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Fredagen den 13 oktober 

13- 19 okt. 
VB:s kalendarium över kulturar
rangemang och andra offentliga 
tillställnin(;Jar. Interna möten åter
finns i motesspalten på sista si
dan. 
BIO Södran Lesbisk o gay filmfe
stival "Gränslös kärlek" fortsätter. 
Fred 18.30 o lörd 16.30: "The li
mes of Harvey Milk",fred 21.00: 
"Den röda kjolen", fred 23.00: 
"Westler",lörd 18.30: Franska 
vänninor",lörd 21 -01: Fest på Pub 
Sparta med stumfilmsdisco. Entre 
80:- . Eftersnack sönd 19.30 på 
Cafe GAN, L:a Fiskareg. 12 ö.g . 
Söndagsrnaline kl14.00: "Johan
nes hemlighet", dansk film från 
1985 av ARe Sandgren. längd 56 
min. Fr 7 år. 
Skandia Mårtenstorget lörd 
14.00: "Lund en osentimental 
resa" regissören och filmhistori
kern Gösta Werner visar sin film 
om Lund på 20-30-talet. 
MEJERIET lörd John Cale, onsd 
21.00 Rolf Wikström tolkar Ferlin. 
stadsteatern lörd kl 13 och 15: 
"Den lycklige bonden" dockteater 
i stadsbibliotekets hörsal. Lörd 
19,30, sönd 16,00: "Nån jävla 
ordning .. ." En bitande rolig satir 
om tillståndet i riket (Friteatern). 
Mera musik "Voices" sjunger ba
rockt i Hornsbergssalen (Kultu
ren) på månd kl19. 
Ännu mera musik Midnattskören 
i Schottisbersån, Klostergårdens 
Fritidsgård lörd 18.30 -23.30. 
Dansutlärning och dans till spel
män. 
Kulturen öppet 11 - 17, utställ
ningar: "Den gamla bokens dagar" 
och "Målningarnas anatomi", om 
material, teknik, bevarin!;J och för
falskning. Sönd visning 1 Borgar
huset kl14. 
Flintgruvor och flinthandel 
handlar Elisabeth Rudbecks före
dragom.onsd 19.30 i Hist. Museet 
Krafts Torg. 
LUKRISS (Kristna studentrörel
sen i Lund) är en ekumenisk stu
dentförening. De har program
kvällar varje torsdag på Kyrkoga
tan 4 (ovanpå bokhandeln Arken). 
Arbetshistoriska seminariet, 
Magle St Kyrkog 12 B, tisd 16.15: 
Lars Olsson "Här står vi som sälja
re och köpare mot varandra". Om 
arbete och kultur bland sekelskif
tets typografer, (konferensrum
met). Torsd 15.15-18.00. Mats 
Greiff och Stig Malmström om 
"H andelsanstända och kontorister 
- i skärningspunkten mellan LO 
och TCO". 

Forts på sista sidan. 

Budgetspelet fortsätter 
Spelet om den kommunala budgeten fortsätter. I onsdags 
hade miljöpartiet inbjudit socialdemokraterna och vpk 
till överläggningar. På måndag träffas man igen för att 
försöka enas inför kommunstyrelsens möte på tisdag. I 
mellantiden diskuterar partierna inbördes - när detta 
läses har t ex vpks styrelse sammanträtt med fullmäktige
gruppen. 
VB fick ett samtal med Roland vänner. Men redan om en vecka 
Andersson (vpk) efter onsdags- ska det ju presenteras en stor 
mötet. bussutredning som både vi och 

Snälla mp-krav 
-Ja, det är mycket av ett spel, 
anser Roland. Inte minst från 
miljöpartiets sida. Deras repre
sentanter, och särskilt då Anders 
Ebbesson, har haft en mycket 
pessimistisk syn på kommunens 
ekonomi. I linje med det borde 
de vara för en skattehöjning, 
trots sina besparingsförslag. 
Men deras medlemsmöte har 
som bekant sagt nej. I det läget 
har man formulerat ett antal 
snälla krav som man kan få 
bifall till från andra partier, och 
därmed sanktion för skatte
höjning. 

- För visst är mps förslag 
allmänt snälla och beskedliga. 
Det handlar bl a om utred
ningar, och sådant är ju varken 
kostsamt eller kontroversiellt. 
Sen vill man ha uttalanden mot 
framtida stora vägprojekt av typ 
Östra ringen, och det är ju bra, 
men man har valt att inte ställa 
några ultimativa krav på projekt 
som mp och vpk motarbetat, 
och som har budgetmässiga 
konsekvenser. Jag menar t ex 
den beslutade delen av Västra 
ringen. 

- Mp vill utreda central 
kompostering av sopor. Vpk 
föredrar det som renhållnings
styrelsen redan har bestämt om, 
och som VB skrev oni i förra 
numret, att kompostera lokalt, 
där avfallet uppstår. Fast viss 
central hantering kan väl be
hövas därutöver och vi har inget 
emot en utredning. 

Trådbussbeslut nu? 
-Det som kostar av mps krav 
är trädbussar, fortsätter Roland 
Andersson. Fast inte under det 
år som budgeten gäller, då 
handlar det bara om utredning. 
Det var också den fråga där so
cialdemokraterna var mest tvek
samma. Dels för pengarnas 
skull, dels för att de tycks tro på 
annan alternativ teknik. 

