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Fredagen den 11 december 

Zige11sk afton 
på Norr 

Kommundelsnämnd Norr har 
utan tvekan vitaliserat stads
delen. Ett exempel på det är 
förra fredagens zigenarafton i 
Fäladsgårdens aula, som 
nämnden stod arrangör för 
tillsammans med fritidsgården. 
Uppträdde gjorde den zigen
ska gruppen Romany-Patrin, 
som består av polska zigenare 
från Malmö. De dansade. och 
sjöng ur en zigensk folklore, 
som sammansmält med slavisk 
kultur. Allt mycket medryc
kande. Sceniden var enkel 
och slående, ett zigenarläger i 
halvmåneform, fårggranna 
dräkter, artister (tills nyligen 
amatörer) som i tur och 
ordning framträder ur kollek
tivet och framför sina sånger 
eller danser. 

Föreställningen lär vara 
unik här i Sverige, där man 
normalt bara pratar problem i 
samband med zigenare. 

Det var intressant att se 
hur zigenarna på Norra Fäla
den efter föreställningen 

genomförde ett eget litet pro
gram med bl a två mycket 

-skickliga dragspelare Öch 
några häftiga dansare . . ICan
ske kunde de även i Lund 
uppstä en ensemble, om bara 
medel ställs till förfogande. 
Kanske kunde Kerstin Birde 
som bor på Fäladen och son{ 
regisserar Romany Patrin 
även tänka sig att ta sig an ett 
regissörsuppdrag på Norr. Det 
finns ju också en förening i 
Lund, "Centro rornano Kul
tura" som kunde leda det hela. 

Denna förening bjöd för 
övrigt på zigenskt kaffe med 
julkakor efter föreställningen 
och det sa man minsann inte 
nej till. Fritidsgårdens perso
nal ska också ha en blomma 
för att den hjälpte till. Men 
ett antal minuspoäng bör till
falla tidningarna som inte 
gitte bevaka denna föreställ
ning. De följer väl devisen: 
inga goda nyheter är bra ny
heter. 

FH 

ABF Skåttes 
miljökonferens 
Jag hade förmånen att deltaga 
i ABF Skånes miljökonferens 
den 4-5 december på Backa
gården i Höör. 

Konferensen var ett inslag i 
att fira ABF :s 75-års dag samt 
också ANC i Sydafrika som 
är årsbarn med ABF. Med an
ledning av detta företogs 
också en bössinsamling till 
ANC :s kamp för frihet i sitt 
hemland. 
Konferensen hade samlat 
representanter från olika 
organisationer som exempel-· 
vis fackliga där det · b1.a. 
märktes Metall, Trä och 
Kommunalarbetareförbundet 
Själv representerade jag Hy
resgästföreningen. · Konfe
rensens inledare var bl.a. 
Miljö- och Hälsonäm13dens 
ordförande i Landskrona, 
Gösta Nilsson (s). Han berät
tade vilket motstånd han 
hade kämpat emot i början av 
sin verksamhet från de egna 
partikamraterna i ledande 
ställning inom den social
demokratiskt styrda kommu
nen Landskrona, därfiJir man 
var rädd att egna komi.1Nnen 
skulle få dåligt rykte c,m' det 
blev känt om dessa företags 
miljöförstörande utsläpp. 
Från nämnden i Landskrona 
deltog också Vlla Henriksson 
som hälsovårdsinspektör och 
hade i sin egenskap verksamt 
stöttat Gösta i hans fram
gångsrika arbete som numera 
vunnit erkänsla. Ur hans 
rapport framgick det att barn 
sotp. f9ddes i familjer intill 
företagen som uppträdde som 
miljöbovar ej hade normal 
födelsevikt, utan var betyd
ligt lägre än normalt, särskilt 
tredje barnets vikt. 

En annan inledare som man 
fåst sig vid var Kalle Petersen 
som berättade om sambandet 
mellan fred och miljö samt 
barn och miljö. Han brukade 
ge barnen en uppgift med ett 
klädstreck med 7 st klädny
por att placera 7 olika symbo
ler för mänskliga grundbehov. 
Ur dessa sorterades bl.a. bilen 
bort och stereon. Däremot 
var freden och vattnet vikti
gast. 

