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Fredagen den 22 september 

22 - 28 september 
VB:s kalendarium över kulturar
rangemang och andra offentliga 
tillställningar. Interna möten åter
finns i mötesspalten på sista si
dan. 
BIO Södran Fred lörd sönd.torsd 
kl 18.30 "Mapantsula" Den första 
sydafrikanska filmen om svarta, 
gjord av svarta, med deras egen 
syn på apartheid. (fr 15 år) Se 
separat notis. Fred lörd sönd torsd 
kl 21 : "Landskap i dimma". Regi 
Theo Angelopolos. (fr 11 år). Fred 
lörd 24.00 Nattbio "Sammy & 
Rosie" Sevärd studie i sönderfall 
enl. DN . (fr 15 år) Sönd 14,00 
Matine "Kalle Stropp och Grodan 
Boll ' (34 min). 
~10 16/35 Fri entre, sönd 19,00 
Ostra Torn Tunaskelan "Livet är 
en lång lugn flod". 
Musik i Lund Karin Holdar sjung
er, Krister Birgersson ack. sönd 
18,00, Eginogården, Dalby. 
stadsteatern lörd 17 o. 19 sönd 
13 o. 16: "Kung Ubu",AifredJarrys 
klassiska pjäs för alla barn från 5 
år. 
Kulturen öppet 11 - 17, utställ
ningar: "Arbetare i Lund för 100 år 
sedan- typograferna", "Fotot 150 
år" (sönd Sista da!;len) samt"Lapp
täcken", (sönd s1sta dagen. lörd 
visning o. demonstration kl. 20-
24). 
LUKRISS Kristna stu 
dentrörelsen i Lund är en ekome
nisk studentförening. De har pro
gramkvällar varje torsdag på Kyr
kogatan 4 (ovanpå bokhandeln 
Arken). 
Botan Sönd 16-18. Svamp-jou
ren. 
Flyktingar l världen lnes Srdoc 
och Djunga Andgadiumi månd 
19,00 Internationenia huset Tullg. 
14. Anm. 115711. 
Smålands Fred: dött. Lörd PUB 
IJ:led ngt jazzband. Kultfilmvisning. 
Oppet Hus. Sönd Calles Cafe kl 
19: Elisabeth Mansen pratar om 
feminismens idehistoria under 
300 år. Månd skrivarcirkeln kl 19 
på X pen. Puben kl19 Kvinnogrup
pens upptaktsmöte. Tisd kl f9 på 
Puben Teatergruppen tränar. Du 
är välkommen. Onsd kl 18 Puben 
feministcirkelns upptaktsmöte. 
Film: "Permanent vacation". Torsd 
PUB 21 -01. På scen kl 23: The 
beast of Bourbon. 
Våra befjädrade vänner lämnar 
oss Fågelskådare och andra åker 
till Falsterbo på sönd. Ragnar Hall 
berättar. Samling Zootys kl 6,00. 
Anm. Stadsbiblan. 

Sista chansen för Seger? 
Kooperativet Seger i Lund står nu inför hotet om konkursom några veckor. Detta trots attförsäljningen 
ökat med 25% sedan förra året! Under årets första sju månader har försäljningen gått bra, i stort sett 
enligt budget. Men inköpskostnaderna har stigit med nästan 10%. Detta har resulterat i ett underskott 
på över 80 000:- Tillsammans med tidigare underskott är nu Seger i en obeståndssituation, som termen 

lyder. 

Per Zander, avgående ordf 

På extra föreningsstämman i tis
dags redogjorde styrelsen för den 
allvarliga situationen. Genom 
ordföranden Per Zander förklara
de styrelsen att den tänkte begära 
Seger i konkurs. 

Stärnmodeltagama reagerade 
mot detta och beslutade om en 
nådatid på några veckor. På för
slag av butikschefen Annika Bie 
valdes en ny styrelse som fick i 
uppdrag att snabbt försöka rekon
struera Seger. Man har några 
veckor på sig. Om situationen inte 
ljusnar kommer man att begära 
Seger i konkurs. 