- Vpk är ju också trådbuss-

mp var med och beslutade om, 
och det kan verka konstigt att 
föregripa den så här. 

- Brandstationens ·nybygge är 
ingen hjärtesak för vare sej 
socialdemokraterna eller oss. Så 
det uppskovet kan vi nog gå 
med på. 

Vpks symbolfrågor 
- Sen har ju David Edgerton, 
efter diskussion bland vpks 
övriga kommunalpolitiker, 
föreslagit att man ska stärka 
Lunds ekonomi genom att sälja 
aktier i Sydkraft. Det skärper 
kraven för att vi ska gå med på 
skattehöjning. 

- Ett krav är att kompensera 
låginkomsttagarna för skatte
höjningen. Den metod som står 
till buds är att höja de kom
munala bostadstilläggen. Ett 
annat krav är en snabbare ut
byggnad av daghemmen, som 
VB skrev om förra veckan. I 
båda fallen vill vi plussa på 
halvannan miljon. 

-Det räcker en bit men inte 
hela vägen och är därför delvis 
symboliska krav. Men inte bara 
för vpk utan rimligen för hela 
den nya majoriteten. Om den 
inte visar omsorg om låg 
inkomsttagarna och dagisbarnen 
är risken stor att den blir 
minoritet efter nästa v al. 

VB på 
stadsbiblioteket 
Lunds tidskriftsverkstad, där 
originalen till VB förfärdigas 
(tryckningen sker sedan på 
ABF), har i nästa vecka sin 
verksamhet förlagd till stads
biblioteket. Det innebär att även 
nästa VB-nummer förfärdigas 
där (åtminstone i huvudsak), 
och inför publik. Såvälkomna 
dit på sena eftermiddagen nästa 
onsdag, nyfikna läsare! Ta gärna 
med ett litet bidrag. Glöm dock 
inte att det normalt ska handla 
om Lund. Centrallyrik och -afo
rismer duger alltså inte. 

Lars Andrre 
dementerar 
I VB nr 28 skrev vi att Lars 
Andrre (s), skolstyrelsens ord
förande, talat om att han till 
våren kanske skulle återgå till 
full tjänst på sin ordinarie ar
betsplats, dvs frånträda ord
förandeskapet om socialdemo
kraterna inte fick gehör för sina 
krav på förstärkning av den 
kommunala budgeten. Nu har 
Lars A hört av sej till VB och 
bestämt förnekat att han sagt 
något om avgång. Saken hade 
heller inte diskuterats i hans 
parti. Vad han hade gjort i en 
kaffepaus på jobbet var att ställa 
den hypotetiska frågan om vilka 
möjligheter som står ett parti till 
buds när det inte ges ekono
miska möjligheter att genomföra 
det program som det gått till val 
på. 

VB tackar för klargörandet A 
andra sidan hade vi två skilda 
och vanligtvis trovärdiga källor 
för vår uppgift. Kanske borde 
Lars A vara försiktigare i sina 
bordssamtal med tanke på att 
han har många arbetskamrater 
med annan politisk hemvist. 

o 

Lars Aström 
klargör 
I VB nr 28 angreps Lars Åström 
(s), gatu- och trafiknämndens 
ordförande, för att han på kom
munfullmäktiges februarimöte 
hade formulerat ett orealistiskt 
utredningsuppdrag. Den brist
ande realismen framgick av att 
utredningen (om alternativ till 
dieselbussar) var kraftigt för
dröjd. 

Nu har vi indirekt fått veta 
mer om hur förslaget tillkom. 
Lars Åström hade själv före
dragit en längre tidsfrist för ut
redningen men Andre de Rich
elieu (mp) hade som förutsätt
ning för sitt partis stöd krävt att 
den skulle vara klar i augusti. 

Nu korr..mer utredningen att 
presenteras den 18 oktober, dvs 
nästa onsdag. Förhoppningsvis 
hinner vi få med kommentarer 
till den i nästa VB-nummer. Ut
redningsmaterialet lär trots den 
knappa tiden vara mycket om
fattande, vilket tyder på att VB
skribenten kan ha fel i ett av 
sina centrala antaganden, det att 
underlaget inte skulle räcka för 
ett konkret förslag om genom
förande. 



~KOMMENTAR 
Lund-Malmö: 
återställd ordning 
Dagens beslutsfattare är upp
vuxna med en skolatlas där de 
svenska städerna markerades 
med särskilda ringar, allt efter 
sin storlek. Tre städer bröt sej 
emellertid ur detta ringmönster. 
Det var de med över hundra
tusen invånare som i stället fick 
sin faktiska utsträckning an
given. Under större delen av 
1900-talet har Stockholm, Göte
borg och Malmö stått i en klass 
för sej i det allmänna med
vetandet. 

Därför rubbas många cirklar 
nu när en opartisk iakttagare i 
Stockholm, regeringens stors
tadsutredare Jan O Karlsson, 
slår fast att Malmö inte längre är 
någon storstad med nationella 
funktioner utan bara ett regio
nalt centrum. Malmö befinner 
sej på klar tillbakagång och 
håller på att degenerera socialt. 
Ljuspunkten i Skåne är i stället 
Lund med dess dynamiska 
näringsliv och allmänna tillväxt. 
Om utvecklingen fortsätter 
kommer Lund att gå om Malmö. 