Forskaren och dykaren Kjell 
Andersson från Tekniska 
Högskolan i Lund visade fårg
filmen om bottnen i Öresund, 
som var tagen med miniu
båten "Ugglan". Ur den fil
men framgick att stora delar 
av sundets botten håller på 
att dö när det gäller fisk och 
växtliv på grund av utsläppen 
från den svenska och danska 
sidan. 

På lördagen fortsatte konfe
rensen med fåltarbete under 
ledarskap av Charlotte Lvnd
berg från Naturskolan i $kä
ralid på Söderåsen. Vi gick ut 
i naturen där vi fick skl·äm
mande upplevelser om hur illa 
träden far, exempelvis ekens 
symptom på stress genom att 
sätta ekollon som inte är full
gångna. Detta gör att om man 
försöker plantera dessa blir 
det inget resultat. Träden gör 
detta i ett försök att rädda 
släktets fortbestånd. 

Till sist: vad kan man göra 
som enskild för att förbättra 
miljön? Man kan vidtaga föl
jande åtgärder: använda 
oblekt toalett- och hushålls-
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Huvudet under taket 

Litet bo jag sätta vill, 
min ålder är ju tjugo. 
Förmedlingen sa: 
Minst fem år till! 
(Ingenting för Wle Hugo) 

Lätta pungen! skriker Bildt 
nöj dig med fil och filt 
i en lya för miljonen. 
Alternativet för en vanlig pilt 
är ett tält i den inre zonen ... 

Alltför kritiskt ? 
En del ansvarsfulla vpk-poli
tiker tycker att VB i allt för 
hög grad kritiserar partiets 
politik i stället för att ägna 
sig åt att föra ut den. Själv 
är vi optimistiska nog att 
tro att det är viktigt att 

öppet diskutera just svag
heter i den politiska akti
viteten för att kunna för
bättra den. Läget är do_ck 
känsligt eftersom vänstern 
befinner sig på tillbakagång 
och många tycker nog att 
exempelvis miljöpartiett har 
en fräschare framtoning. I en 
sådan situation vänds 
taggarna lätt inåt och split 
uppstår. 

Vi på redaktionen ser gärna 
att denna fråga diskuteras 
öppet i VB :s spalter. Inte för 
att vi kommer att ändra oss 
i någon större omfattning 
men det går ju alltid att ge ut 
flygblad istället. 

Red . 

. forts. fr. sid. l 
papper, vilket kommer att 
begränsa utsläppen från våra 
pappersbruk av bleknings~ 
medel, köra med blyfn 
bensin, använda tvättmedel 
utan klor m.m. Om det fort
sätter i samma takt som nu 
med miljöförstöringen 
kommer vi om 25 år att leva 
i ett tundralikt landskap i 
Skåne. Därför uttalade sig 
konferensen mot en öre
sundsbro, som ju skulle på
skynda utvecklingen mot 
katastrofen. 

Göte Bergström 

De bästa ocl1 de brajtaste 
Klassens ljus 
Jag har läst Hans O Sjö

ströms nyutkomna bok "Klas
sens ljus", den som handlar 
om det nya socialdemokrati
ska ledarskiktets rekrytering. 
Det borde jag inte ha gjort, 
det är en dålig och osamman
hängande bok. Den är för 
skvallrig för att vara poli
tiskt intressant och för tam i 
detaljerna för att vara intres
sant som skvaller. Författaren 
avslöjar upphetsat att han 
som gymnasist blev bjuden 
på te och smörgås av Birgitta 
Dahl. Det finns anledning 
förmoda att både fru Dahl och 
andra skulle kunna presentera 
mer fängslande skildringar än 
så. 
Annars tycker jag nog att det 

finns en del att säga om 60-
talets socialdemokratiska stu
dentföreningar och deras roll 
som rekryteringsunderlag för 
Kanslihuset. Den var utomor
dentligt viktig, men jag tror 
inte precis att det handlade 
om de bästa och brajtaste. 
Jag menar, tänk på idrottsmi
nister Ulf Lönnqvist. S j ä! v 
tyckte jag alltid att Stock
holms- och Uppsalaklubbarna 
var befolkade av ganska kar
riärinriktade,humorlösa och 
lätt töntiga figurer. De blev 
A-pressredaktörer eller fång
vårdsdirektörer eller statssek
reterare i kraft av sin närhet 
till köttgrytorna men andarna 
förmådde de inte lyfta. Nåja 
undantag fanns, vem skulle 
inte vilja läsa en skildring av 
Ingemar Ståhl från hans tid 
som SSU-ombudsman ? 