Vad beror det på? 
Hur kan det komma sig att man 

Spricker 
Lunds 
regering? 
Lars Andrre (s), medlem av so
cialdemokraternas lokala 
styrelse och ordförande i 
skolstyrelsen, har till en känd 
borgerlig lundapolitiker öppet 
antytt att han i vår återgår till 
fu"ll tjänst på sitt ordinarie 
universitetsjobb. Det kan betyda 
två saker: 

trots försäljningsökningen går 
med förlust? Det finns inte något 
entydigt svar, utan flera samver
kande faktorer menade den av
gående styrelsen: för låga priser, 
för stort svinn eller för stor försälj 
ning av varor som ger väldigt låg 
vinst. Hur som ligger bruttovin
sten fortfarande under 25% mot 
budgeterade 29%. 

Annika Bie har ideer om hur 
man skall komma tillrätta med 
problemen. Hon vill snabbt gå 
igenom sortimentet, höja priserna 
där det är befogat och kanske 
sänka på annat håll. Och hon har 
personalen med sig. De två an
ställda "Kristinoma", Holmqvist 
och Frastegren tror på Annikas 
ide så mycket att de ställde upp i 
den nya styrelsen. Trodde på iden 
gjorde också miljöpartisten Gut
torm Laurent och några till så 
räddningsaktionen börjar är nu i 
full gång. 

Vidgat sortiment 
Till ae nya ideema hör att man 
skall börja sälja paketerat djup
fryst kött från justa uppfödare 
som följerKRAV -bestämmelser
na för behandling och utfordring 
av sina djur. 

Dessutom skall man i övrigt 

Antingen vill han inte gå med 
på Claes Göran Jönssons hårda 
prutningar i skolbudgeten. 

Eller tänker Lunds social
demokrater ge upp den kommu
nala regeringsmakten i nuvaran
de form. Skälet skulle vara att 
man inte .får miljöpartiets av
görande stöd för en skattehöj
ning. Mps medlemsmöte har ju t 
v stoppat detta. 

På fredag presenteras budget
beredningens förslag. Den lo
kala skatte- och regeringsfrågan 
får vi säkert anledning att åter
komma till. Läs t v veckans VB
ledare. 

Annika Bie, butikschef 

utvidga sortimentet fick stäm
mans tillåtelse att använda intro
duktionserbjudanden och andra 
prisnedsättningar. Annika Bie 
försäkrade en orolig att det inte är 
fråga om att införa röda-lapp-sy
stemet. 

Varor från Israel skallliksom 
nu endast sälja om det inte går att 
få tag på likvärdigt från annat håll 
och endast biodynamiskt odlat. 

Medlemsavgift införs 
Från och med nästa år (om Seger 
finns kvar då) införs en medlems
avgift på 100:- per år. För den 
summan får medlemmarna infor
mation och specialerbjudanden 
lovade Annika Bie som nu blir 
adjungerad i den nya styrelsen. 

Konsumentred. 

På Kulturnatten 

Blankvers 
& 

blåsmusik 
Ur Göran Palm Sverige, en 

vintersaga, H (utkommer i höst) 

"Han som blev över" 

För mer information se sid 4 



~KOMMENTAR 
Rädda rödgröna 
alliansen! 
Det senaste kommunalv alet 
ledde till att det i en rad stora 
och medelstora svenska städer 
bildades rödgröna allianser mel
lan socialdemokraterna, miljö
partiet och vpk. Koalitioner var 
det inte fråga om, men mp och 
vpk gav s sitt stöd vid tillsätt
ningen av kommunala nyckel
poster. I utbyte fick de själva 
viktiga positioner. 

Politiskt skymtade en ny tid 
med social- och miljöpolitiska 
satsningar. Men det talet tystna
de snabbt. Landsting och pri
märkommuner har gått in i en 
finansiell kris. Ett exempel av 
många är Göteborg där det 
saknas en halv miljard i bud
geten. Vad hjälper det då att mp 
och vpk genomdrev ett nytt 
program för kollektivtrafiken 
som bl a innebar stopp för köp 
av dieselbussar? Verkligheten är 
ju att spårvägen ska både dra ner 
på trafiken och höja taxan som 
redan ligger på åtta kronor. 