Därmed återställs den gamla 
ordningen, den som bröts på 
senmedeltiden när sillen och 

. sjöfarten började väga tyngre än 
kyrkan, och då Lund förlorade 
sin ställning som Skånes le
dande stad till uppkomlingen i 
sydväst. Reformationen och de 
skånska krigen bidrog till ut
försbacken. En tidig industria
lisering kom av sej. Även 
Helsingborg drog förbi, och 
Landskrona och Kristianstad 
började nafsa Lund i hälarna. 

Inte bara Tegner vittnar om 
att Lund var en småstadshåla. 
Staden hade mentalt ställt in sej 
på att vara liten och av andra 
rangen. Nog fanns det lundabor 
med visioner men de blev sällan 
profeter i hemstaden. Kommu
nalt har det funnits få djärva 
eller originella initiativ i Lund. 
Det mest markanta undantaget 
är väl energiverkets jordvärme. 

Jo, i ett annat avseende har 
Lund varit något av en kom
munalpolitisk pionjärstad. Det 
var här som vänstervågen först 
materialiserades i lokalpolitik, 
där först vpk fick nästan 13 pro
cent av röstema i ett val och 
sedan miljöpartiet hade sitt stora 
genombrott. Men trots sin för
nyelse i andra avseenden var 
båda partierna präglade av ett 
småskalighetstänkande - med 
rötter i den gröna våg som var 
en biprodukt av vänster
uppsvinget. Lund skulle inte få 
växa, eller i vart fall bara lite. 
Lunds aktiva mp-are och vpk
are bestod till nio tiondelar av 
inflyttare som aktivt valt Lund 
som bostadsort, men andra 

studentsossar missnöjda 
"grundskott mot 

demokratin" 
Lunds socialdemokratiska stu
dentklubb skickade i onsdags ett 
skarpt formulerat uttalande till 
utbildningsminister Bengt Gö
ransson angående ett förslag från 
en utredning att ta bort studeran
derepresentationen vid tillsätt
ningarvid universitetoch högsko
lor. 

studentklubben tar i sitt utta
lande starkt avtsånd från förslaget 
och menar att studenterna är en 
viktig del av den helhet som utgör 
en tjänsteförslagsnämnd. Man 
anser att det är ett grundskott mot 
demokratin inom högskolevärl
den om studenter och doktorander 
intelängreskallhanågotinflytan
de vid tjänstetillsätmingar. 

LSSK pekar också i sitt utta
lande på att utredaren gått utanför 
sitt uppdrag, när han föreslår åt
gärder för andra tillsättningar än 
för professurer. Detta har satt de
lar av den demokratiska proces
sen ur spel, då remissbehandling
en inte berört de instanser som 
lektorer huvudsakligen sorterar 
under. 

Uttalandet avslutas med att 
"Det vore att ta ett stort steg mot 
att nermontera den mödosamt 
uppbyggda demokratin inom 
högskoleväsendet om utredning
ens förslag i dessa delar fann 
gehörhos beslutsfattarna". Lunds 
socialdemokratiska studentklubb 
kräver att utredningens förslag i 
ovan nämnda stycken kraftfullt 
och entydigt avvisas. Demokratin 
skall inte försämras, den skall 
förbättras!" 

Ordets makt över tanken 
Hur tänkvärt är det inte när Gor
batjov skickar välgångshäls
ningar till Ungerns kommunisti
ska parti, som just avskaffat sig 
själv. I framtiden kommer par
tJet att sträva mot någon sorts 
v!l-Steuropeisk socialism (läs: so
Cialdemokrati). 1-{ågon som läst 
progranimet_ tror sig känna igen 
manchesterliberala ekonomiska 
ideal. Kanske är det en reaktion 
på den misslyckade statssocia
listiska planhushållningen och 
på en önskan att snabbt kunna 
ansluta Ungern til EG. 

De ungerska kommunisterna 
har alltså verkligen ändrat sitt 
program, övergivit enpartirno
nopolet och därmed dragit 
konsekvensen och hoppat av det 
kom~unistiska tåget. Vpk i 
~ven~e. har sedan många år 
overgivit kommunismen genom 

att bekänna sig till demokrati 
och parlamentarism, men av nå
gon märklig anledning tycks det 
vara oerhört mycket svårare att 
svika ordet "kommunism". Pro
blemet är ju att vpk går ut med 
falsk varubeteckning om partiet 
fortsätter att kalla sig kom
munistiskt. Det är alltså inte av 
opportunistiska skäl vpk bör 
byta namn, vpk är sedan länge 
ett vänstersocialdemokratiskt 
parti, som under de senaste de
cennierna särskilt starkt ut
veckklats genom påverkan från 
kvinno- och miljörörelserna. 
Att överge kommunjsmen är inte 
att svika alla kommunistiska 
ideal, ty de flesta av dessa ryms 
ju inom begrepp som "vänster", 
"socialism" och "social
demokrati", men den leninistiska 
revolutions- och statsteorin har 

Thomas Schlyter om (jversiktsplan mm: 

- Visionen gör halt vid kou 
Vid årets början intervjuade VB 
Claes Göran Jönsson (s) och 
kom bl a in på regionens sam
arbete och gemensanima plane
ring. Vi konstaterade att det inte 
var mycket bevänt med det 
numera - något som på sistone 
lär ha upprepats av storstads
utredningen. Jönsson menade att 
det skulle bli bättre nu, med so
cialdemokratiskt styre i nyckel
kommunerna Lund och Malmö 
och med ökat medvetande om 
den regionala planeringens be
tydelse. Nu frågar vi Thomas 
Schlyter (vpk), vice ordförande i 
byggnadsnämnden: Har det bli-

-Är det likadant med den 
beramade H ardebergastaden? 

