev 
fria under Nassertiden. Hon 
kommer från en fattig familj 
och klassförtrycket liksom 
kvinnoförtrycket är naturliga 
utgångspunkter för, hennes 

skrivande och hennes politis
ka kamp. "Skriver eller agite
rar man mot fattigdom blir 
man kallad kommunist och 
talar man om religion blir 
man kallad ateist", skrattade 
Nawal som satt i fångelse 
under Sadattiden och är illa 
sedd av ortodoxa muslimer 
för att hon bekämpar slöjan 
och kvinnlig omskärelse. 
"Unvail the brain" är hennes 
organisations "Arab w omen 
for solidarity" slagord, något 
som upprörde de beslöjade 
kvinnorna i publiken (konver
terade och äkta). Nu kan man 
ha slöja på många sätt 
menade Nawal och kamp för 
ökat medvetande om kvinno
förtryck behövs både hos 
jeansklädda och hos beslöja
de. Kvinnofrågor och politis
ka frågor hänger samman. 

Nej till våld 
J ag blir betänksam när jag 
läser VB :s uppmaning att 
stoppa 30 novemberfånarnas 
demonstration med våld. På 
annat sätt kan jag inte tolka 
slutorden: "Men vi hoppas att 
tillräckligt många och beslut
samma lundabor ska göra den 
(demonstrationen) omöjlig 
att genomföra." (VB36/87). 

Och våldsamt blev det, 
med eller utan VB :s hjälp. 
Här testas verkligen det 
demokratiska sinnelaget. 
Demonstrationsrätten är en 
mödosamt tillkämpad ·rätt 
som inte får sättas ur spel 
bara för att ~tt antal" virrpan
nor/illvilliga hjärnor vill visa 
sitt dåliga omdöme i en osa
lig blandning av punschnatio
nalism, fascism och swastika
fettischism. Låt döm demon
strera, javisst, till och med 
skydda dem! (Voltaire ... ) 

Patriarkatet växte fram under 
slavsamhället där också kvin
nan och barnen blev mannens 
egendom. Garantin för att 
barnen verkligen var hans 
innebar att han gömde henne, 
satte slöja och kyskhetsbälte 
på henne. Patriarkatet och 
klassamhället är de verkliga 
förtryckarna, religionen kom 
först efteråt och befäste detta 
system. Alla berörs av det ny
koloniala förtrycket och en 
gemensam kamp måste föras 
mot det. Nawal såg med sorg 
på hur många kvinnor som 
deltagit i befrielsekampen 
historiskt sett sedan förlorat 
de tillkämpade rättigheterna 
till männen. 

Självklart skall motdemon~· 
strationer ordnas - men de 
ska vara fredliga. I det här 
trots allt ganska demokra
tiska och frihetliga samhäl
let finns det inte plats för 
våldsromantik. Våld kap. vara 
det enda återstående medlet 
i förtryckta länder. Men 
absolut inte här. 

Håkan Olsson 

·Brev till red. 
Ibland är följebreven till 
insända bidrag minst lika läs
värda som bidragen och här 
är ett sådant. 
Tränare och chefssekond för 
lundaboxama är underteck
nad, tidigare kommunalpo
litiskt aktiv i VPK · Lund, 
vilket kanske den minnes
gode kan erinra sig. Därav 
tänkte jag att denna press
release tillsammans med min 
roll kan tänkas ha intresse för 
någon VB-läsare. Inseende att 
VB :s utrymme inte tillåter 
'fylligare sportreportage, 
tänkte jag att en notis om det 
hela måhända kan locka 
någon idrottsintresserad läsa-

Hon talade också om 
vikten av organisation och att 
kvinnor måste få makt men 
makt för demokrati. I den 
organisationen hon tillhör 
finns ca 20% män. De har väl 
något att förlora på kvinno
frigörelse men också mycket 
att vinna. "De vill ha jämlika 
kvinnor och jämlikhet är en 
förutsättning för fred mellan 
länder", sa Nawal. 

Grundtanken hos Nawal är 
att det är klassamhällets 
orättvisor som ska bekäm
pas och att det inte är religio
nen som har skapat dessa. 
Hon tyckte inte det är någon 
mening att gå ut till illiterata 
-djupt religösa kvinnor och 
bekämpa deras religösa före
ställningar. 

