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9-15 mars 
VB:s kalendarium över kulturar
r~nQ~m.ang och ~.ndra offentliga 
ti!lstall.mngar fortsätter i regel på 
Sista s1dan.lntema möten återfinns 
i mötesspalten på sista sidan. 
Mejeriet fre Live-Disea (skånsk 
spelglädje). Lörd 14.00 Råbyjazz
band. Sönd 17-21 Folkmusik-cafe 
träffpunkt för folkmusikintressera~ 
de. Tag med instrument, dansskor 
vänner och fikapengar, eller kom 
bara för att lyssna. T ors Musik di
rekt-90. 
BIO Södran fre, lör,sön, 18.30 
"Samlaren" foto, klippning Erik 
~trömdahl1989. Bt.ons, tor 18.30 
sagan om en blek och mystisk 

måne efter regnet" regi Kenji Mizo
guchi 1953 1 !iOO-talets Japan ut
gör fonden för denna våldsamma 
fabel om det övernaturliga. F re lör 
sön, 20.30 "Livet är en lång !'ugn 
flod" Fr 7 år. Fransk familjekomeai. 
Ons, tor kl21.00 "Violated Angels" 
Regi:KojiWakamatsu, 1967. 1tim. 
e ng. text. Sönd 14.00 MATINE P.fis
belönta "Miraklet i Val by" regi Ake 
Sandgren 1989, fr 7 år. 
Lilla Teatern stortorget Bil j best :12 
51 01 . F re, lör, sön 19.30 "Söndag
spromenaden" av Lars Forsself i 
regi av Lena Ekhem. Ett absurt 
drama om familjen Corianders 
promenader i fantasi, tro och verk
li!)het. Sönd kl15: barnteater "Nasse 
h1ttar en stol" Teater 23 från Malmö 
ger en föreställning baserad på 
boken av Sven Noraquist. 3-4 år. 
25min. 
stadsteatern • Jag sjun~er lika bra 
som Thorstein Bergman Musiktea
tergruppen Oktober. fred22.00, lörd 
19.30, sönd 16.00. 
sagor för barn i sagorummet på 
stadsbiblioteket mån kl 1 o från 2 
år, tiskl ~Ofr4årtorkl10sång,spel 
och skoJ. 
Kulturen sönd kl 14 öppnar Len
nart Prytz Kulturens jubileumsut
ställning som skildar Lundshistoria 
på 1 000-talet och efter 1500. 1<115 
berättar arkivarie Käthe Bååth i 
Auditoriet, om hur det var att vaia 
fattig i Lund från medeltiden fram till 
1900. 
Gamla Lund tor 19.00 Stadshal
len, konsertsalen "Detaljernas be
tydelse i byggnadsvården" 
Forum för kvinnliga forskare 
Pai!Bstra l dag kl 14-16 "Medve
tandehöjnin9; ett viktigt begrew i 
modem fem1nism" Ulla Holm Gö
teborg. Onsd "Kärleken som a~y-