-Javisst. Med undatag för ett 
delområde ligger den mer än tio 
år borta. 

-Men skulle den inte be
hövas tidigare? Vpk säger ju att 
det behöver byggas 900 lägen
heter om året för att häva bo
stadsbristen. Finns det plats 
nogför det? 

..._ ____________ ,.. vit någon uppryckning av sam-
arbetet mellan de sydvästskån
ska kommunerna? 

-Det har jag inte hunnit 
räkna på än. Det är nog möjligt 
att utbyggnaden borde gå snab
bare. Men sen ska vi komma 
ihåg att detta än så länge bara är 
Tingvars förslag till plan. Vi 
politiker tycker väl allmänt att 
det är roligt med något djärvt 
och nytt, och byggnadsnämnden skulle inte få göra det valet. Att 

LumJ fyller tusen år är väl inget 
att fira, tycker mp-arna (och inte 
så få vpk-are) och vill drastiskt 
skära ner på festligheterna. 

Här har vi dilemmat. Lund 
har en dynamisk ekonomi som 
skapar tillväxt, och en modem 
och vital politisk struktur jäm
fört med Yngvessons Malmö. 
Men de progressiva politiska 
krafterna i Lund förnekar sin 
stad, urmar den inte att växa och 
festa. 

Lunds vänsterpartier är dåliga 
lokalpatrioter. Om de inte änd
rar på det blir de i längden 
dåliga lokalpolitiker. 

Vad vi hoppas är alltså att det 
uppstår harmoni mellan Lunds 
objektiva förutsätmingar och 
stadens mentalt-politiska be
tingelser. I så fall kan vi åters
tälla den gamla, rätta ordningen. 
Malmö ligger, trots all sin se
nare expansion, i grunden på en 
blåsig och utsatt sandrevel, vid 
ett hav som kommer att dränka 
det om meteorologerna får rätt. 
Lund har sitt på det torra, med 
ett sunt och vacker läge på sin 
åssluttrling. Låt oss bli många, 
vi lundabor! 

-Nej, inte som jag har 
märkt. Ett bra exempel är det 
färska förslaget till översiktsplan 
som stadsbyggnadsdirektören 
Anders Tingvar just har lagt, 
och som VB var först med att 
offentliggöra förra veckan. Dess 
mest markanta nyhet är ju de 
nya stadsdelarna kring Harde
berga och spårvägen från Lund 
ut till Sandby, Dalby och Vebe
röd. Alla visionerna håller sej 
inom kommunens gränser. Slaf
fanstorp är större än Dalby och 
ligger närmare Lund, men dit 
planeras ingen spårväg. 

Vi riskerar att få ett glapp 
mellan vanligt folks och politi
kers/planerares sätt att tänka. 
För vanligt folk är regionen en 
enhet av bostäder och arbets
platser men proffsen är bundna 
av de administrativa gränserna. 

-Spårväg har snabbt blivit 
populärt i diverse planer. När 
kan vi ta trileken ut till Da/by? 

-Det dröjer nog. Byggnads
nämnden har just placerat den i 
prioritetsklass 3, vilket innebär 
att den inte ska börja projekteras 
förrän i början av nästa år
tusende. Det är viserligen inte 
så långt dit men i llllll fllll tio år. 

Arkitekten Gustav Kunnos har hjälpt stc 
Märk hotell Billebjilr till vänster. Spårvag 



o 

~ 

--
definitivt visat upp sitt historiska 
misslyckande och det är just den 
som kännetecknat kommun
ismen sedan 1917. 

Men det finns stark magi i 
ord. Det krävdes många år för 
att "Lunds kommunistiska blåS
orkester" skulle byta namn till 
"Röda kapellet". Detta trots att 
mänga orkestermedlemmar inte 
är med i vpk eller ens sym
patiserar med partiet. 

Nu ser jag att Kommunistiska 
högskoleföreningen ska ställa 
upp under sitt gamla namn. Man 
kan undra i vilket avseende KHF 
är kommunistiskt? 
Men det är kanske en kul grej att 
vara dom sista kommunisterna. 
Alltid retar det någon. 

Finn 

.. 1mungransen 
beslöt också att förslaget ska ut 
på remiss, men invändningarna 
är många redan nu och blir sä
kert fler efter en sån runda. 
- Och vad tycker vpk? 
- Vi vill ha spårvägen men inte 
hållplatserna, dvs de nya lit
byggnadsområdena på väg till 
Dalby, Veberöd och Sandby. 
-Det är en av de stora byarna 
som du inte nämner, Genarp. 
Ska inte den fd ndgon spdrväg 
till Lund. 
- Genarp är ett problem. Efter 
byggnadsnämndens samman
träde var det en ledamot som 
föreslog att vi ska sälja det till 
Sjöbo. Men jag säger inte vem. 

- Vpk vill a/ltsd bygga en 
massa men inte anvisa plats. 
Hur gdr det ihop? 