Om vi haft spårvagnar i Lund 
1 

h~de det säkert blivit indrag
mngar på dem också. Vår stad 
har inte förskonats från den 
allmänna kommunala krisen. 
~en linje som haft majoritet 
mom vpk Lund, att man utan 
~ådor kan_ öka upplåningen, har 
m te. vunnit artklang i de andra 
part1erna. De säger, liksom 
kommunstyrelsens tjänstemän, 
att valet står mellan skatte
höjning och omfattande nerskär
ningar. Borgama väljer (förstås) 
det senare, socialdemokraterna 
det förra. 
. Mps ledande kommunalpoli

tiker har också lutat åt inkomst
förstärkning - men så bestämde 
~artiets medlemsmöte att gå på 
lmJen oförändrad skatt. I det 
läget har m p snabbt improviserat 
stora utgiftsminskningar. Man 
vill t ex minska pensionärernas 
bostadstillägg under nivån före 
den senaste höjningen! Inte ens 
~oderaterna ställer upp på den 
lmJen. 

Vpk är berett att gå s till mö
tes. Den nya majoriteten, efter 
34 års borgarstyre, måste få en 
ordentli~ chans . Låt oss hoppas 
att socialdemokraterna inser 
detta, att de inte hoppar av inför 
den första stora prövningen. Och 
låt oss hoppas att miljöpartiet på 
de veckor som återstår tills det 
faktiska avgörandet träffas hittar 
en utväg ur sitt dilemma. 

Det är inte så många år sen 
landets kommuner vände en kris 
till allmänt överskott. Ekonomin 
har sina cykliska rörelser och 
snart finns kanske de opinions
mässiga och ekonomiska förut
sättningarna för en rej äl kom
munal expansion. Då är det bra 
om den rödgröna alliansen finns 
på plats. 

- ~o~munalpolitik är roligt! 
sa Cann Hogstedt från Växjö, och hon såg verkligen ut 
att mena vad hon sa. Inom vpk Växjö var det en allmän Om det kommunalpoliti~ka 
inställning, lät hon förstå, och den andan hade smittat av (;r:;et Fhladehddeltagarårna ol~ka 
seJ· och lett fil f å fl l . er. era a e sv t att till -

l ramg ngar era va 1 rad. N';l tillhör vpk ägna sej det, inte minst den 
kommun~ns r~gerat;t~e maktblock och Carm själv har ekonomiska vokabulären. Andra 
kunnat bh helttdspoh~1~er. Om detta berättade hon på vpk ansåg att "kommunalpolitiskan" 
Skånes k_ommunalpolittska konferens i Höör nu i söndags. var ett nödvändigt och arbets-
Och ~on tär!ker starrna så länge besparande fackspråk bland 
hon kanner att hon har något att många andra. Enligt Kerstin 
ge .. Val~arna be~~ver personer Larssons erfarenhet hade politi-
att Identifiera politiken med, var ker u~ al_la partier svårt att hänga 
hennes erfarenhe_t, ~ch därför är med 1 tjänstemärmens jargong, 
det bra med kontmmtet. och hon tog alla tillfällen i akt 

att få förkortningar och armat 
förtydligade. Ve~ representerar vpk? 

Carm Högstedts inledning stod i 
kontrast till vad Liselott Dahl
beck från Burlöv (lärare i Lund) 
hade berättat strax innan. Ändå 
hade Carin förståelse för Lise
lotts negativa inställning och 
vägran att ånyo kandidera till 
kommunfullmäktige . Den ned
låtande, farbroderliga attityden 
från manliga ledamöter hade 
båda två (och flera andra 
kvinnliga konferensdeltagare) 
erfarenhet av. 

Två andra punkter i Liselott 
Dahlbecks inledning väckte 
särskild debatt. Det ena var för
hållandet till massmedierna, hur 
man kunde känna sej pressad att 
på varje möte säga eller göra 
något som kom i tidningen, 
oberoende av dess specifika 
vikt. Det andra var den stora 
frågan om personlig livsstil 
kontra politisk övertygelse. 

-Jag liksom de flesta andra 
vpk-are i Burlöv bor i det villa
dominerade, välartade Åkarp, 
berättade Liselott. Det är stor 
social distans mellan oss och 
arbetarna eller de utslagna i Ar
!övs höghus. Blir det inte glapp 
1 v år trovärdighet? 

"Bergvall bättre" 
Kerstin Larsson är sedan makt
skiftet ordförande i en av Lunds 
sociala distriktsnämnder. Hon 
tycker att hon gör nytta och att 
uppdraget är givande, i motsats 
till platsen i skolstyrelsen som 

hon hade en gång. Distrikts
nämnderna har hand om indi
vidärenden, och i den bedöm
ningen är den marxistiska ideo
login inte alltid till så stor nytta. 
Men social insikt behövs, för
utom mänsklig medkänsla. 