Det är inte frågan om en 
filosofisk kamp om Gud finns 
utan om masskamp för befri
else. Hon tycker att det är 
olyckligt att blanda religion 
och politik som i Iran och att 
det är viktigt att ha "civila", 
entydiga lagar istället för den 
mångtydiga Koranen. 

Anmärkningsvärt nog är 
den enda kvarvarande religö
sa lagen i Egypten just den lag 
som berör kvinnornas ställ
ning särskilt mycket, nämligen 
Äktenskapslagen! · Den · är 
dessutom en av de mest reak
tionära i arabvärlden. 

Med en varm applåd till 
den vackra vit-burriga Nawal 
avslutades föreläsningen och 
jag hade ännu en förebild 
bland världens alla kämpande 
kvinnor. 

K.A. 

re, kanske redaktören själv? 
till Folkets Park. För övrigt 
kan nämnas att den tradi
tionsrika arbetarsporten box
ning är på frammarsch, efter 
några decennier av tillbaka- . 
gång, trots konkurrens av 
"finare" sporter såsom tennis 
och utförsåkning (vilka f.ö. 
kännetecknas av, till skill
nad från boxning, att de grä" 
ver djupa hål i plånboken). 
Med förhoppning om publi
cering hälsar 

Boxargala 
i Lund 

Peter Nilsson 

Efter ett uppehåll på över två 
år arrangerar Lunds BS 
lördagen deri •s dec boxnings
tävlingar i - ny tävlingsarena, 
Folkets Park. 

Arrangörsklubben räknar 
med att kunna mönstra hela 
6 egna boxare, däribland 
den lovande welte'rviktaren 
Sio Sokolovic. 

Tävlingama börjar klockan 
14. Välkomna! 

Frän det 
kommunala 

Första dagen med 
kommunstyrelsen 

-Först ska du gå upp för en 
trappa. -Den är svår om du 
har barnvagn, och sen ska du 
gå ner för en trappa och ta 
första dörren till vänster, sa 
Kajsa. 

Det gjorde jag. Barnvagn 
använder jag inte längre så jag 
kom fram utan problem. 

Kommunen bjöd på kaffe, 
wienerbröd och pepparkakor 
i ett rum utanför sammanträ
desrummet. Alla ledamöterna 
tog i hand och hälsade och 
!Jet kändes nästan som på 
)calas. Sven-Bertil och jag 

:drack kaffe vid samma bord 
som miljöpartiet. Socialdemo
kraterna satt tillsammans vid 
ett annat bord och borgama 
drack kaffe över partigränser-
na vid övriga bord. , 

Sven-Bertil sa att jag ·s)\ulle 
äta wienerbrödet med vänster 
hand så att jag kunde bläddra 

•i möteshandlingarna med 
:4öger utan att kladda ner 
dem. Det var massor med 
'papper: två tjocka bruna ku
vert av påstyp (alla som varit 
aktiva i kommunalpolitiken 
eller i någon folkrörelse vet 
hurdana jag menar). 

Sammanträdessalen var 
pampig. De gamla samman
trädesborden av ek upptog 
bara en liten del av rummet 
- resten var tomma luftiga 
ytor. Man måste antingen ha 
studerat eller också ha lång 
erfarenhet av folkrörelse
arbete för att klara av de här• 
pappersmängderna och den· 
här miljön tänkte jag. 

Själva kommunstyrelse-
mötet var inte särskilt märk
värdigt. Särskilt dramatiskt 
var det inte heller. 

Ordföranden höll en famil
jär ton. Det var "Ebba", 
" Larry", "Geirid" och 
"Andre" för hela slanten. 
Men Andre fick inte ställa 
sitt yrkande när han inte 
lyckades göra sig bemärkt 
innan klubban föll. Partierna 
redogjorde för sina ställnings
taganden. Några längre 
debatter förekom inte. Jag 
tyckte det var informativt. 
Sven-Bertil sa att mötena 
ganska ofta är rejält virriga. 