Vem ska betala? 
Nationalekonomen och kommu
nalpolitikern David Edgerton är 
åter på väg att lösa den besvär
liga kommunalekonomiska ek
vation, där ökade utgifter inte 
får balanseras av höjd skatt. 
Efter Grand Hotell ska nu kom
munens aktier i Sydkraft säljas 
ut. Det var visst sossarna i 
Halmstad som kläckte iden 
först, men den blir inte bättre för 
det. Ekonomen Edgerton vet 
naturligtvis att det ingenstans 
finns någon mystisk och mytisk 
kassakista, som man, om man 
bara hittar den, kan ösa 
obehindrat ur. I den hårda 
verkligheten finns det alltid 
någon, som får stå för fiolerna. I 
det här fallet blir det den 
generation som måste ta över 
när allt är utsålt och bara lånen 
finns kvar. 

-Det är en av våra eviga 
frågor som VB ju har behandlat 
ofta. På kort sikt går det ihop. 
En rad bostadsområden är redan 
beslutade och de skulle natur
ligtvis kunna exploateras snab
bare än vad som hittills tänkts. 
Men kan det bli tvärstopp för 
utbyggnaden sen? Vi måste nog 
reda ut vår kluvna hållning så 
småningom. 

- stadsbyggnadsdirektör 
Tingvar har alltsd planerings
visioner. Har han skaffat sej 
ndgonprofil i övrigt? 

- Knappast ännu. Men han 
ska ha beröm för det politiska 
dödsförakt som han visade med 
att lansera iden om Harde
bergastaden. 

gr 

dsbyggnadsdirektör Tingvar att förfärdiga vis:ionen av Hardebergastaden. 
'len i denna framtidssyn är dock av typiskt femtitalssnitt. 

Folkteatern i Malmö: 

K v. 36 Korpen 
En teater i Malmö som heter 
Folkteatern och som får klart för 
sig att Bo Widerberg skrev en 
teaterpjäs "Kvarteret Korpen" 
innan han gjorde filmen och att 
denna pjäs aldrig har framförts , 
måste så klart spela den. Ingen 
har som Bo Widerberg skildrat 
Malmö ("en stad som är så ful 
att man måste älska den". Läs 
"Erotikon", en roman om en 49-
årig låsfabrikör och hans sons 
samtidiga kärlekshistorier. Den 
har en sensualitet som får luften 
att dallra över Södra Förstads
gatan!) 

Widerbergs pjäs skrevs kring 
1960, dvs när människor som 
Osborne, Wesker, Littlewood 
och Tynan just gjort uppror i 
London mot West End-tradi 
tionens evigt tedrickande övre
medelklasskomedier. "K v. 36 
Korpen", som pjäsversionen he
ter i Malmö, är en svensk mot
svarighet till Arnold Weskers 
"Rötter", med samma värme, 
samma ömhet och samma hu
vudtema: frihetslängtan, upp
brott från det inskränkthetens 
fängelse som människorna själva 
bygger. Det är en pjäs om so
cialism. 

Folkteatern vid Norra Vall
gatan har tagit det sj älvklara be
slutet, men har därmed inte gjort 
det lätt för sig. Inte är det här en 
''tacksam" pjäs som Carl-Håkan 
Larsen skrev i sin positiva re
cension i Sydsvenskan. Jag skul
le helst vilja se den spelad rätt 
upp och ner, som "diskbänksr
ealism", med de borgerliga kri
tikernas skällsord. Men jag inser 
att det inte har varit möjligt för 
Folkteatern att spela den så. 
Kanske är Widerbergs pjäs inte 
dramatiskt hållbar nog för det. 
Kanske är det politiska och 
teatermässiga klimatet sådant att 
Folkteatern då skulle blivit an
gripen för en förlegad uppsätt
ning . Men viktigast, kanske har 
filmen "Kvarteret Korpen", nu 
en av de stora klassikerna i 
svensk film, gjort det omöjligt. 

Folkteatern har i stället fört ih 
musik som en självständig del av 
sin föreställning. Maria Sund
qvist har stått för den musi
kaliska formen på ett friskt och 
fantasirikt sätt: det är en glädje 
att lyssna på Damkapellet Det 
rör sig frän Jules Sylvain till 
Mozart och redan öppningskup
letten är läcker med damerna i 
sina trettitalsklänningar och -ut
tryck. De återkommer sedan 
med vinjetter och kommentarer 
till de realistiska scenerna. Men 
för mig blir effekten distan
serande och, någon gäng, ironi
serande. Är det meningen? Jo, 
kanske om pjäsen i övrigt spelas 
som ett lärostycke, men det gör 
man inte. Widerberg får fortfa
rande vara närhetsskapande och 
inte didaktisk eller deklama
torisk. 

Nu är det ett problem mest i 

första delen. Efter paus tätnar 
realismen och därmed föreställ
ningen. Det är fadern, affärs
mannen in spe som tvingats 
handla i dussin i stället för i 
gross, livslögnaren som gör sina 
turer till halvlitern i köksskåpet, 
som är styckets stora gestalt, 
både på film och i den här 
förställningen. Anders Gran
ström gör honom med stor pro
fessionalism, hans pokerface 
spricker upp i ett varmt leende 
när han kan leda in samtalet på 
god konjak och det rätta sättet 
att föra en cigarr, och sluter sig 
när verkligheten hinner upp ho
nom. Själv tycker jag bäst om 
Ewa läringes kroppsliga spel i 
ett flertal biroller - hennes 
grannfru är omisstagligt malmö
itisk. Nina Hoppe är Modem 
och när hon vågar släppa loss 
sin egen nordliga dialekt gör det 
henne mer trovärdig, inte mind
re. Anette Lindbäck spelar flic
kan, jovisst, nog har man mött 
henne i livet. 