fnrt• rwl .ft_ofA. .ftdtln 

Låt gamla elverket leva! 
I en motion till kommun
fullmäktige i Lund tar vpk 
Lund upp en rriga som har 
varit aktuell under en längre 
tid, nämligen hur man skall 
göra med gamla Elverket och 
Bryggeriet. Vpk försöker i 
motionen koppla ett nytt 
grepp för att fi någonting att 
hända. Det är bättre att det 
blir något bra av en av bygg
naderna tycks man mena än 
att båda står och förfaller el
ler står outnyttjade. I motio
nen säger man: 
"Lunds kommun äger att antal 
större byggnader som har stått 
tomma under mänga år. Att äga 
oanvända hus är ett ekonomiskt 
slöseri, och vpk har länge krävt 
att dessa byggnader ska rustas 
upp och användas. Utredningar 
om olika upprustningsförslag 
har emellertid runnit ut i 
sanden, och det enda konkreta 
resultat man kan se är att fas
tigheten Utsädet (magasinet vid 
järnvägen ni vet. sätt anm.) har 
sålts till AF. 
Nu hotar försäljning av flera 
andra hus för kommersiella än
damål, bl a gamla Elverket och 
Bryggeriet. Vpk har haft 
vettiga förslag för bAda dessa 
byggnader, men har inte kunnat 
övertyga någon majoritet. 
Nu menar vi att tiden rinner 
iväg för dessa byggnader. Vi 
föreslår att Lunds kommun 
prioriterar en upprustning av 
gamla Elverket. Eftersom hu
vudargumentet mot våra tidiga
re förslag oftast varit de stora 
investeringsutgifterna, vill vi 
därför .föreslå att upprustningen 
fmansteras genom en försälj
ning av Bryggeriet, med enda 
förbehåll att fasaden skyddas. 
I takt med att Lund fAr fler in
vänare, och innerstan blir mer 
och mer attraktiv, ökar proble
men med ungdomar som driver 
vilset kring i centrum. Länga 
väntetider vid förortsbussarna 
skapar irritation liksom bristen 
på ställen där man för en billig 
penning kan samlas pA kvällen 
kring en läsk eller en kopp 
kaffe. Märkligt nog fmns inte 
hell.er något riktigt dansstäl
le/sikotek som släpper in ton
Arsungdomar. 
Gamla Elverket kan bli en sam-

tingspunkt för bl a denna ål
derskatergori. Buggnadens inre 
är ett. eldorado för fantasin, 
med sm stora volym och alla 
mystiska skrymslen. Den stora 
oregelbundna lokalen kan 
uttnytjas till uppträden, dans, 
utställningar och 
cafeverksamhet. En anslutande 
del kan bli biograf. 
En pietetsfull upprustning be
hövs onekligen, men den får 
inte vara så radikal att känslan 
av garnntal industrilokal för
svinner. Kanske kan den del av 
upprustningen ske i samarbete 
med gymnasieskolans bygg
nadstekniska linjer? 
Ett Elverk öppet för alla, med 
cafe som serverar enkla rätter 
till låga priser, med dans och 
umgängesmöjligheter, film, ut
ställningar och meningsfull 
verksamhet vid tider då centrala 
staden i övrigt är tom pA andra 
än ungdomar, kan förhindra 
bråk på gator och torg. 
En sådan träffpunkt bör ligga 
inom fritidsnämndens verksam
hetsområde, men kan med för
del drivas genom medverkan av 
ideella krafter, t ex föräldrafö
reningar, kultur- och idrottsfö
reningar och invandrarfö
reningar. Den verksamhet som 
Lilla verkstan har föreslagit bör 
kunna integreras med dessa 
ideer, och Lilla verkstan bör 
naturligtvis ges möjlighet att 
aktivt delta i planeringen av 
upprustining en. 

Vi föreslår att kommunfull
mäktige beslutar 

att ge fastighets- och fritids 
nämnden i uppdrag att utreda 
en upprustning av gamla 
Elverket enligt motionens 
intentioner, samt 

att frågan om fmansiering av 
upprustningen genom försälj
ning av t ex Bryggeriet ska ingå 
i ovarmämnda utredning." 

Vi fllr väl se om denna motion 
om ett centralt "Kulturmejeri" 
fclr stöd i fullmii/aige. Om inte 
annat sel kan motionen sätta 
igclng en ny debatt vad Lu.nd 
slwll göra med dessa tvcl bygg
nader. VBs läsare har väl som 
alltid synpunkter i frclgan. 

Kommunens 
kvinnolöner 
Den nationella lönestatistiken 
visar att klyftan mellan männens 
och kvinnornas meddellöner åter 
ökar. Det förklaras med att 
högkonjunkturen har skapat 
särskilt stor brist på arbetare i 
traditionellt manliga yrken som 
~etall- och byggnadsarbetare, 
v~et påverkar genomsnittet. 

