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Glimtar ur Lunda-perestrojkans historia 

Ljuset kommer från Lund 
l . ~4 l'ti Ty~tnad och osäkerhet mötte Lars 

Werner efter programtalet inför 

24 - 30 november partistyrelsen i lördags. om man 
får tro pressen. 

VB:s kalendarium över kulturar- Sådan tystnad brukar snabbt 
rangemang och andra offentliga gå över i sin motsats. 
tillställningar fortsätter i regel på I Lund har frågan om vpks 
sista sidan. Interna möten åter- förnyelse varit ett huvudtema i 

årtionden . S trödda minnesfragfinns i mötesspalten på sista sidan . 
BIO Södran Fred lörd sönd 18.30 ment gör sig påminta . 

Ett inslag i kampen mot det 
och 21.00 "Sjöjungfruns sång", en dogmatiska "Flammangänget"v~ 
lekfull kommedi med allvarliga demonstrationen för demokrati 
undertoner. Regi Patricia Rozema. och socialism i februari 1977. Jörn 
(Bt). Torsd 18.30: "Christa Klages Svensson utsändes av VU för att 
stora förtvivlan" l temaserien tyska stoppa evenemanget, men uppma-
kvinnliga regissörer. Regi M. von nade styrelsen att i stället fullfölJa 
Trolla. Torsd 21.00: "Söka sitt mål" det, (vilket är förbluffande med 
Regi Dagmar Hirtz . Ett drama skri- tanke på hans senare utveckling) . 
vet i samarbete med M. von Trolla. Svante Nordin reagerade av logi-
En film om längtan att komma ska skäl mot detta avsteg från den 
någon nära, och rädslan för att demokratiska centralismen i ett 
mista sin frihet. inlägg i VB, där styrelsemajorite-
NATIBIO kl 24 fred lörd "Giliap", ten blev föremål för hans kr1llk. I 
manus och regi Roy Andersson. 2 trots mot VU s direktiv genomför-
lim 17 min. (Bfb) des demonstrationen . Ny Dag 
MATINE sönd kl 14.00 "Alfons fördömde den. Inlägg från Lund 
Åberg" Regi Per Ahlin, 3 filmer censurerades bort. Det antyddes 

att fascistiska organisati<.mer från 
visas . Entre 15:- Östeuropa medverkat. Annu en 
MEJERIET lörd 21.00 Eldkvarn. delegat från VU sändes till Lund 
Kulturen öppet 12 - 16, utställ- förattundervisaomdendemokra-
ningar: "Målningarnas anatomi", tiska centralismens principer. 
om material, teknik, bevaring och Efter månader av strider val-
förfalskning. Månd 19.00: Bo Lind- des delegater till partikongressen 
berg om Fusk och falskt i konstens samma är. I den allmärrna debat-
värld, Auditoriet. "Brev och frimär- ten läste de upp ett manifest. Det 
ken" öppnas lörd. Visning lörd - innehöll klara ställningstaganden 
sönd. för Ch arta 77 och andra dissident-
stadsteatern fred lörd 19.30 sönd grupper, men var långt och krång-
16.00: "Knäckebröd och hovmä- ligt med utförliga citat från Rosa 
starsås" Helsingborgs Stadstea- Luxemburg, Lenin och C H Her-
tern. Lörd 15.00 i stadsbibliotekets mansson. För att klara tidsspärren 
Hörsal: "Ett litet drömspel", Teater delades det upp på flera talare. Jag 
23. minns KittenAnderbergsröst, som 
LUKRISS (Kristna studentrörelsen lät ensam, och som möttes avisan-

i Lund) är en ekumenisk studentfö- de ~~~~~~ dundrat in med v ära 
rening. Deharprogramkvällarva~e förnyelsekrav mitt i rekylen från 
torsdag på Kyrkogatan 4 (ovanpå APKs avhopp, som ju för lång tid 
bokhandeln Arken). stoppade omvandlingsprocessen 
Forums forskarluncher äger rum inom v pk. 
fredagar kl 11.4513.00 i Forums SenvardetdenLuciakvällmed 
bibliotek på Palmstra. Medtag vackert fallande snö då Stig Nils-
matsäck, dryck kan köpas på Fo- son m fl anordnade en spontan 
rum. idag: "Ogift piga- tvång eller demonstration mot Jaruzelskis 
frivillighet", arbetarfamiljen i Norr- införande av militärdiktatur i Po-
köping under 1800-talet. Monica len. En liten eld brann på Stortor-
Edgren. Nästa fred: Full- get. Polisen avhyste inom kort 
skAiestudierförbrukarmedverkan. demonstranterna. Vi startade en 

medlemsmötekrävde enhälligt att 
förbindelserna med samtliga re
gerande kommunistpartier i Öst
europa skulle brytas och vi publi
cerade kravet via TI. Lars Werner 
meddelades och blev förbannad, i 
synnerhet som han hade ont i ett 
knä, som skulle opereras före jul. 