Det finns i filmen tvä tillfållen 
när jag blir rörd till tårar. Det 
ena är när sonen får sin mor att 
gå och rösta, och det har samma 
laddning här. Det andra är slut
et, när pojken bryter upp frän 
hemmet och flickan med en 
hänsynslöshet som fick biopub
liken att dela sig efter köns
lojalitet. Hans förräderi ätföljs i 
filmen av jublande frihetsmusik 
(Mozart, Vivaldi?) och med den 
tog Widerberg ställning. Här 
görs i stället en sänt-är-livet-gri
mas och det blir banalt. 

Det är klart att var och en som 
bryr sig om musik och teater och 
socialism och Malmö ska gä till 
Folkteatern, det är föreställning
en värd. Förresten, tänk vad 
spännande det skulle var·a att 
prova den som sommarteater i 
Pildammsparken! 

Sten Henriksson 

Glädjande 
fågelnyhet 
Det har visserligen stått i Ystads 
Allehanda tidigare men nu är 
det bekräftat: kungsörnen är äter 
en skånsk häckfågel. I hand
böckerna står det att kungsörnen 
endast häckar pä Gotland och i 
norra Sverige, frän Dalarna och 
norröver. Men, i nya numret av 
ANSER, Skånes Ornitologiska 
Förenings tidskrift, berättas att 
ett kungsömspar fick en unge pä 
vingama i Fy ledalen i somras. 

Vi säger inte mer, men fun
derar naturligtvis över vad som 
håller pä att hända. Vargen nere 
vid Trelleborg för några år sen, 
de fridrivande vildsvinshorderna 
ute pä Linderödsäsen och nu 
häckande kungsörn. V ar ska det 
sluta? 
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(A_ IVECKA~ 
Musik Hemvärnets blåsorkester 
konserterar med Sixten Nord
ström (o Rolf Johansson) i Lunds 
stadshall på lörd kl 18. Entre 30:
. Dir. Roger Andersson. 
Betan Sönd 16-18. Svamp-jou
ren. 
Smålands (Kastanjeg 7).exp vard 
11 -15. Fred 20.00 solidaritetsfest 
för SWAPO. Lörd 18.00 kulturut
skottet har gemensam middag i 
puben, matpub 18-22, därefter kl 
21-02. akustiskt i puben för en 
handfull dolmar. Sönd inget. Månd 
stopparasismenmöte 1 a, kvinno
gruppmöte 19 i logen. Tisd studie
cirkel i sossalism 18.00, juristjour 
19.00 i puben, internationella ut
skjutet 19.30. Onsd politiska utsk. 
18 i logen, rocknovischerna möte 
18.30 i puben, film: "Next stop 
Greenwich village" 20 i puben. 
Torsd exp 11-15 och 16-19. rock
exp 18-20, Galles Cafe planmöte 
18.00, planmöte politiska veckan 
19.30, pub21-02 med malmöban
det "T rue lies". 
Känner du dig lurad? rådgivnin~ 
av kommunens konsumentr~dgl
vare som har öppet följande t1der: 
Månd-onsd-fred 9- 12,30, 13,30-
16. Telefontid Må-On-Fr: 9- 12. 
Tel. 15 59 50. Krister Palmkvist 

Om cyklister och 
tacklingar 
Förra veckans VB-ledare be
handlade ett ständigt återkom
mande diskussionsämne: trafiken 
i Lund. Till min stora glädje 
noterade jag att ledarskribenten 
också kommit till insikt om att 
det bland många cyklister utbrett 
sig en hänsynslös mentalitet, 
som bl a tar sig uttryck i cyk
lande på gångbanor. Det är dock 
inte bara äldre utan även 
småbarn, som blir skrämda av 
detta. Och för alla andra gör det 
promenaden mindre trevlig . Med 
den auktoritet som den aktuelle 
ledarskribenten har inom 
Vänsterpartiet i Lund vill jag 
gärna tro att detta synsätt snart 
kommer att omfatta majoriteten 
av partiorganisationen. P·å en 
punkt har jag en invändning mot 
VB-ledaren: att tackla folk som 
cyklar på gångbanan är en inte 
speciellt effektiv metod. Man 
riskerar att den cyklande missar 
poängen i tacklingen, eftersom 
hon/han ofta inte kan urskilja 
vad som är cykel- och vad som 
är gångbana. Markeringarna är 

223 71 Lund 

Hetsig debatt pti landstingsmöte Loppor mottages 
moderat kallad stalinist av (s) till KU Lunds planerade lopp

marknad. Kläder o. dyl. som an
nars hamnar på vinden. Helena Svantesson (vpk) har l en motion krävt att landstinget skall 

sluta göra inköp från oljebolaget Shell så länge det, genom sina 
engagemang l Sydafrika, stöder apartheidpolitiken där. Motionen 
behandlades vid måndagens landstingsmöte och vållade rabalder. 
Den bifölls nämligen med 56 röster för 52 mot och l nedlagd. 

Om ni harnågra bidrag så är ni 
välkomna att lämna dom på V pk/ 
KU::s exp. Bredgatan 28 onsda
gar kl 19. För annan tid ring för 
överenskommelse te!. 13 82 13, 
Rune Liljekvist. Debatten kring motionen blev 

lång - en timme och tjugo minuter 
- och innehöll en del unika inslag 
bl.a. kallade Bengt Holgersson (s) 
det moderata lands tingsrådet Carl 
Sonessen för "stalinist" och det 
kändes lite udda för oss vpk-are. 
När en liten moderat yuppievalp 
ville göra Helena Svantesson och 
Vpk ansvariga för massakern på 
HimmelskaFridens Torg, avbröts 
han av Arne Saeby-Olsson (m) 
som slog klubban i bordet så fli
somarök. Hansainte "vet hut, vet 
sjudubbelt hut", men det varung
efär vad han menade. 