Vad hände sen ? 
1966 lämnade Jörn Svens

son, tongivande i studentför
bundet och den jämte Palme 
främste i sin politiska gene
ration, det socialdemokratiska 
studentförbundet och partiet 
och det blev början till slu
tet. Den som utsattes för 
statsmaktens poliser i 6 O
talets Vietnamdemonstratio
ner tappade all lust att sätta 
sig i Kanslihuset och vara 

lojal. Olle Svenning var det 
sista viktiga Lundabidraget 
den vägen, men han skildrar 
ju i sina romaner tydligare än 
någon annan hur ångestska
pande det var. Under tio-fem
ton år fick sedan socialdemo
kratin inga unga intellektu
ella från universitets v är! den 
och fick ersätta dem med en 
massa SSU-are, vilket väl var 
nyttigt på andra sätt, men ha
de sina brister. Hur det är i 

aktivt socialdemokratiskt par
ti. Säkert finris det nu också 
en återströmning av 70-talets 
vpk-are och vänsterfolk till 
det stora arbetarpartiet. Jag 
klandrar egentligen ingen, det 
blir ju lite tråkigt i längden 
att sitta i ett fyraprocentspar
ti och ha rätt, om man vill ha 
något praktiskt uträttat. Man 
når ju flet ·om man skriver i 
sydsvenskan än i Veckobla
det. Bättre betalt är det också. 

dag vet jag inte, men i stu-
dentkåren finns __ ju i dag ~tt 

Symbolisk plats 
för den annons 
om fullmäktiges 
sammanträden 
som Veckobladet · 
aldrig får, trots 
att annonsering i 
VB är mycket bil· 
lig (1 kr per mm). 
Men att vara o
beroende kom
munistisk är inte , 
lika fint som att 
vara oberoende li
beral, socialdemo
kratisk eller cen
terpartistisk. 

Lucifer 

Här barnens klädstreck med sju symboler för de mänskliga grundbehoven: skoia';:~atten, bostad, 
medicin, arbete, kläder och mat. 



Den akadetniska bondbyn~. 
En liten tråkig stad, en guds
förgäten håla, en utnött kyrk
lig stad , sumpig, krokig, smut
sig, dragfulla korsvirkeshus, 
ett fossil från perukernas år
hundrade - domen över Lund 
är hård och entydi g. Som van
ligt samman;attat av Tegner 
med ett bevingat ord - "en 
akademisk bondby". 

Så ter sig Lund i den fli
tige Nils Palm borgs senaste 
lundabok "På besök i Lund " . 
Han har samlat resenärers be
skrivningar av staden med 
början hos tysken Samuel 
Kietchel år 1586 , och slutat 
hos Karel Capek, som reste i 
Norden på 1930-talet. 

I sin förra bok "Littera
törernas Lund" konstaterar 
Palmborg med beklagande att 
det Lund som beskrivs i skön
litteraturen i alltför stor ut
sträckning handlat om livet 
kring akademin och dom
kyrkan. I de många lundaro
manerna syns aldrig (förrän 
kanske under de senaste de
cennierna) den arbetande be
folkningen utanför universi
tetets murar; något som Palm
borg beklagade. I den nya bo
ken är denna frånvaro lika 
tydlig . De få undantagen be
kräftar. 

1856 besöktes staden av 
två engelsmän - John Willis 
Clark och J W Dunning. De 
noterar att "där är liv och 
brådska, utan tf'ivel framför 
allt beroende på aärheten till 
Malmö, med vilken kommuni
kationerna inom kort skall 
underlättas genom en järnväg:' 

Stor rockfest 
för fred 

Efter det traditionella fackel
tåget · den 12 dec (se sid 1 ) 
blir det en stor rockfest på 
Kulturmejer iet. 