J den debatt som följde när Bo 
Hammar, då partisekreterare, 
besökte oss fick vi veta, an enda 
chansen att påverka utvecklingen 
i demokratisk riktning var att vid
mal<thålla förbindelserna med de 
härskande partierna. Som bekant 
har minst ett av dem nu avsagt sig 
beteckningen kommunism och ett 
annat försatts i minoritet. En sal< 
är säker. Det är inte de mal<tha
vande partierna i Östeuropa som 
styrt utvecklingen det senaste 
decenniet. 

Nu tog vi itu med förnyelse
arbetet mer diskret. Med utgångs
punkt från en deklaration från det 
italienska kommunistpartiet satte 
vi igång med att utarbeta en teore
tisk skrift som skulle utpeka "tre
dje vägen" mellan den degenere
rade statssocialismen och det 
kapitalistiska systemet. Den snå
riga textmassa som trots allt pr~
ducerades överlämnades för redi
gering och utskrift, och hördes 
sedan aldrig mera av. 

Tora Friberg företrädde för
nyelsesträvandena i arbetet med 
det nya partiprogrammet, och lär 
ärtnu känna av sviterna efter den 
ansträngningen. 

Men läget började ändras. När 
Rolf Nilson framträdde på parti
kongressen häromåret lät han inte 
som företrädaren för en isolerad 
minoritet utan gav med full kraft 
uttryck för missnöjet med dogma
tism och manipulationer. Detta 
fullföljdehanockså i "absolutism
debatten" för ett par månader 
sedan. 

Och UlfNymarkupprepar som 
en Cato sitt praetera censeo: ordet 
kommunism ska bort urpartinam
net! Han samlade många under
skrifter för detta krav i samband 
med den stora demonstrationen 
mot massal<ern på Himmelska 
Fridens torg i somras . 

Nu tycks det vara hög tid att gå 
vidare. 

Friggebo 
hade fel 
Nu går folkpartisterna i 
skytteltrafik till Arken. I 
veckan var det Bengt 
Westerber& som hälsade 
på. Dessfönonan har Bir
git Friggebo varit där och 
lokala politiker förstås . 
Därtill Ilar Friggebos po
lare Bo Södersten (fort
farande s) avlagt visit. 

Södersten följde upp besöket 
med en krönika i SDS där han 
talar om daghemsstalinister. 

Friggebos besök resulterade i 
en fråga i riksdagen. Hon jäm
förde Arken med vanliga dagis 
och sa att det är billigare och 
har bättre utbildad personal. 
Hon påstod också att persona
len för första gången i sitt yr
kesverksamma liv får tillämpa 
en genomtänkt pedagogik och 
att den låga taxan ger föräld 
rarna möjlighet att gå ner till 
sex timmars arbetsdag. Vidare 
sa hon att all planering sker när 
barnen gått hem och att man 
har färre anställda. 

Hon ""glömde" säga att den 
s k allmänna förskolan bara har 
öppet kl 9-15 och att de barn 
som vistas på dagis andra tider 
tvingas byta barngrupp och 
fröknar upp till tre gånger per 
dag. Hon argumenterade för 
valfrihet, men nämnde inte att 
när förslaget var på remiss, var 
alla svar från föräldrar och per
sonal helt emot den här borger
liga barnomsorgsmodellen. 

Westerberg var väl ditbjuden 
för att samla på sig "fall" att 
använda i nästa valrörelse. Men 
att döma av tidningsrapporterna 
verkar han inte tycka att det är 
så skandalöst med Arken som 
han blivit förespeglad. Han in
ser kanske att verksamheten där 
bara passar ett priviligierat få
tal. 

Radio 
solidaritet 
presenterar vpks kommunala 
budget på måndag kl 17.30-

Elisabeth Dah:~lh_::o:lm:.:_. ~-=--·---.:_in~s~am=l::.in:.::g~t::.il::,l_S~o-l_i_d_ar_i_te_t_. _E_t_t -:--:-:-:-~~;-:-G;;_.,un-;na~r-S_z_en_s_s_on-:'""':;=i'i;-":r;"-;;--""";~----
Stoppa militärens bombning av civilbefolkningen i El Salvador 

18 .00. 

Demonstration idag kl 17. Samling kl 16.30 på 
Clemenstorget. Slutmöte på Stortorget. Tal av bl a 

Henning Kofoed (vpk). Arr: El Salvadorföreningen i 
Lund. 
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Arken ännu en gång 
Debatten om försöksverksam
heten med s k allmän förskola 
på daghemmet Arken har varit 
minst sagt livlig den senaste 
tiden. Välartikulerade föräldrar 
med fria arbetstider har med 
stöd av borgerliga politiker 
dragit igång en snyftkampanj 
och påstått att verksamheten där 
hotas. Hotet tycks bestå i att den 
otroligt låga avgiften (250 kr) 
för dem som lyckats pussla så 
att de kan hämta sina barn före 
kl 15, höjts till två tredjedelar av 
normal avgift. 