När Saeby-Olsson konstaterat 
att Förvaltningsutskottets avslag 
på motionen hade bifallits, begär
des votering, men det hörde inte 
Saeby-Olsson utan slog -lite tve
kande - klubban i bordet. Leda
mötema opponerade. Ordförande 
ändrade då sig: "Votering är be
gärd och skall verkställas." 

Efter rösträkning stod det klart 
att vpk -motionen seg.rat, med stöd 
från (mp) och (s). Den enda ned
lagda rösten stö'd (s) för. 

Åhörarna på läktaren, ettdrygt 
tiotal unga människor, finger-

undermåliga. Dessutom finns 
det gott om stora och kraftiga 
cyklister, så den tacklande 
utsätter sig även för risken för 
motattack. 

En mera konstruktiv lösning är 
i stället fysisk separering av 
cykel- och gångbanor. Det kan 
ske genom nivåskillnader, räc
ken, låga häckar o d. I många 
fall kan man också lösa prob
lemet genom att i sin helhet 
lämna tillbaka de uppstreckade 
trottoarerna till fotgängarna, och 
ta bilisternas över måttan stora 
gatuutrymme i anspråk för 
cykelbanor. 

Iag skulle bli förvånad om 
VPs fullmäktigegrupp inte snart 
tar initiativ i denna fråga. 

UlfNymark 
P.S. Apropå notisen "Vecko
bladet förnyas" i samma num
mer: Det är så sant som det är 
sagt - ingen blir gald över 
Bodoni i rubrikerna. Men om 
VB vill fortsätta den nostalgiska 
modetrenden, så kan VB också 
börja med ofoget att använda 
kapitäler (versaler med gemena 
bokstävers höjd) i tid och otid. 
Helstfalska kapitäler! 

toppsapplåderade; en ljudlös men 
talande gest. 

Nu gick strax Lars Wahlgren 
(m) upp i talarstolen och bröt ut i 
'brott mot lagar och regler" och 
"vi kommer att överklaga hos 
kammarrätten" och "vi reserverar 
oss mot beslutet." Inga överrask
ningar alls. 

De tre partiemas argument för 
en bojkott var bl. a. att man måste 
gå emot lagarna när man "mänsk
ligt sett anser att lagarna är fel". 

Att motionen bifallits om
nämndes i alla massmedia. Även 
Dagens Eko, Syd-Nytt, TV- Ak
tuellt och i alla lokalradiosänd
ningar i Skåne. Tf: s korta artikel 
har gått till till alla tidningar i 
riket. 

Enligt vad i skrivande stund 
erfares är den svenska Shellled
ningen i uppror och (s) i ML T har 
fått telefonsamtal. Shell planerar 
att sända en delegation till Lund 
för "samtal". 

EmmaBjörk 
An m. 
-Vet hut, vet sjudubbelt hut- utro
pade Fabian Månsson i en röst 
rättsdebatt i riksdagen 1921. 

TOTAL BOJKOTT 

M ed tack på förhand, KULund 

Rättelse 
I VB nr 28 stod angående kongres
slotteriet att Vpk håller sin 90:e 
kongress nästa år. Eftersom kon
gresser hålls ungefär var tredje år 
skullepartietdärmed vara närma
re 200 år! Mossan är emellertid 
bara 72år. Kongressenärden29:e 
sedan 1917. Men den hålls 90 
(1990). Ansv. utgivarenharpåpe
kat misstaget. Vi rättar oss. 

Red 

RÖDA KAPELLET. SO 15.10 kl18.45 
rep i Röda Kapellsalen. 

Kompol träffas må 16.10 på vpk
lokalen. Miljövårdsprogrammet 

~VECKOBLADET 

Detta nummer gjordes av Finn Hag
berg, Gunnar Sandin och Lasse 
Svensson. c!D' 
Kontaktredaktör för nästa nummer 
Gunnar Sand in, tel135899. 

Kan Chile uppnå demokrati trots 
dödspatruller och militär? 
En oppositionspolitiker mör- vinna valet. Men valkampanj~n 
dades på öppen gata under det i Chile är inte en vanlig 
besök som Rolf L Nilson riks- valkampanj . Dödspatruller ter-
dagsman från Lund, gj~rde i roriserar oppositionens par-
Santiago för några veckor tiföreträdare och fa ckför-
sedan. Samtliga demokratiska erningarnas ledare. Armen utgör 
partier från kommunisterna till ett ständigt hot mot det 
vänster till kristdemokraterna till demokratiska genombrottet, ett 
höger har enats om en gemen- hot som kvarstår även e~ter 
sam presidentkandidat irtför det själva valet. Det är. därför mte 
presidentval i december, som är självklart att Ch1le uppnår 
ett viktigt steg på vägen till demokrati i samband med 
demokrati i Chile. Från svenskt höstens val. 
perspektiv liknar den chilenska Rolf L Nilson redovisar sina 
~residentvalskampanjen en van- intryck måppndagen ?en 16 ~k-
hg demokratisk valkampanj. Det tober klockan 19.30 1 StadsbJb-
ser dessutom ut som om de hotekets studiecirkelrum 2. Vpk 
demokratiska krafternas kandi- Lunds internationella utskott ar-
dat Ailwyn har goda utsikter att rangerar. 