Aven för de anställda i Lunds 
kommun gäller denna tendens 
misstänker Gunlög Stenfelt och 
Kitten Anderberg (vpk). I en in
terpellation konstaterar de att det 
på 1950-talet var en medveten 
politik att vårdbiträden skulle ha 
20 procent lägre lön än 
industriarbetare, men att denna 
klyfta i stort sett ha bestått sedan 
dess. En konsekvens är dagens 
svåra brist pA arbetskraft inom bl 
a vård och omsorg. 

Ett sätt att minska skillnaderna 
är att ge de eftersatta grupperna 
~tbildning av olika slag, skriver 
mterpellantema också. Men 
även här är det galet: de 
mansdominerade , tekniska 
yrkena i kommunen fAr ofta 
betydligt mer fortbildning än de 
typiskt kvinnliga. 

V ad tänker personalutskottets 
ordförande, Gunnar Jönsson (s), 
göra åt saken? 

Om brytningsfel, 
omtryck 
Arbetet, DN och SDS drabbas 
ibland av sarnnta fenomen men 
det är ingen ursäkt: den länga 
recensionen i VB nr 8 av Vid 
pass 8000 rutor innehöll sA 
grova ombrytningsfel att den 
blev närmast oläslig. Vi bekla
gar djupt, och trycker om den i 
detta nummer. 
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De glömda förlorarna 
Så här i samband med 8 mars 
konstaterar vi att kvinnorna är so
talets förlorare. K vinnotrAgan har 
försvunnit från samhällsdebatten. 
Kvirtnomatvingaskämpasinegen 
kamp var och en för sig såväl 
hemmasom på arbetsplatserna. Det 
är en tillbakagång. 

Ekonomiskthar kvinnorfått det 
sämre. I en nyligen publicerad 
SCB -undersökning konstaterades 
att kvinnornas löner inte har ökat i 
samma takt som männeps som 
männens. Det är en tillbakagång. 

skatteuppgörelsen slårhårtmot 
kvinnorna. De som harett lågavlö
nat arbete får endast liten skatte
lättnad. De som arbetar deltid får 
också bara en liten skattelättnad. 
Kvinnor är både lAgavlönade och 
deltidsarbetande och drabbas allt
sådubbelt.Detkannulönasigmer 
för en familj att mannen jobbar 
extra än att kvinnan jobbar heltid. 
Kvinnornas beroende av männen 
ökar. Det är en tillbakagång. 

I linje med denhärutveckling
en kom så regeringens förslag om 
lönestoppoch strejkförbud justnär 
denoffentliga sektorns lågavlöna
de kvinnor skulle försökahöja sina 
löner. Helt logiskt var Kommunal 
detförstaLO-facketsomproteste
rade mot manspolitiken. 

Olikaklasser harolikalevnads
villkor - det är en självklarhet. 
Dessa påverkas annorlunda av 
politiska och ekonomiska f6rän
dringar. Det är också en självklar
het att samhällsförändringar slår 
olika på skilda familjetyper och 
åldersgrupper t ex ensamstående, 
barnfamiljer, pensionärer. Men det 
är för de allra flesta inte självklart 
att se att politiska beslut får olika 
konsekvenser för kvinnor och för 
män. 

Politiker, tjänstemän ochmass
media måste lära sig att se på 
samhället ur könsperspektiv. 
Analysera vilken effekt olik~ fm
slag och åtgärder har för kvmnor 
respektive män. 

VPK Lund har till partikon
gressen lagt en motion där. vi krä
ver att politikens utformrung sy
stematiskt ska utgå ifrån att sam
hället är organiserat efter kön med 
kvinnorunders t. 

Det är bra men det räcker inte. 
I vardagliga situationer på arbets
platser,iskolorochi~eJn?lenfmns 
två världar - en kvinnlig och en 
manlig. Dessa två världar har inte 
baraolika ekonomiska villkor. De 
harocksåolika värderingar, tradi
tioner, kultur osv. Det är långtkvar. 
Kvinnofrågormåstediskuteras mer 
än i samband med 8 mars. 