Det är kanske dags att på
minna om en del grundläggande 
fakta i den här frågan. Den s k 
allmänna förskolan lanserades 
av borgerligheten som lösningen 
på Lunds barnomsorg inför 90-
talet. Vi ska här inte upprepa 
alla argument från remissbe
handlingen och valdebatten i 
fjol. Nämnas kan att 97 procent 
av remissinstanserna var nega
tiva och att frågan blev en av de 
stora v alfrågorna . Att de 
välartikulerade Arkenföräldrarna 
helt skulle ha missat denna de
batt verkar helt otroligt. Borg
arna förlor ade valet, men de 
gamla nämnderna satt året ut, så 
de kunde trumfa igenom att för
söksverksamheten skulle dras 
igång innan årsskiftet. N å g ra 
andra skäl än prestigeskäl och 
all män lust att ställa till trassel 
för den nya majoriteten är svårt 
att hitta. Man förbjöd också för
valtningen att informera om den 
nya nämndmajoritetens inställ
ning i frågan. 

Både personalen och de för
äldrar som figurerat i massmedia 
gör sig faktiskt skyldiga till 
elittänkande (något som vi i vpk 
normalt beskylls för). Vissa av 
debattinläggen i pressen har vi
sat på ett illa dolt förakt för fa
miljer med normala arbetstider 
och normala behov av barnom
sorg . Även den som har ned
sättning till 75 procent har ofta 
svårt att hinna hämta sina barn 
före kl 15. Och föräldrar som 
hämtar sina barn 15.30 eller 16 
bryr sig säkert lika mycket om 
sina barn som Arkenföräldrama. 
Man har också uttryckt farhågor 
för att fler familjer som får 
barnomsorg på Arken kommer 
att behöva omsorg efter kl 15. 
Man vill tydligen inte ha några 
katter bland hermelinerna. 

Taxesättningen är också djupt 
orättvis. Borgama brukar ju be
kymra sig om marginaleffekter. 
Här kan det röra sig om en tu 
senlapp mer för dem som vill ha 
omsorg efter kl 15. 

Personalen har hotat med att 
säga upp sig . I det samman
hanget borde man tänka på vil
ken kö det det hade blivit på 

Antikommunisterna 
Det skrivs i dessa dagar en hel 
del om kommunisterna och för
visso finns det en del att säga i 
det ämnet. Men låt oss här till 
omväxling tala om antikommu
nisterna. Hur ska det gå för 
dem? 

Lätt textanalys 
Tanken väcks av en insändare i 
tisdags på sydsvenskans lunda
sida, undertecknad av Christel 
Hammar (m), Tove Klette (fp) 
och Lars Bergwall (c). Det är 
faktiskt de tre ledande borger
liga socialpolitikerna i Lund. 
Man behöver inte vara någon 
större textanalytiker för att ba
kom de trista formuleringarna se 
Bergwall, men de båda andra 
får, trots att de kan förmodas ha 
lite mer nyanserade åsikter, 
faktiskt också stå för det doku
ment de har satt sina namn un
der. 

Formellt handlar det hela om 
förskolan och Arken och sånt, 
och det skulle i och för sig vara 
roligt att diskutera sakfrågan: 
jag är inte enig med Vpk-linjen, 
som pedagogiskt tycks gå ut på 
att barn så länge som möjligt 
ska hållas kvar i en särskild 
barnvärld och inte lära sig nå
got. Men Bergwalls insändare 
vill inte diskutera sakfrågor, den 
är ute för att sprida invektiv , att 
kasta skit på V pk och hoppas att 
en del då också fasmar på S och 
Mp: "miljöpartister och social
demokrater väljer som bekant 
inte politiskt sällskap lika noga." 
Socialdemokraterna kallas för 
"'storebror (s)'" och Miljöpartiet 
får sitt genom att det talas om 
"den gemensamma vänsterlinjen 
utan hänsyn till föräldrar, per
sonal eller skattebetalare". 

Lögnen som vapen 
Ulf Nymark får veta att han är 
"Vpks lustigkurre", och trion 
upprepar att vpk i Lund bör kal
las "politiska skojare". V pk i 
Lund ljuger nämligen systema
tiskt och här kommer den klas
siska tillvitelsen: "Även om den 
marxistiska ideologin legitime
rar lögnen som politiskt vapen 
så innebär det inte att ni är tro
värdiga i våra ögon." Förmod
ligen kan Bergwall belägga 
detta med hänvisning till proto
kollen från Sions vise eller nå
got i den stilen. 