Direkt efter demonstratio
nens avslutning blir det tal, 
trubadurer, video m.m. fram 
till kl 21, då det blir garante
rat fullt ös! Första band på 
scenen är : 

THE BLUE S BAND 

de följs av : 

SCROGGE 

och kvällen avslutas med:· 

THE MESSENGERS 

Servering, bakbord, utställ
ningar m m ·hela kvällen . 
Arr FredskommittEln och 
Kulturmejeriet med stöd av 
Kursverksamheten. 

Signaturen Franco, av allt 
att döma uppsaliensare , publi
cerade i september 1879 ett 
resebrev från Lund i Lunds 
Weckoblad. Han skriver: 
"Utan tvivel har staden gått 
betydligt framåt, sedan den 
genom sina järnvägsförbindel
ser blivit i många fall en 
centralort för hela provinsen. 
Trafik och rörelse är synbar
ligen av stor omfattning, han
del och näringar tyckas föra 
ett blomstrande liv, och till 
och med fabriksverksamhet 
idkas i en ganska respektabel 
grad. Jag hörde gamla lunda
bor försäkra , att om någon 
för 20-30 år sedan hade vågat 
förutspå, att Lund skulle 
efter ett par årtionden hava 
mer än 30 fabriker, så skulle 
den spåmannen blivit ut
skrattad." 

Och dansken J V Gudmund
H0yer var i Lund 1880. Han 
noterar att staden har både 
gasledning och vattenledning 
- och trottoarer under all kri
tik. Han lämnar Lund en tidig 
morgon "Redan kl. 5 var här 
en livlig trafik; snart rörde sig 
talrika arbetare på trottoarer
na, fabrikens ångvisslor utsän
de sin skarpa, kallande ton 
och skorstenarna sina rökmas
sor, och en morgonvandring 
till hittills icke besedda delar 
av staden överbevisade mig 
om att den också häri kan 
mäta sig med Malmö ." 

Med undantag för 
fyra tycks turisterna i 
inte ha sett annat än 
kyrkan , univeristetet 

dessa 
Lund 
dom-

och 

Vätgasbussar och sopbilar! 

Gammal lundabo 
•. 

Lundagård, botaniska träd
gården och - under 1800-
talet - Tegnerminnena. Under 
1900-talet tillkom Kulturen. 

Många prisar också de 
grönskande gårdarna i den 
gamla stadskärnan. De rese
närer, som kommer till tals i 
Palmborgs nya bok;· fram
manar nästan enstämmigt bil
den av en plats där tiden 
tycks stå stilla. Men har egent
ligen bilden av Lund föränd
rats särskilt mycket? Vad är 
det man lockar turisterna till 
idag? Är det inte domkyrkan, 
universitetet, Kulturen .. . ? 

I denna boken såväl som i 
"Litteratörernas Lund" sak
nar jag en ordentlig litteratur
förteckning. 

i. 

Rent skattebefriat bränsle fOr kommuner med kemisk industri (spillvåte) el· l 
ler i vindrika ondden blir snart hOgintressant framtidsinvestering. Olje
eneryipriset har sligH f12% per år (ulan miljOnota) under de senaste 20 åren. 
Vi har projekterat anläggningar i Welgasprojektet HåmOsand, Heide (Våst
tyskl.), Polperro (Engl.) samt nu Kartslad och Uppsala. Vi projekterar utifrån 
Din kommuns IOrutsAttningar. 

Det är inte vanligt att VB tar in gratisannonser, 
men denna vecka gör vi ett undantag för att visa 
på att det finns konkreta alternativ till diesel
drivna stadsbussar. 

Fördelen med vätgas är att den framställs ur 
vatten och enbart ger vattenångor i avgaser . 
Det är också relativt lätt att ställa om en vanlig 
buss tilll vätgasdrift. Bränslet är dessutom billigt. 

Observera att man i annonsen, som vi hittat i 
Kommunaktuellt, skriver att "vindrika områden" 
är lämpliga vid framställning av vätgasen. Lund 
synes vara ett sådant område. 

~Frln det ~mmunala . 
På två stolar 
De nya parkeringsplatserna på 
Klostergården är en sanitär 
olägenhet. Det beslutade en 
enig miljö- och hälsoskydds
nämnd i tisdags. P-platserna 
ligger endast 5 m från lägen
heternas uteplatser. Fastig
hetsägaren AB Klosterhus 
får nu två månader på sig att 
ta bort p-platserna eller för
klara varför de måste finnas. 
Om ägaren inte tar bort dem 
eller hör av sig kommer 
nämnden att med vite ålägga 
ägaren att ta bort dem. 