Den ordförande som hon av
löste (Lars Bergvall, c, VB s an
märkning) valde att byta nämnd 
när hon trädde till. Den nya led
ningen ställde större krav på 
beslutsunderlaget, ansåg hon, 
och det är ju helt nödvändigt 
eftersom vissa beslut är livs 
avgörande för individen som det 
gäller. Men politikernas ökade 
engagemang innebar mer arbete 
och mindre svängrum för tjän
stemännen, och det fanns de 
som längtansfullt talade om den 
gamle ordförandens tid. 

Miljövidrigt vägförslag 
Vägförv altningen i Malmöhus 
läns projekteringskontor hade i 
ons~ags eftermiddag inbjudit 
fastighetsägare, arrendatorer 
och markägare i Flackarps
området. Mötet hölls i lands
tingets sammanträdeslokal på 
S:t Lars. Det man ville ha fram 
fr ån berörda parter v ar 
synpunkter på Södra ringen 
(Höjebromölla - Trolieberg -
nya l 08). Att kalla till detta 
möte var bara ett sätt att 
försöka legalisera ett över
flödigt och miljövidrigt 
vägförslag. Något utrymme för 
~tt dryfta något motförslag gavs 
mte . Detta påpekades också 
från mötesdeltagarna, för när 
det kom till konkreta förslag, 

som t ex vart cykelvägen från 
Lund till Hjärup skulla ta vä
gen, så sprack den fina konse
kvensplanen, som man tidigare 
under mötet skrytit med. Svaret 
från projekteringskontorets sida 
blev att detta får andra myndig
heter lösa 

Ä ven gamla Malmövägen 
kommer att stängas i sin norra 
del och ersättas med en väg 
v_äster om, och i nära anslutning 
ull, de s k Bergsströmmahusen. 
För att lösa deras bullerproblem 
skulle det behöva byggas 
bullervallar upp till 2,5 meter, 
vilket skulle få till följd att 
dessa enfamiljshus helt missar 
utsikten över lundaslätten. 

En iakttagelse man gjorde var 

Inte lova för mycket 
Konferensen var välbesökt vil
ket speglar att vpk har poster 
och lokala maktpositioner på 
många håll. Det innebär ofta 
delat ansvar, också för obe
hagliga beslut. Därför var det 
bra att vi i Växjö inte gick ut 
med orealistiska vallöften sa 
Carin Högstedt. Visar man' re
s~ekt för folk o~h har en ständig 
d1alog får man 1 regel förståelse 
för sina beslut, var hennes er
farenhet. T ex att man går emot 
en efterlängtad idrottshall efter
o~ man ~et att den drar ett par 
milJoner 1 årlig kostnad. 

Också hon hade insett att det 
ofta inte. ~i~ några principer 
eller partJ.lmJer som kan vara till 
hjälp i det konkreta fallet, utan 
att politikern måste lita till sitt 
eget omdöme. Förresten var 
detta _med u~räglad partilinje 
svårt 1. ett parti som vpk, som i 
så emment grad består av in
dividua~ster. Det är i regel inte 
så farligt om partigruppens 
medlemmar hamnar på olika 
linjer. 

Åtminstone i Växjö är alltså 
vpks kommunalpolitik vital och 
festlig, det förmedlades till alla 
deltagarna. Därför rodnade ock
så VBs utsände när Carin Hög
stedt apostroferade Lund och 
Veckobladet som enligt henne 
hade varit en inspiration i små
länningarnas arbete. 

Gr 

att bland markägarna fanns 
Lunds universitet vilka ville 
för att slippa vägen på sin~ 
ägor, förorda alternativ D, som 
går precis på kanten av Höje å. 
Med andra ord, en ännu större 
press på natur- och fågellivet än 
förslag B.V ar finns det ekolo
giska tänkandet vid vårt 
universitet ? frågar man sig. 

Klosterg'hdens byalag ansåg 
att vägen var helt onödig, ty 
den skulle skapa ännu en ut
släppskälla på området utöver 
ån och Tetrapak som redan 
finns . Dessutom skulle buller
störningarna i Höjeådalens 
strövområde, Lunds enda nära 
strövområde, öka. 