Alltså: här gäller det en kon
kret fråga i Lunds barnomsorgs
politik, men för Bergwall räcker 
inga sakskäl. Vpk Lund har i 
drygt femton år varit verksamt i 
Lunds kommunalpolitik och har 
från rötter i den lätt anarkistiska 

arbetsförmedlingen av bamom
sorgspersonal, som fått söka sig 
nya jobb, om borgama fått ige
nom sin "90-talets barnomsorg". 

Personal och föräldrar har i 
snart ett år fått veta vilka pre
misser som gäller. Någon gång 
får det vara slut på snyftvalsen 
kring Arken. 

60-talsvänstern utvecklat sig i 
en riktning som kanske bäst be
skrivs med ordet vänstersocial-
demokratisk. Vpk Lund har 
samtidigt med detta engagerat 
sig i kritik, demonstrationer, 
studieverksamhet etc kring för
hållandena i de statsocialistiska 
länderna i Östeuropa i en om
fattning som sannolikt överstiger 
de samlade ansträngningarna på 
detta område från moderata, 
folkpartistiska och centerpartis
tiska organisationerna i staden. 
En av dem som längst och hår
dast drivit kraven på ett brott 
med den äldre partitraditionen är 
just Ulf Nymark, och han är en 
av dem som nu agiterar mest för 
att detta också ska ta sig uttryck 
i att Vpk byter namn. 

Politikerföraktet 
Det finns som bekant ett politi
kerförakt; själv vistas jag i mitt 
dagliga arbete i en miljö där det 
är regel snarare än undantag. 

/ 
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Jag försöker göra vad jag kan 
för att bekämpa det genom att 
tala om vad jag vet om vad som 
driver politiker, och om de vill
kor som de arbetar under. De 
flesta politiker är ju t ex ekono
miskt hederliga - sysslar man 
med politik så är det inte precis 
för att roffa åt sig förmåner. 
Men den vanligaste kritik man 
hör är att politikerna bara skäller 
på varandra och inte erkänner 
att det kan ligga något i den 
andra sidans argument. Det är 
inte helt sant, jag har hört 
många sakliga debatter i Lunds 
fullmäktige. Många politiker 
försöker hitta praktiska lösning
ar på problem. Ibland är det 
också viktigare att betona prin
cipiella motsättningar och att 
visa upp sin profil. Men så finns 
också ett stereotypt, mekaniskt 
politikerbetende där man radar 
upp klicheer om motståndaren 
utan att lyssna. Bergwall här är 
ett bra exempel på det. 

Managertalang? 
Det är frestande att säga några 
ord om undertecknarna; jag har 

mött dem alla vid sammanträ
desborden i Lunds kommunal
politik, om än i varierande om
fattning. Jag tror det får räcka 
med att säga att jag ibland und
rat över varför de ägnar sig åt 
politik och det gäller kanske 
särskilt Lars Bergwall som jag i 
sex år har sett bedriva social
politik som ordförande i en so
cial distriktsnämnd. Han ver
kade inte särskilt intresserad av 
sociala frågor, däremot verkade 
han ha en viss managertalang, 
med känsla för effektivitet och 
snabbhet i sammanträden och 
det är ju inte så dåligt. Vad gäl
ler övertygelser har jag väl mött 
in v andrarfientlighet och anti
kommunism hos honom, men 
inte värre än att det gick att stå 
ut med. Tove Klette har hittills 
ständigt sett ut som om Vänliga 
Veckan pågick, men det är väl 
slut nu när hon har fastslagit att 
jag är en företrädare för an
vändningen av lögnen i politi
ken. Själv tycker jag hon verkar 
vara hederlig och ha de bästa 
avsikter, men att hon möjligen 

har tagit på sig lite för många 
politiska uppdrag. 

Hur ska det gå? 
Hur ska det gå för antikommu
nisterna om det inte finns några 
kommunister? Erfarenheterna 
från Lund tycks ju vara att det 
spelar inte så stor roll om verk
ligheten ändrar sig. Det är inte 
så lätt att få några nya ideer i 
medelåldern, särskilt inte om 
man inte är så idemässigt intres
serad. Mitt tips är att antikom
munisterna kommer att hålla 
igång som vanligt och ge sig på 
vad de kan hitta i den politiska 
terrängen. "När kartan och ter
rängen inte stämmer överens är 
det kartan som gäller" skriver 
Bergwall i satiriskt syfte. Frågan 
är om inte satiren träffar honom 
själv. 

Lucifer 



-Om lärare 
och kvinnor skriver jag i princip 
inte, sa sign Lucifer när vi bad 
honom ta upp Saco-läramas ak
tuella konflikt. Det är minerad 
mark. Det blir bara missför
stånd. 

Detta om minorna är ju sant. 
Eftersom vi i VB att meningarna 
i läsekretsen är delade intar vi 
en strikt neutral hållning. 