Hemma
Rectangle



Thomas Schlyter om (jversiktsplan mm: 

- Visionen gör halt vid kommungränsen 
Vid årets början intervjuade VB 
Claes Göran Jönsson (s) och 
kom bl a in pli regionens sam
arbete och gemensamma plane
ring. Vi konstaterade att det inte 
vnr mycket bevänt med det 
nu111era - uågot som pd sis tone 
lllr ha upprepa ts av storstads
utredningen . Jönsson menade att 
det skulle bli bättre nu, med so
cia ldemokratiskt styre i nyckel
kommunerna Lund och Malmö 
och med ökat medvet:mde om 
den regionala planeringens be
tydelse. Nu frågar vi Thomas 
Schlyter (vpk), vice ordförande i 
byggnadsnämnden: Har det bli
vit nligon uppryckning av sam
arbetet mellan de sydvästskån
ska kommunerna? 

-Nej, inte som jag har 
märkt. Ett bra exempel är det 
färska förslaget till översiktsplan 
som stadsbyggnadsdirektören 
Anders Tingvar just har lagt, 
och som VB var först med att 
offentliggöra förra veckan. Dess 
mest markanta nyhet är ju de 
nya stadsdelarna kring Harde
berga och spårvägen från Lund 
ut till Sandby, Dalby och Vebe
röd . Alla visionerna häller sej 
inom kommunens gränser. Slaf
fanstorp är större än Dalby och 
ligger närmare Lund, men dit 
planeras ingen spårväg. 

Vi riskerar att få ett glapp 
mellan vanligt folks och politi
kers/planerares sätt att tänka. 
För vanligt folk är regionen en 
enhet av bostäder och arbets 
platser men proffsen är bundna 
av de administrativa gränserna. 

-Spårväg har snabbt blivit 
populärt i diverse planer. När 
kan vi ta trikken ut till Dalby? 

-Det dröjer nog. Byggnads
nämnden har just placerat den i 
prioritetsklass 3, vilket innebär 
att den inte ska börja projekteras 
förrän i början av nästa år
tusende. Det är viserligen inte 
så långt dit men i :~lla f:~ll tio år. 

-Är det l ikadant med den 
beramade Hardebergastaden? 

- Javisst. Med undatag för ett 
delområde ligger den mer än tio 
år borta. 

- Men skulle den inte be
hövas tidigare? Vpk säger ju all 
det behöver byggas 900 lägen 
heter om dret för all häva bo
stadsbristen . Finns det p lats 
nogför det? 

- Det har jag inte hunnit 
räkna pli än. Det är nog möjligt 
att utbyggnaden borde gli snab
bare. Men sen ska vi komma 
ihlig att detta än sli länge bara är 
Tingvars förslag till plan. Vi 
politiker tycker väl allmänt att 
det är roligt med något djärvt 
och nytt, och byggnadsnämnden 

beslöt ocksil att förslaget ska ut 
på remiss, men invändningarna 
är många redan nu och blir sä
kert fler efter en sån runda. 
- Och vad tycker vpk? 
- Vi vill ha spårvägen men inte 
hållplatserna, dvs dc nya ut
byggnadsomrlidena pli vllg till 
Dalby, Veberöd och Sandby. 
- Det är en av de stora byarrw 
som du inte näm11f!r, Gerwrp . 
S ka inte den fil ndgor~ spiJrvlig 
till Lufld. 
- Genarp är ett problem. Efter 
byggnadsnämndens samman
träde var det en ledamot som 
föreslog att vi ska sälja det till 
Sjöbo. Men jag säger inte vem. 

- Vpk vill alltsil bygga en 
massa men inte anvisa p lats. 
Hur gllr det ihop? 

- Det lir cu nv vllru rwlllll 
frdgor som VII ju hur l~t• luurrlf llt 
ofta . Pft kort Nikt p,llr dtlt Ihop 
En rad boNtndNorullldt•u lir ll'dnn 
bcslutn<k m•h ti ll Nkullrl 11111111 
li gtvis kliiiiiii t1X plt!lllt' IIIN ~ 1 11111 
burc Jlu vud rl1 ll11 Ir in l llN tllnkt 
Men k1111 dt•,t hll tv ll rNlupp 11\r 
uthyggnudt•n Nl'n"/ VI 111~~ 11 • 111> 1\ 
rcdn ul vftr kluvun Irftlln iu1\ HA 
snrnuiugo m. 

Stod.\'iJYHHfJtu/.w/h d. l/u 
'/"i ng var hnr t1lllsrl plt1111 "r l oH,' ' 
visionr-r . Il or htm slwjjill ,\'1"/ 
niJgon profil i tJvrit-:1? 

- Knappast Unnu. Mlm lrun 
ska ha beröm fllr det poliiiNku 
dödsförakt som hun visade ntl'<l 
atl lansera iden om llllrdt· 
bergas Laden. 

rr 

Arkitekten Gustav Kunnas har hjälpt stadsbyggnadsdirektör Tingvar att förfärdiga vi~ionen av Hardebergastaden. 
Märk hotell Billebjiir till vänster. Spårvagnen i denrwframtidssyn är dock av typisktfemtitalssnitt. 