Miljö- och hälsoskydds
nämnden var enig i sitt beslut. 
Det betyder att centerns 
Geirid Fiskesjö också ansåg 
att p-platserna är en sanitär 
olägenhet. Det sa hon 
emellertid ingenting om i 
våras när hon i kommunsty
relsen var med och besluta
de om de nya p-platserna. Då 
var både hon, alla andra bor
gare, socialdemokrater och 
även miljöpartisten överens 
om att ge AB Klosterhus till
låtelse att bygga p-platser så 
nära bostadshusen och ute
platserna. 

Politik är inte nämndens sak 
Det är inte mycket Lunds 
kommun kan göra för att 
hjälpa Skånska Teatern att 
överleva. För att åtminstone 
göra något föreslog VPK :s 
representant i kulturstöds
nämnden att nämnden skulle 
göra ett uttalande till stöd 
för Skånska Teatern. Men 
varken borgarna eller soci
aldemokraterna ville vara med 
på det. "Vi ska inte syssla 
med politik", var ·deras moti
vering. 

Waldorf i ladan 
Waldorfpedagogerna ska ut
vidga sin skola ute i Harde
berga. De har fått tillstånd av 
kommunen att köpa ·Harde
berga säteri trots protester 
från befolkningen i Harde
berga. Ännu fler. elever ska nu 
bussas ut på landet för att 
gå i skola där. Med tanke på 
att många av eleverna bor på 
Östra Torn borde det vara 
lämpligare att inrymma 
skolan i någon av de tomma 
ladorna i östra Torns by -
om Waldorfskolan överhuvud
taget skall inrymmas någon
stans. 

Ä ven fastighetschefen Rune 
Linder är emot att kommu
nen säljer säteriet till Wal
dorfskolan. Han är orolig för 
att privatskolan inte klarar av 
att rusta upp byggnaden ufan 
i stället säljer den vidare. Då 
kommer privatskolan . att 
tjäna en rejäl . slant eftersom 
den köper bi.Uigt av kommu
nen. 
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Ljugarbän~en 
Är det sant som det sägs att 
kommunen har en svag ledning? 

Hur utnyttjas 
sportanläggningar?

1 

Hallsvik (m) 
.v; har misstänkt det länge och 
nu har en oberoende konsul t 
bekräftat vAra värsta aningar . . 

Lyttkans (fp) 
-Ja, det skulle behövas en direk· 
töreeller nAgot ditllt, som kunde 
bena upp alla problem för oss 
politlkar. 

· .:" 

Andersson (c) 
-Jag vill varken bekräfta eller 
förneka, men visst är det en 
aning rörigt här pli bordet. 

Andow (s) 
-Finns det nllgon ledning i Lund 
sA gArden under jorden. 

Dahlström (mp) 
-Om man ändA vissta vad som 
egentligen b"lutats. 

Det diskuteras sällan på sport
sidorna hur stadens sportan
läggningar utnyttjas: fördel
ningen mellan olika sport
grenar och klubbar och hur 
mycket tid allmänheten har i 
relation till klubbarna. Det är 
känsliga frågor som gärna för
tigs av dem som har ansvaret. 
Vad beror t ex fotbollens 
svaga ställning i Lund på. En 
del menar att det är Malmö 
FF som tar alla bra spelare 
så fort de mognat, och därför 
ligger lundalagen kvar i de 
lägre serierna och harvar. En 
annan och troligare förklaring 
är att fotbollen har mycket 
svårt att få inomhuslokaler 
under vinterhalvåret, därför 
att handbollen dominerar så 
väldigt i Lund. Det sägs att 
man på fritidsförvaltningen är 
motståndare till inomhusfot
boll med motiveringen att det 
rör sig om en utomhussport . 
Det är förstås fel, inomhus
fotboll är en sportgren i sig, 
men det viktiga är ändå att 
foballsspelare måste träna 
även under vinterhalvåret för 
att kunna klara vårsäsongen. 

Kommundelsnämnd Norr 
har försökt bryta isen genom~ 

att tilldela de lokala fot
bollsklubbarna tid i fäladshal
len. Handbollsmaffian blir 
säkert inte glad! 