Ingrid Jonsson på vpks 
distriktsexpedition bekräftade att 
känslorna svallar bland parti
medlemmarna. 

- En lärare i norra Skåne och 
hans fru har ringt och anmält sitt 
utträde pga av vpks villkorliga 
stöd åt regeringens förslag om 
kommunalisering. 

Det finns faktiskt de som har 
erfarenhet av att vara kommu-

naJa lärare med fast arbetstid. Vi 
hörde med Per Hallstedt som 
bor i Lund men är lärare på den 
kommunala högskolan i Malmö. 

-Jag har haft det så i fem år. 
nu och det är inte bra. Jag är 1 

skolan från åtta till halv fem och 
det är till men för effektiviteten. 
Inställningen hos mej som hos 
kollegerna har blivit att man är 
fri när den formella arbetsdagen 
är slut, inte när man känner att 
man har förberett sina lektioner 
på ett bra sätt. Det är sv år t att 
utnyttja alla timmarna i skolan: 
man kan v ara trött efter många 
lektioner och man blir lätt störd. 
Vi är nämligen tre till åtta lärare 
som delar arbetsrum - och då 
ska man veta att min skola har 
bättre ställt med lokaler än de 
flesta andra. På sommaren, när 
eleverna är borta men vi är kvar 

Kan en kommunal regering avgå? 
undrade som bekant Lars An
drre (s) härförleden, helt teore
tiskt men ändå med anledning 
av att det v ar oklart om hans 
parti skulle få majoritet för sin 
budget. 

Det löste sej i Lund, denna 
gången. Men i Karlstad, där 
samma konstellation av mp, s 
och vpk delade upp makten 
mellan sej efter förra valet, har 
mp gjort upp med borgama om 
årets budget. LO-sektionen 
kräver att s ska avgå. 

Resultatet är väl känt när 
detta läses. Grundtipset är att 
socialden1ok.ratcrna behåller ~i-

na ordförandeposter. Det tror i 
alla fall f d lundabon Bengt 
Nordstrand (vpk) som sitter i 
fullmäktige. 

- Det senaste är att s har 
gjort sin avgång beroende av 
oss. Och vi är nöjda med förra 
årets uppgörelse, vi sitter kvar . 

Hur det än går i Karlstad 
belyser maktläget (som har sin 
motsvarighet i många kommu
ner) att lagstiftningen inte har 
hängt med i den politiska ut
vecklingen. Nästa år kan frågan 
om abdikation bli aktuell, kan
ske även i Lund. 

Kapitalens inbördes attraktion 
Marx och marxismen är hopp
löst ute. Med tanke på det hän
der det förvånansvärt ofta att vi 
tolkar dagshändelserna med 
hjälp av de begrepp, som en 
gång utvecklades i kaitalana
lysen . I dessa dagar, när Skån
ska Banken, landets äldsta af
färsbank, håller på att försvinna, 
kan v i faktiskt inte låta bli att 
citera den gamle profeten, som 
skrev: "De större kapitalen slår 
ihjäl de mindre." I Kapitalet ges 
visserligen bara en kort antydan 
om "lagarna för kapitalens cent
ralisation eller inbördes attrak
tion" men det räcker för att man 
ska känna igen sig. Detta feno
mens gräns är nådd, sägs det, 
"förs t då hela det samhälleliga 
kapitalet har samlats på en hand 
hos en enskild kapitalist eller en 
enda kapitalsarnmanslutning". 
Det är några år sedan den pro
cessen tog sin början, men nu är 
det inte långt kvar. 

Den här koncentrationen av 
kapital och makt är inte bara 
ekonomisk. Den är också geo
grafisk. Skåne, och framför .allt 
Malmö, har alltsedan Skandma
viska Bankens uppgående i 
Stockholms Enskilda 1972 suc
cessivt tappats på möjligheter att 
hävda sig mot huvudstadens elit. 
storstadsutredningens degrader
ing av Malmö från storstad till 

provinscentrum, som kommen
Lerades här i VB för några vec
kor sedan, var bara ett konstate
rande av detta faktum. 

En räddare i nöden 
Arbetets kommentar till den tro
liga fusionen röjer den skånska 
socialdemokratins villkorslösa 
kapitulation. 
Koncentrationstendenserna är 
obevekl iga. Men allt hopp är 
inte ute. Att enstaka personer 
kan uträtta underverk inom 
existerande strukturella ramar 
h ar, menar Arbetets le
darskribent, Hans Ca v alli
Björkman visat med sitt 
"målmedvetna och framgångrika 
arbete för Skåne". Är det mårme 
Seandust i Landskrona eller SE
bankens aktiva skatteplaner
ingsinsatser för det skånska 
näringslivet han tänker på? 