Göte Bergström 



Bron 
"Har de tagit drömmen ifrån oss 
än en gång?", frågade sydsven
skans huvudledare i lördags, sen 
det visat sej att det social
demokratiska rådslaget gett 
regeringen en fin förevändning 
att skjuta upp Öresundsbrofrågan 
på en obestämd framtid. 

Med anledning av detta 
återger vi i sammandrag Luci
fers moderna klassiker "Allt går 
igen" från augusti förra året. 

l. Allt är som vanligt, skå
ningarna turar. 

2. Missnöje uppstår med 
Öresundsförbindelserna. 

3. Konsortier träder fram och 
lovar att bygga en bro gratis. 

4. sydsvenskan och Arbetet 
har artiklar där man försäkrar 
oss att det nu bara är formsaker 
kvar innan bygget kommer 
igång. 

5. Det visar sig nu att man 
kaske inte var riktigt enig. 

6. Volvo kan t o m tänka sig 
att ha ett järnvägsspår på bron 
om det nu ska vara så viktigt. 

7 . Danskarna säger att de 
måste prioritera Storabältförbin
delsen. De svenska socialdemo
kraterna står splittrade. 

8. Regeringen meddelar att 
det finns alla skäl att lägga frå
gan på is så länge. Sydsvenskan 
skriver bittra ledare. 

9. Allt är som vanligt, skå
ningarna turar. 

Den fullständiga, högaktuella 
texten finns omtryckt i den lilla 
kåserisamlingen "Stilla flyter 
Höj e å". Kontakta redaktionen 
om ev restexemplar. 

Intressant 
videokassett 
Lennart Söderlund gjorde i 
måndags en lågbudgetvideo av 
VPK IF:s sista seriematch mot 
Folk å Rock. Den välspelade 
matchen slutade 3-3 . Tyvärr 
åker nu Folk å Rock ur div II 
medan Vpk IF kommer att få 
kvala till div l. 

Videon, som i viss mån präg
las av fotografisk amatörism, 
kan hyras av Finn Hagberg (tel 
12 90 98) för 10 kr. Mycket 
talar för att den kan bli en neo
klassisk kultfilm. 

Film- och sportred. 

Sverigepremiär i Lund för 
första svarta filmen om 
apartheid 
Det finns lättare saker att ta sig för än att spela in en anti-apart
heidfilm i Sydafrika. Att dessutom göra det med både vita och svarta 
skådespelare och tekniker och få det hela finansierat av vita, syda
fr~anska affärsmän ter sig närmast omöjligt. 

An då var det precis vad Oliver Schmitz och Thomas Mogotlane 
gjorde. Filmen visas torsdagar- söndagar i tre veckor framöver på 
Södran i Mejeriet. 

Pga av VBs pressläggningstider 
kan vi inte reseensera filmen. Vi 
presenterar här bakgrunden till 
filmen och hur den spelades in. 
Materialet är hämtat ur en bro
schyr om filmen 

Filmen har rönt stor internationell 
uppmärksamhet, bl a på filmfesti
valen i Cannes och the New York 
Film festival. 
-Det innebär att de sydafrikanska 
myndigheterna inte vågar sättadit 
oss, säger Thomas Mogotlane. 

Men däremotkundemyndighe
terna bannlysa filmen. Det bety
der attden inte fårvisas på biogra
fer i Sydafrika. "Filmen kan ha 
farlig politisk inverkan på tänkba
ra tittare", löd den sydafrikanska 
censurens motivering. 

"Mapantsula" är en film som 
visar en verklighet så som den 
aldrig blivit visad förr. Den verk
lighet som de svarta upplever 
under apartheid. Medhuvudsakli
gen sv arta skådespelare, på Sowe
tos gator, visar den hur en små
tjuv, "Panic", blir politiskt med
vetenochhur hansjälv ärendelav 
ett samhälle där alla måste välja 
sida. 

Panic blir av omständigheterna 
tvungen att välja. Antingen att 
samarbeta med polisen eller stö
dja sina cellkamrater och sin flic
kvän, som alla är med i kampen 
mot apartheid. 

Besök av polisen 
Flerascenerutspelar sig i en fäng
elsecell. Egentligen är det en käl
lare i det elegantaste shopping
centret i Johannesburg. 