Men kampen har tagit ny fart. 
V pk Lund, styrelsen 

Lund bara tvåa? 
VB kan Inte underlAta att kommentera DNs stora jämförelse 
mellan medelstora svenska städer, där Lund utnämndes till 
tvAa. Dels tar DN upp AtskliHgt som VB berört genom Aren, dels 
InnehAller deras reportage uppgifter som inte bör stA 
oemotsagda. 

Inskränkt natursyn 
Till det som låg Lund i fatet vid 
bedömningen sägs vara naturen. 
Tydligen fick ettan Umeå högre 
poäng i det stycket. . 

Man frestas travestera salig 
Tage Danielsson: "Det sägs att 
Norrland är vackert pl vintern. 
Men det kan väl ingen veta, på 
vintern är ju Norrland tlckt med 
snö." Det är uppenbart att 
"natur" för DN-reportern är lik
tydigt med barrskog, ur~rg i 
dagen och, sl här om vmtern, 
snö. Vi menar att detta är en 
oreflekterad, provinsiell och 
inskränkt naturuppfattning. 

V ad beträffar Norrlandskusten 
kring Umeå vill vi hänvisa till 
den stockholmske och sålunda 
neutrale men reflekterade natur
skildraren Göran Palm, som i 
avsnittet "Uga kusten" i Sverige, 
en vinlersaga ger en fm och 
rättvis karakteristik av 
landskapets allmänna fulhet och 
torftighet norrut från 
Nordmaling. Det kan finnas 
olika preferenser, men vi i Lund 
vägrar bestämt att låta våra 
omgivningar dömas efter någon 
mellan- eller nordsvensk 
rikslikare. 

Stämmningsbild från Mårtenstorget 

Vi hoppas att t ex Frankfurter 
Allgemeine en dag gör om DNs 
granskning av de svenska stä
derna. Vi ser med förtröstan 
fram mot dess utslag: därnere 
vet de hur ett europeiskt land
skap ska se ut. De förstår att 
uppskatta dagrama över slätten, 
de blånande vidderna upp mot 
Romeleåsens höjdkam. 

Men allvarligast är i sam
manhanget att DN inte hittade 
någon lokal försvarare av det 
lokala landskapet kring Lund. 
Även skåningarna har i stor ut
sträckning fallit offer för den 
uppsvenska naturimperi~~me~. 
De talar längtansfullt om skog , 
de menar att vintern måste vara 
kall - eller att man åtminstone 
måste modifiera lokalklimatet 
genom att bygga dyra ishallar. 

Ingen tidning 
En annan sak som drog, ner 
Lunds position var 
"mediesituationen". Konkret: 
Lund är den största svenska sta
den som saknar egen dagstid
ning. Detta är en gammal ob
servation från VBs sida; det är 
naturligt att ett proffs utifrån 
som Rebecka Tarschys genast 
noterar detsamma och sätter 
Lund på en föga hedrande tjugo
fjärdeplats. Hon vet att den egna 
pressen är en viktig del av 
staden själ och att varken mal
mötidningarnas lokalsidor, VB 
eller närradion är något fullgott 
substitut 

På minussidan hamnade också 
den störande biltrafiken i Lund. 
Vad vi förstår reagerade DN 
både mot de slappa restrik
tionerna och den ännu slappare 
övervakningen av dem. Som 
betyg åt en stad med politisk 
majoritet för tre partier som alla 
betonade trafikfrågorna så starkt 
i sina lokala vallöften är detta ett 
allvarligt memento. 