Skånska Bankens huvudägare 
familjen Roas är väl numera 
främst känd genom Fredrik 
Roas aktiviteter i tavelbran
schen. Kanske kan försäljningen 
ge någon krona extra till den lo
kala elitkulturen. För de flesta 
av oss spelar det nog ingen roll 
om han har sina pengar i Skån
ska Banken eller på väggama i 
Rooseum. 

LS 

i skolan, blir det ännu mera 
dödtid. Decentralisering? Det 
har jag inte märkt av, men det 
blir ökad makt för lokala små
påvar när det officiella regel 
verket minskar. 

Riksdagsman Rolf L Nilson 
(vpk), här i katedern . 

Rolf L Nilson uppe i riks
dagen berättar att han har fått 
åtskilliga telefonsamtal från 
lärare, bl a i Lund som är kri
tiska mot vpks linje. Han be
tonar dess materiella innehåll, 
nämligen att skoloma ska till
föras stora ekonomiska resurser 
från staten till upprustrling av 
lokaler mm, att staten ska be
hålla möjligheten att straffa 
kommuner som avlägsnar sej 
från mål och regler osv. Ar
betstiden och den reglerade när
varon i skolan? Ja, den följer 
inte automatiskt av kommu
naliseringen utan är en avtals
fråga. Och varför skulle lärarna 
inte kunna hävda sina krav mot 
Kommunförbundet när det kan 
det mot Starens Avtalsverk, 
frågzr Rolf. 

g s 

Lundaspet bäddade 
för valförlust 
Normalt flanerar man på Str0get i Köpen~a'!ln som turist. 
Det var en häftig känsla att marschera dar 1 fredags med 
instrument och blåsa "Når jeg ser et r0dt flag smrelde" så 
att det ekade mellan de trånga husväggarna. Da~ska ~~h 
svenska shoppare tittade förundrat på. Men de forra f9r
stod sammanhanget när de såg plak~tet med ett ".F", val
symbolen för Socialistisk Folkeparti. Det skulle JU snart 
bli kommunalval. 
Det var tredje valet i sträck som 
SF hade engagerat Röda Ka
pellet från Lund. I Danmark 
finns det inga vänsterblåsor
kestrar. 

Måttligt 
Från Nl'lrreports station tog vi S
tåget till Valby och tågade upp 
till tingsplatsen invid huvud
gatan. De köpenhamnska för
ortema håller, oavsett om de är 
självständiga kommuner eller ej. 
på sin identitet. Valby har sen 
länge vuxit ihop med den övnga 
stan men Fleming Balle, den 
lokala toppkandidaten som tala
de på SFs appellmöte, under
strök gång på gång vikten av att 
Val by fick in justa personer som 
kunde bevaka dess intressen. 

Intresset för valrörelsen ver
kade måttligt i kylan. Men flera 
andra partier var ute . Social
demokraterna skruvade snällt 
ner sin högtalarmusik när 
orkestern satte igång, och ett 
ungdomligt tåg av Gröna drog 
förbi. 

EG-priser . 
Vi ställde förstås upp gratis men 
SF-arna bjöd gentilt på en ita
liensk krog där i Valby. Mycket 
blandad publik, som så ofta i 
Danmark. Vi svenskar tittade 
storögt på matsedelns EG-priser: 
bara 25 kr för en pizza, 65 för 
en hela rödvin - och ändå är 
danska kronan fortfarande min
dre värd än den svenska. 

Efter övernattning på Amager 
äntrade vi på lördagsmorgonen 
åter flaket till vår lastbil som var 
v ärt praktiska transportmedel på 
hela turnen. Första stoppen var 

V an h'lse där v i stod placerade 
trångt men bra vid ingången till 
järnvägsstationen . Jacob Osch
lag var som vanligt högeffektiv 
som talare och presentatör mel
lan låtarna, men så är han också 
erfaren teaterman i det civila. 

Sen var det Bronshl'ljs tur. 
Där var det återigen en lokal 
SF-kandidat som talade från en 
enkel men effektiv, lättransport
abel tribun. Och vårt spel gick 
fint i solen. 

Två små 
Lunchen avåts på partilokalen i 
V anll'lse. Partiföreningen dukade 
upp en god och riklig, typiskt 
dansk lunch med bl a varm le
verpastej. Till detta fick vi inte 
bara en snaps, i ett litet glas som 
seden är där i landet, och öl. 
Utan också en andra snaps. 

I mycket god stämning körde 
vi vårt program en sista gång 
utanför ett :;tort varuhus på 
Amagerbro innan det var dags 
för flygbåten hem. 

Tyvärr gick det inte så bra 
för SF i valet. Den totala för
lusten i landet var måttliga 0.5 
procent men i bastionen Köpen
hamn gick det sämre. Man hade 
hoppats på att bli största parti 
och fä tillsätta posten som över
borgmästare, men i stället riske
rar man att mista den post som 
kulturborgmästare som innehas 
av svensken Tom Ahlberg. I 
Valby och på Amagerbro var f ö 
röstförlusterna påfallande stora: 
var fjärde eller femte väljare 
svek. 