Kommunstyrelseledamö
terna ville inte öppp.a föns
terna under pau,sen. Det 
luktade avgaser från gatan, 
sa dom. · 

Roland Andersson 
nybliven kommunstyrelse

ledamot för vpk 



Bredg.atan 28, 222 21 Lund. Tel 046/12 74 95 (ollld efter kl18.00) 
P<:>st~ 17 459-9. Prenumeration 90:-/lr 
Sattrung och lay-<!ut: VB-red pl acu"reas, Fabriksgatan 2 Lund 
Tryck: acupress, Lun?. Ansvarig ~}f:Ue: Monica Bondeaion. 
Eftertryclc av text tillltes om k" anges. Bilder är upphovunan
nens egendom. Red förbehAller sig rätten att korta insändare. För 
abeställt material ansvalas ej. 
Har du flyttat? 
Skicka hela adressdelen med din gamla adress till Veckobladet, 
Bredgatan 28, 222 21 Lund. Min nya adress är: 

Adress: .... . . .. .... . . . ... .. . . . ... . .. ... .. . . 

Postnummer: . . .... . Postadress. . . . . . . . . . . . . 

Svar till 
Jari ocl1 Jonas 
Som svar på Jarls och Jonas 
angrepp i förra VB vill jag 
hänvisa till vad jag skrev 
inför kårvalet 1985: " Jag 
menar att beslutet att ställa 
KHF utanför kåren var fatalt . 
Visserligen berodde beslutet 
till stor del på brist på folk , 
men det motiverades princi
piellt. Resultatet av att stå 
utanför kåren ,har varit att 
KHF isolerats från debatten 
och i realiteten kommit att 
sakna funktion . Därför menar 
jag att vi . måste arbeta med 
målsättningen att återigen 
ställa upp i kårvalet. Inte 
detta år - det mäktar vi inte 
med. Men till nästa år kan vi 
försöka bygga upp en organi
sation som räcker till. Vi mås
te också ha en politik som är 
bra och lockar väljare och 
medlemmar. 

Skapandet av en politisk 
plattform är också ett utmärkt 
tillfälle till debatt - förutsätt
ningen för att hålla en organi
sation levande" . Denna dekla
ration gäller lika mycket nu 
som då. 

Efter det att KHF lämnade 
deputerade har organisatio
nen befunnit sig i en mer eller 
mindre permanent kris. Vi 
har varit en handfull personer 
som arbetat för att stärka 
organisationen. Syftet har 
hela tiden varit att åter ställa 
upp i kårvalet. Om jag ansett 
att detta varit utsiktslöst 
skulle jag naturligtvis inte del
tagit i arbetet . Det finns ingen 
anledningj att ha en organi
sation bara för dess egen 
skull. KHFs politiska uppgift 
är att verka bland och för stu
denter. 

Som jag upplever det finns 
det idag en stor politisk enig
het i KHF-Lund om att vi ska 
ställa upp i kårvalet och också 
om behovet av att skapa en 
egen politisk plattform. På ett 
styrelsemöte i höstas, där jag 
var adjungerad, beslutades det 
att vi skulle ställa upp under 
förutsättning av att vi hade 
tillräckligt med folk som var 
beredda att ställa upp på val
bar plats. På ett påföljande 
medlemsmöte konstaterade vi 
att så inte var fallet. Hur 
starkt vårt principiella ställ
ningstagande att ställa upp i 
kårvalet än är kan vi ändå inte 

trolla fram medlemmar ur 
rockärmen. Det är tyvärr bara 
att konstatera att vi, trots 
det stora arbete många lagt 
ner, fortfarande är en mycket 
svag organis~tion. 

Att, som· Jonas, insinuera 
att detta beror på "utanför
skapets bekvämlighet" känns 
som ett slag i ansiktet. Jari 
anklagar mig istället mycket 
personligt för att inte ha 
varit närvarande på möten i 
våras och somras när kårvalet 
skulle planeras. Denna typ av 
argumentering tycker jag 
egentligen är så låg att den 
inte borde · besvaras. Det är 
inte många KHF-möten jag 
missat under de senaste åren. 
Under den tid Jari åsyftar 
befann jag mig inte i Lund 
under veckorna (pappaledig 
och bosatt i Hästveda respek
tive utomlands i tjänsten). 