När filmteamet spelade in sce
nerna dök helt plötsligt två typer 
upp som påstod sig vara journali
ster. De hade hört rykten om att 
det spelades in en film där stora 
människomassor skrek "Amand
la", befrielserörelsen ANCs sla
gord. 
- De såg ganska skumma ut, så 
producenten sa att han aldrig hört 

talas om en sådan film, berättar 
Oliver Schmitz. 

Troligtvis varde utsända av den 
hemliga polisen i Sydafrika, som 
börjat fatta misstankar mot fil
men. 

Filmteamet hade återigen fört 
myndigheterna bakom ljuset. 
Precis som när Oliver Schmitz 
presenterade manus för dem. 
Manuset bestod av en skiss där de 

politiska avsnitten var i det när
maste uteslutnaoch kvarfanns till 
synes stommen till en B-film i 
gangstergenren. 

Inget fel i det, tyckte myndighe
terna, och släppte igenom filmen. 

"Mapantsula" är en speciell 
kultur, en särskild musik, ett ett 
sätt att vara "cool". I Sydafrika är 
det ett etablerat begrepp. Huvud
figuren Panics två intressen är 
typiska för Mapantsula-kulturen: 
tjejer och att inte arbeta. 

-Jag såg typer som Panics när 
jag växte upp, säger Thomas 
Mogotlane som har huvudrollen i 
filmen. Om man inte haft möjlig
het att få utbildning och lever ur 
hand i mun gäller det att göra vad 
man kan för att överleva. Männi
skor som bara kämpar för att 
överleva är inte intresserade av 
politik. 

Immuna mot smärta 
Själv är Thomas Mogotlane aktiv 
i kampen mot apartheid, inte bara 
som skådespelare. Han är minst 
sagt irriterad över att omvärlden 
inte tagit till mer beslutsamma 
åtgärder för att krossa apartheid. 

-De talarom sanktioneroch sä
ger att de svarta skulle få problem. 
Jag säger: Tveka inte! Vi känner 
inte någonting längre. Vi har lidit 
så mycket att vi blivit immuna 
mot smärta. Det är bara de vita 
som skulle lida därför att de är 
vana vid att alltid äta gott. För 
svarta är hunger och uteblivna 
måltider ett sätt att leva. Oss kan 
inte sanktionerna skada! 

Vid de flesta visningarna kom
merrepresentanter frpn ISAK och 
Afrikagruppen i Lund att hålla en 
kort inledning. Afrikagruppen 
kommer också att ha en utställ
ning om Sydafrika. 

Häftigt med 50 dars 
chefsutveckling 
-Jag har absolut inte något emot 
personalutbildning. I första hand 
är det naturligtvis personal på fäl
tet som behöver den stimulansen. 
Det hindrar inte att också chefer 
behöverutvecklasig.Mendenhär 
chefsutvecklingen tyckte jag var 
alldeles för häftig. 

Det säger Roland Andersson, 
vpk: s representant i personal- och 
utvecklingsutskottet Det handlar 
om Leif Riilf, kommunens perso
naldirektör. Han ska delta i en 
chefsutvecklingskurs för ledande 
chefer i Malmöhus läns kommu
ner. Roland var den ende i utskot
tet som motsatte sig detta. 

Han är nästan nyanställd. 
Kommunen har lagt ner mycket 
kraft på att rekrytera honom och 
betalar honom en av de högsta 
chefslönerna (34 000:-/mån). Då 
måste man väl i rimlighetens 
namn förutsätta att han kan sitt 
jobb. Åtminstone ska han inte 
behöva gå på en så omfattande 
kurs så snart efter sin anställning. 

-Utanför personal- och ut
vecklingsutskottet finns det 
många politiker från andra partier 
som resonerar som jag, slutar 
Roland. Kursen kostar naturligt
vismycketpengar-40000krplus 
kost och logi. Men det märkliga
ste är att utskottet anser att perso
nalförvaltningen kan undvara sin 
chef i 50 dagar. Egentligen är det 
en förolämpning mot Leif Riilf att 
tala om förhonom atthankan vara 
borta från sitt jobb i två arbetsmå
nader utan problem. Men å andra 
sidan har han själv sökt kursen. 