Det har faktiskt gått illa för 
SF i alla tre valen där vår or
kester har varit engagerad. 

Gunnar Sandin 
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1.~ fA. l VECKAN 

Arbetshistoriska seminariet, 
Magle St Kyrkog 12 B Konferens
rummet, torsd kl 16.15 "Att filma 
arbetets miljöer", Torgny Schun
nesson, filmare och journalist, vi
sar filmen "Arbetets döttrar" och 
berättar om dess tillkomst. 

Smålands (Kastanjeg 7).exp vard 
11-15. fred 21-02 Film-vaka i pu
ben: Asterix och hans tappra 
Galler ,Abbot och Costello. En dag 
på hotellet, Chaplin kavalkad, Livet 
e Phyton, Hardware W ars, Sex- En 
bruksanvisning för unga. Lörd po
litisk helg se särskild notis. Matoch 
musik från kl 18.00. Sönd forts 
politisk helg. Månd Kulturutskotts
möte i logen kl17.00. Nationsmöte 
kl18 i Puben. Skrivarcirkel kl19 .30 
på ex pen. Tisd Cirkel i feminism 17 
i Puben. i socialism 18 på expen . 
Lunds Miljögrupp Miljögruppsfest 
på Smålands kl20.00 Lörd studie
besök i Landskrona. Fiskebåten 
Lilli kl9.00. Förhandsanmälan hos 
våra kontaktpersoner. Månd av
fallsmöte Svarvarestugan L:a 

Tvärg 16 . .,......=--"""= 
Var är makten? 
Diskussionsdagar på Smålands! 
Finns folkmakt?, Bestämmer na
ringslivet utrikespolitiken?.Har 
facket makt? Vem har makten 
inom universitetet? Kan alla ha 
makt samtidigt? 
Lördag 
15.00: Polisarios nye N ordernep
resentant direkt från Västsahara. 
16.00: Jonas Fogelqvist, journa
list på Arbetaren om näringslivet 
och utrikespolitiken, fallstudie 
Irak. 
l 7.30: Ylva J o hans son, riksdags
ledamot för vpk, yngt i riksdagen 
om makt och vanmakt. 
17.30: Maktutredningen statlig 
utredning om makt och ägande 
avslöjar sina resultat. 
Söndag 
15.00: Bo Lindströmdrivandekraft 
i Dalauppropet om fackets makt 
och demokrati inom facket. 
16.00: Diskussionsgrupper med 
Bo Svensson red. på bokför!. 
Symposion om makten inom uni
versitetet. 
Vinterpalatset anarkistisk förening 
om consensus i praktiken: när alla 
bestämmer samtidigt. 
Anders Nergaard från tidskriften 
Zenit om kamp och motstånd: 
måste man organisera sig hiera
kiskt? 
KPML(r) om sin syn på makt. 
Alla välkomna 
Smålands Nation 
Kastanjegatan 7, Lund 
Tel. 12 06 80 

Hetsigt på Klostergården 
I torsdags kväll anordnade 
Klostergårdens byalag ett möte 
på temat "Cancer på Klostergår
den". Distriktsläkare Teddy 
Adolfsson var inbjuden för att 
redogöra för sina undersök
ningar kring orsakerna till den 
höga frekvensen av lymfcancer i 
bostadsområdet. Det blev ett 
upprört och hetsigt möte. Fri
tidsgårdens lokal blev för liten, 
och man fick flytta till Kloster
gårdsskolans matsal. 

Teddy Adolfsson är själv 
övertygad om att det finns ett 
samband mellan den förhöjda 
cancerfrekvensen på Kloster
gården och utsläppen från 
Åkerlund & Rausing. Flera 
undersökningar tyder också på 
att arbetare , som v ar i t utsatta 
för lösningsmedel, blivit 
skadade. 

Onödiga förpackningar 
Lars Cederberg, som är ansvarig 
för driften på Å&R betvivlade 
dock att lösningsmedlet toluen, 
som är det medel som betraktas 
som det farligaste, är cancer
fr amkallande. Men man fick 
inte klart för sig vad han bygger 
den uppfattningen på. Och var
för lägger företaget då ner 
så mycket arbete på att be
gränsa användningen av toluen? 