Allmänheten nonchaleras 
Ett sorgligt kapitel är, som vi 
vid något tidigare tillfälle visst 
påpekat , att Poseidon och 
Lugi tävlar i Högevallsbadet 
under allmänhetens tid på lör
dagar och söndagar. I höst 
har det varit värre än någon
sin: nästan varje helg har det 
tävlats i simhopp, kappsim 
eller polo. 

Men det sätts aldrig ut i 
tidningsnotiserna att motions
bassängen (kallas listigt nog 
"tävlings bassängen") är upp
tagen, endast en handskriven 
affisch vid kassan brukar med
dela detta, och då inte alltid 
sanningsenligt. En söndag stod 
det t ex att Lugi :s pololag 
skulle ha bassängen till kl 12, 
men i verkligheten, spelades 
det polo tills det var dags att 
stänga. Ska verkligen tränings
matcher inom en klubb, som 
det här rörde sig om, tillåtas 
ske på allmänhetens tid? 
undrar en som undrat förr. 

Sportred 

·Dirigent insjuknade 
I söndags spelade Lunds Eisler
ensemble på Kulturmejeriets 
cafe inför ca 30 närstående 
lyssnare. Bakom ensemble
namnet dolde sig Lunds Kom
munistiska blåsorkester, som 
tränat lite extra inför fram
trädandet. Det märktes också 
för det var riktigt klös i 
många låtar, både snabbt och 
välljudande. Särskilt när den 
stora trumpetsektionen spela
de med full patte kunde det 
kännas som om man befann 
sig i ett musikaliskt storm
centrum. 

Sammanbindande texter på 
temat politisk musik fram
fördes klart och redigt av olika 
medlemmar:av orkestern. Det 
tankeväckande innehållet lär 
tenorhornet Sten ha for
mulerat. 

En stor olycka var att diri
genten Maria Sundqvist in
sjuknat, men valthornet Ulf 

Teleman räknade in orkestern 
och sedan gick det på räls. 

· Nåja, visst uppstod osäker
heter då och då men tack vare 
den goda lagandan blev det 
ändå god musik. 

Mjau 

POSTIIDNING 

Lä1nplig 
heJgn1otion' 
Missa inte Vilhelm Ekelund
loppet på julaftonsmorgon! 
Avfärd med tåg från Lund kl 
8.45. Start från Eslövs station 
kl 9.00. Rast hos Knitte och 
Gunte i Örtofta. Där vankas 
det blåbärssoppa. T;ötta kan 
här ta tåget hem. övriga 
springer vidare till Cafe Lun
dagård. Sedan blir det saff
ransbullar och te hos Hagberg 
Kyrkogatan 17. De som inte 
vill springa kan gå eller cykla. 

Något lik;nande kan sägas 
om Bugge-Wickselloppet. 
Start kl 9 från domkyrkan på 
Nyårsaftonsmorgon . Sträckan 
går över. Stora Råby och Li
nero och är på drygt en mil. 
Inga priser och . inga anmäl
ningsavgifter. Kontakta gärna 
Finn Hagbergtel 12 90 98. 

KU Fest. Torsdagen den 17 
kl 19 har KU Lund julfest på 
Bredgatan 28. Glögg och 
pepparkakor serveras . Alla 
välkomna! 
VPK IF Träning på Lerbäck
skolan Lörd 12 kl 16-18. 
TREDJE världens upplösning. 
Möte med ekonomihistori
kern Christer Gunarsson . Mån 
14 kl 19.30 på vpk-lokalen 
Bredgatan 28. Arr. : Vpk 
Skånes freds och solidaritets
utskott. Alla välkomna. 
Pepparkakor till kaffet. · 
BLASORKESTERN Lörd 
12 kl 17.30 Palaestra Rep 
och glögg (inga pepparkakor 
eller? sätt anm.) Kapellsalen. 
Kl 18.45 fredsspelning Stor
torget . Medtag lämpl noter. 
Sönd 13 kl 18.45 Palaestra 
julfestprogrammet. 

~· . l 
Detta VB gjordes av Lars 
Borgström och Finn Hagberg. 

Kontaktredaktör för nästa 
V' t! <ir Finn Hagberg 12 90 98 

Hemma
Rectangle