Hårt för 08-or 
Hur stockholmarna, eller 08-
orna som ett populärt smek
namn lyder, har det på sina 
pendeltåg kan den intresserade 
lundabon i dessa dagar studera 
på nära håll. Motorvagnståget 
XlO 3022 är näml igen inhyrt 
medan ett krockskadat pågatåg 
repareras. 

De har de~ hårt, 08-oma. De 
siter på formgjutna, konstläder
klädda säten och inte som vi 
skåningar på plyschsoffor. Och 
inte är deras pendeltåg lika 
vackra, vare sej inne eller ute. 
Att SSK leasar ut sina egna 
reservtåg är ekonomiskt förstå
eligt men det får inte bli något 
permanent arrangemang. Bygg 
ut det skånska nätet i stället! 
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HAR DU FLYTTAT? Skicka in hela adressdelen till 
Veckobladet. 
NY ADRESS ......................................................................... . 

Engqvist 
Lucifers långa kåseri om Arbetet 
i förra numret blev snabbt 
irrelevant. Mot att antalet verk
ställande direktörer skars ner 
från fyra till tre lovade Lars 
Engqvist att stanna kvar på 
Arbetet. 

Det sägs att påtryckningar 
från Stockholm låg bakom tid
ningsstyrelsens kompromiss . 
Lokalt, i kretsar som inte bara 
läser Engqvist utan också 
praktiskt har med honom att 
göra, var entusiasmen inte 
odelad över att ha honom kvar. 
Det talas om hans "personliga 
problem". 

Vilka problem? Tja. Det 
berättas att när Lars Engqvist 
intervjuade sin namne Werner i 
senaste valrörelsen fann de var
andra snabbt på det personliga 
planet, vilket bl a resulterade i 
en synnerligen positiv intervju. 

Det skulle också kunna sägas 
att Lars Engqvist i ett centralt 
avseende förvaltar arvet efter 
Axel Danielsson. 

Kort svar till Ulf, 
Roland och Gunlög 
(URG). 

Grr 

Nej, vi har inte "tappat värt 
merendels goda omdöme". Vi 
tycker verkligen att ridhuset i 
Flyinge är en bra verksamhet, 
som gynnar tjejidrott och fri
tidsaktiviteter på landsbygden. 

De som läser Arbetet kunde i 
lördags läsa mycket positivt om 
både ridhuset och ryttarförenin
gen i Flyinge. Det framkom 
även att inte bara hästägare an
vänder ridhuset, vilket vi tycker 
är bra. 

Huvudsyftet med värt inlägg 
var att betona och uppmärk
samma tjejidrotters dåliga ställ
ning och att man här för en 
gängs skull hade chans att 
stödja denna. 

Kitt en Anderberg 
David Edgerton 

Recension 
av VB nr 26 
Kommunal näsgräsplöjning, 
studentkuriosa, pladdriga vete
ranminnen, utrikespolitiska ali
bin och tomma symboler. Det 
v ar tre fulla (ink!. katt har 
odjuren tagit slut?) spalter rid
hus i Genarp, lyxproblem typ 
skatter tack för det den som 
skrev, avslaget disträa och peri
fera (nostalgiska?) studentlivs
kommentarer inte måttligt 
förljugna heller vad slags kon
takt har den snart pensionsfär
dige redaktören med Smålands 
av idag, radikalilet av idag, 
nästan överhuvudtaget svensk 
verklighet av idag och så en an
nan sorts' trötta ögon minns, 
denna gång under pressfrihets
pläderingens täckmantel 
spaltfyllnad, partilegitimering, 
v än tjänst och gentjänst, det 
senare hjälp hälla öppen 
stridsvagnsgropen mot de egna 
utgivarpolitrukema/underskottsg 
arantema (aldrig missa en chans 
. . ) och så en dubbelt 
alibisyftande utrikserapport, för 
resenärer och för parti och så 
till sist det lilla märket på sid 4, 
högerut: hör inte redaktörerna 
själva hur tomheten formligen 
tjuter genom spalterna? 

Nåja, vill ingalunda döma ut 
allt men nog tusan är det här ett 
fall av solklar anemi eller oför
mäga till omprövning och 
nytänkande. Kanske en 
förnyelse av redaktion skrivar
skaran vore befogad, rund
gången av namn har på senare 
är blivit alltmer påtaglig och de 
fä nya som tillkommit har 
äldersmässigt placerat sig 
snarast evartför en redan påtag
ligt gubbtrött redaktion. sotdö
den nästa för VBNpk Lund? 