Många bes v ärliga frågor 
ställdes till företagets represen-

Antirasistisk 
demonstration 
30 november 
samling Clemenstorget 17.30 
Möte på Mårtenstorget 19.00 
Tal av Hans Göran Franck, riks
dagsman (s), Per Frostin samt Mia 
Halvarsdotter (vpk) Musik av 
Röda Kapellet 
Demonstrationskrav: Kamp mot 
rasism och högerextremism 
Inga flerSjöbo lnternatione11 soli
daritet - försvara asylrätten Stärk 
invandrarnas rättigheter' Arrang
ör Föreningen Stoppa Rasismen i 
Lundmedstöd av ettflertal politi
ska och kulturella organisationer, 
elevråden vid Svaneskolan, Ler
bäcksskolan; Hagalidsskolan och 
Skurups fhsk.m. fl . 

tan ter. Bl a undrades hur före
tagsläkaren Bengt Larsson 
kunde uppehålla sin läkaretik 
när han, som han själv sa, sitter 
på två stolar. 

Uno Petterson från Jämåkra 
hade svårt att tro på företagets 
uppgifter. Det ekar av BT Kemi 
och Lomma Eternit, sa han. Han 
frågade sig också om vi verk
ligen behöver denna förpack
ningsindustri, som skapar 
sådana sopberg. Och är det 
verkligen nödvändigt med allt 
guldtryck på chokladpapper. Det 
är för att trycka sådana omslag, 
som bara kastas bort, som tolu
enet behövs . 

Försämrad kollektivtrafik 
Mötets andra fråga kom lite i 
skymundan. Det var kommu
nens förslag att dra in en håll
plats på Sunnanvägen, som 
Ronni Karlen från Gatu- och 
trafiknämnden redogjorde för. 
Man blir förvånad över att det 
kommer förslag till försämring 
av kollektivtrafiken, när man nu 
säger sig vilja bygga ut den. 
Motiveringen är att trafiken ska 
gå snabbare . Från byalagets 
förtroenderåd in v ändes att 
kollektivtrafiken inte får gå så 
fort att resenärerna inte hinner 
med. 

Göte Bergström 

Forum för kvinnliga forskare 
och kvinnoforskning 

FÖDELSEDAGSFEST 
Kulturmejeriet sönd 14.00 
DISA, föreningen för kvinno· 
studier, 11 år 
Forum för kvinnliga forskare, 6 
år 
KV ASTEN, kvinnliga aktiva 
studenter, l år 

KVINNOR OCH MUSIK 
14.00 Harmas fläkt 
15.00 Margaret Myers, musik
forskare, Göteborg "Kvinnan i 
musiken från renässans till ro
mantik" 
Musikinslag av Fru Musica 
16.30 Paus 
17.00 DISA -stipendier 
17.30 Margaret My ers "Dam
orkestrar i Sverige 1870-1940" 
19.00 G.,tjejrockband 

POSTTIDNING 

Money,money, money 
V ad håller på att hända med 
svensk teater? De fria grupperna 
blir allt hårdare bundna till 
kommun, landsting och stat i sitt 
nästan totala ekonomiska bero
ende. Hur påverkar det repertoar 
och självständighet? 

Samtidigt kan de stora teater
institutionerna frigöra sig inom 
ramen för sin ekonomi, sparka 
loss och utveckla en kreativitet 
som den fria teaterrörelsen 
alldeles håller på att förlora. 

Vem är fri och vem är fast? 
Handlar frihet och konstnärlig 
utveckling bara om pengar? 

Välkommen till debatt på 
Kulturmejeriet onsdagen den 29 
november! Per Lysander, teater
chef vid Göteborgs Stadsteater 
och med djupa rötter i den fria 
teaterrörelsen i Lund och Ronny 
Danielsson, konstnärlig ledare 
för Studioteatern i Malmö, med
verkar. Vi börjar 19.30 och 
avslutar med eftersits i Mejeriets 
cafe Med mera. 

Musik- och teaternämnden 
Föreningen Kulturmejeriet 

ABF 
VpkLund 

MÖTE 
MÖTE MÖTE 

MÖTE MÖTE 

HANNAS FLÄKT. Sö 26 .11 kl 13.15 
samling Mejeriet för spel 14--15. Ta 
mE;td alla noter. Ingen kvällsrep. 
RODA KAPELLET. Fre 24.11 kl 17 
avmarsch från Clemenstorget för 
Salvadordemonstration, nr 1, 2, 170 
och R0dt flag. Sö 16.11 kl18.45 rElP 
på Kapellsalen, nyårsprogrammet Öl 
efteråt för diskussion om läger
alternativ. To 30.11 kl 18 avmarsch 
från Clemenstorget för Antirasistisk 
demonstration, se sårskild notis. 
INTERNATIONELLA UTSKOTTET. 
Må 27.11 kl 19.30 Företrådare för 
FMLN talar om läget i El Salvador och 
Centralamerika. 

Kompol har frimåndag l 

jVECKOBLADET Il 
Detta nummer gjordes av Rune 
Liljekvist, Gunnar Sandin och Lars 
Svensson. 

Kontaktredaktör för nästa nummer 
Gunnar Sandin, tel135899. 
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