Att KHF i år saknade för
måga att ställa upp i kårvalet 
förvandlar oss inte till ett 
stödparti till kulturradikaler
na. Men i en situation när vi 
inte själva ställer upp är det 
viktigt, för studenternas skull, 
att vi uppmanar våra sympa
tisörer att rösta på det näst 
bästa alternativet. Annars 
borde väl den skuld Jonas och 
J ari dömer oss till bli ännu 
större!? Jag har heller inte 
något emot en kritisk debatt 
om kulturradikalerna, en 
sådan är säkert befogad. Men 
jag tycker att en organisa
tion skall dömmas för vad 

' den står och verkar för. Jonas 
och J aris argumentering kring 
KULTs rötter i 30-talets es
kapism och 60-talets sexlibe
ralism missar fullständigt 
målet. Det är inte där man 
ska söka de historiska 
rötterna till dagens "kultur
radikaler. 

I och med detta inlägg be
traktar jag debatten som av
slutad för min del. 

Henrik Smith 

POSTTIDNING 

Karin Blom 

Uarda vägen D:85 

223 71 Lund 

Protestntarsch 
mot Sean Link 
Motlänken ordnar protest
marsch mot motorvägsbyg
get Uddevalla - Stora Höga, 
på söndag 7 dec. Avmarsch 
kl 13.00 från Stenungssund. 
Specialtåg från Göteborg kl. 
11.00. Sång, musik; under
hållning. 

Motlänken Lund ordnar 
gruppresa med tåg på 
lörd. Ring Karin, tel..l3 31 
98 för anmälan och vidare 
information. 

I~ f ter lyst 
I förra veckan slog "Kom
mando Birgitta Dahls inten
tioner" till mot Västra ringen
projektet. Den utomparla
mentariska gruppen plockade 
bort markeringspinnar för 
vägsträckan som skall byggas 
mellan Prästberga och Mobi
liarondellen. Arbetet med 
vägen fördröjs med ca 3 
veckor. 

Kommandot säger i ett 
flygblad att det vill förverk
liga de visioner som Birgitta 
Dahl har men "som hon har 
svårt att driva igenom". 

Med anledning härav lär 
Lunds polismyndighet ha 
skickat ut en teckning över 
nedanstående misstänkta ,.•/ 
person. Ett avslöjande leder 
till gratis biljett till fullmäk
tiges nästa sammanträde. 

Rättelse 
Att jazzmusiker flitigt 
använder sig av citat påminde 
Pelle Hallstedt oss om i förra 
VB i sin fina betraktelse över 
The Leaders konsert på Meje
riet,.. Men citerade fraser måste 
återges exakt! På vägen från 
manuskript till tryck föll 
olyckligtvis ett kors bort i 
den Lee Morgan-fras som 
Arthur Blythe citerade på 
konserten. Den ska rätteli
gen låta: 

:;) ) h{J 
Vi ber illa som under veckan 
fått myror huvudet om 
ursäkt. 

Red 

BlAsorkestern. Rep på. 
Kulturmejeriet lördag kl 9 
(obs ändrad tid),samling sön
dag kl 19 för konsert kl 20. 
EISLER PA MARTENSTORGET. 
Ett program om politisk musik 
och musikalls politik. Kultur
mejeriets cafa . Söndag dan 6 dec 
kl 20.00_ Lunds Elslerensemble 
(se artikel sid. 1 ). 
FEDAIAN . Iranska folkets fed
aian(majoritet)-Malmö arrangerar 
en hungerstrejk den 11 dec pli 
Gustav Adolfs torg för att rädda 
l rans politiska fllngars liv. 
KVINNOTRÄFF. Lör 5/12 kl 
10.00· plats: Fakiren, stora kon
ferensrummet. Tema för dagen: 
Vad kan, vill och ska vi göra 
inför nästa val? Repr fr Centr 
kv pol utsk medverkar. övriga 
hlllltider : Lunch 11.30-13.00, 
kaffe kl 15.00, slut 18.00. 

lifi==:l 
Kom .pol sammanträder på 
p'i!l.rtilokalen mån d den 7 dec . 
kl 19.30 för beredning av full
mäktige. 

Detta VB gjordes av Lars 
Borgström samt Finn Hagberg 

Nästa veckas kontaktredaktÖr 
är Gt'n':"'U" Sandin 13 58 99. 
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