J .Larsson 

P.S. Har massor med förslag till 
intressanta teman att skriva 
kring men likskruden är kanske 
redan beställd? 

Svar till J .Larsson 
Jo . Det finns säkert en hel del att 
säga om båda form och innehåll 
vad det gäller Veckobladet, och 
vi välkomnar en debatt i ämnet. 
Om detta sedan leder till att tid
ningen blir bättre och och 
redaktionen yngre och vackrare 
blir ingen gladare än vi. 

Vad gäller tomheten som tjuter 
genom spalterna, måste vi tyvärr 
tillstä att vi med tilltagande ålder 
har blivit lite lomhörda. 

Red. 

Ka r i n Blom 
Uarda vägen D:85 
22 3 71 Lund 

På Kulturnatten 

Blankvers 
& 

blåsmusik 
Ur Göran Palm Sverige, en 

vintersaga, II (utkommer i höst) 

"Han som blev över" 

Uppläsning av 
Anders Granström 

Musikvinjetter av Lunds 
Kommunistiska Blåsorkester. 

Dirigent: Birgit Stare 
Kapellsalen, Palaestra (norr om 

universitetsfontänen) 
19.30 och 22 

Det brukar vara tyska skalder 
som 

berättar vintersagor om sitt 
hemland 

säger Göran Palm inledningsvis i 
Sverige, en vintersaga (1984) 
och anknyter till Heinrich 
Heines och Wolf Biermanns 
klassiska uppgörelser med 
Tyskland. I den andra del av 
blankverseposet som utkommer 
nu i höst ingår berättelsen "Han 
som blev över", som i ett per
sonligt öde speglar (bl a) Lim
hamns, Malmös, Sveriges, 
folkhemmets och socialdemo
kratins utveckling de senaste 
fyrtio åren. Det som nu framförs 
är en genom Katinka Horts 
försorg komprimerad version av 
Göran Palms manus som han 
välvilligt låtit oss använda. 

Uppläsare är lundaskAdespe
laren Anders Granström. Han 
slog igenom som "Sven Klang" i 
kvintetten, pjäsen och filmen 
med samma namn och ska i höst 
(enligt egen formulering) spela 
Keve Hjelm, dvs fadern, i tea
teruruppförandet av "Kvarteret 
Korpen" på Folkteatern i Mal
mö. 

Uppläsningen omges och 
interfolieras med understrykande 
eller kontrasterande musik av 
Lunds Kommunistiska Blås
orkester, som älskar sin stad och 
brukar framträda på Kultumät
tema. 

Inträdet är fritt men publik
utrymmet begränsat. Föreställ
ningen varar ca 45 minuter. 

POSTTIDNING 

DEMOKRATI
RÖRELsEN I KINA 
före och efter 
massakern den 4 juni 
Mattias och Katarina Lentz, som 
efter två års studier i Peking 
ätervände i juni, redovisar sina 
intryck av de nya strömningarna 
i Kina mändagen den 25.9 kl 
19.30 i vpk-lokalen, Bredgatan 
28. Arrangör är vpk Lunds 
internationella utskott och alla är 
välkomna. 

~ ..... . 

FÖDD 

Vanessa, vår do ner 
Joel, Johns och lvans lillasyster 

Lunds KK 18.9 

Knine Stenlund & Gunte Hanse 

HANNAS FLÄKT. Ingen rep sö 24.9. 
BLASORKESTERN. Lö 23.9 kl 15 
Ilenrep på Kapellsalen . Gemensam 
ålning efteråt. Föreställningar 19.30 
och 22. "Vild" utespell).ing efteråt. Sö 
24.9 alla välkomna till Appellest kl14-
17. Kl 19 extra årsmöte på Kapell
salen . 
INTERNATIONELLA UTSKOTTET. 
Seseparat notis! 

komnullstlsk 
kommunalpolitik 

KOMPOL träffas mändag 1<119.00. Vi 
diskuterar forslag till uttalande om barn 
omsorgen och forbereder kommunfull
mäktige. 

l VECKOBLADET 

Detta nummer gjordes av Lars Borg
ström, Finn Hagberg och Gunnar 
Sand in. 

Kontaktredaktör för nästa nummer 
Gunnar Sandin, tel 135899. 

Hemma
Rectangle