MArtenstorget 
Det var alltså Mårtenstorget som 
säkrade Lunds andraplacering. 
DN-reportern föll för söderns 
frodiga folkliv och jord
bruksprodukter. Dessutom tycks 
hon ha hört Röda Kapellet och 
det bör ha bidragit till det goda 
intrycket. Visst, Mårtenstorget 
om lördagarna är fantastiskt D~ 
känner man att Lund är en stad 1 

Europa. 
Lokalt är Mårtenstorget aktu

ellt för två ting. Det ena är den 
tilltänkta torgskulpturen, som 
DN hastigt nämner. Om den har 
det utbrutit en lokal debatt av 
sedvanligt trist slag. Vi menar, 
få betydande och centralt place
rade offentliga monument har 
kommit till stånd i Sverige utan 
att en majoritet i opinionen har 
varit emot dem. Nu anförs alle
handa småskurna anmärkningar 
mot det segrande förslaget: 
Mårtenstorget är bara hundra
femti år och alltså ingen lämplig 
plats för ett tusenårsmonument, 
stadsportama och korsvägen 
fanns inte just där. Ett gott råd 
till kulturstödsnämnden: kör 

över dessa eländiga populister 
och felfinnare! Om deras 
kråkvinkelanda segrar bör Lund 
flyttas ner från det städernas 
division 2 där DN placerat det. 

Det andra är torghandlamas 
bilar. Här har lundabygdens 
bönder i minst 950 år klarat av 
att kränga sina morötter utan att 
behöva ha en bil som vär
mestuga. Deras bröder i Skytts 
och Oxie härad gör det ännu om 
man får döma av 
Möllevångstorget i Malmö. Men 
i Lund tjuter de som stuckna 
hushållsgrisar! Och får till råga 
på allt stöd från en massa 
blödiga kunder ur de urbana 
grupperna. 

Det fmns ett otäckt samband 
här. Lund får underbetyg för den 
stökiga biltrafiken. Men alla 
bilister anser att just de måste få 
köra sin bil just där. Därför 
krävs det tvång och impopulära 
beslut för att åstadkomma en 
bättre ordning. 
Fastighetsnämndens förbud var 
ett litet men dock steg att reda 
upp i röran. Hur ska den ~ller 
andra politiker nu våga gå vida
re, t ex med att avhysa alla 
olagliga bilar på kommunal 
tomtmark eller se till att p-vak-
tema börjar göra skäl för sin 
lön? 

Det stod i tidningen att fas
tighetsnämndens återtåg var 
enhälligt. Det lär betyda att vpk 
deltog i det småfega beslutet. 

Gr 



Målet och vägen 
Vid pass 8000 rutor heter den festskrift som 3 redaktörer, 22 
författare, kostnärer och kompositörer samt ungefår 250 
finansiärer uppvaktade Gunnar Sandin med på hans fem
tioårsdag. Titeln syftar på att Gunnar sattsin fot i mer än 8000 
av de 11000 kvadratkilometerstora rutor, som finns på den 
topografiska kartan över SUne. 

Alltifrån omslagsbilden, som vi
sar hur deltagama i Vänsterns 
vårpromenad 1970 når fram till 
havet vid Ravlnnda, till de sista 
orden i Göran Therboms avslutan
de bidrag, Tankar omkommunis
men hösten 1989, påminns vi om 
vilken lAng väg Gnnnar•vandrat 
tillsammans med vänstern i Lnnd 
och världen. Inte alltid har den 
varit rak och ibland har den till och 
med, som i Jurabergen i somras, 
tagit den övef'raskande formen av 
en sluten cirkel. 
Även om 

Avvikarefrån 
en motoriserad rytm 
vandrar i otakt. 

som det står i en av Gert Glentows 
Trehaikutill en vandrare,ochnAgot 
mål ännu inte har nåtts, har det 
häntsåmycketnndervägenattdet 
med lätthet fyller en hnndrafem
tiosidig skrift. Vid läsningen slås 
man av hur fel katten i Alice i 
nnderlandet hade, när han menade 
att det inte spelarnågon roll vilken 
vägmantar,ommanändåintevet 
vart man ska gå 
Föreningen av fysisk, intellektuell, 
politisk och konstnärlig verksam
hetharlängevaritGunnarskänne
märke. Det visar bl a den semina
rieuppsats i geografi, som Lennart 
Ameen, en av hans lärare på geo
grafen, grävt fram ur gömmorna. 
SkAnes nedlagda järnvägar. En 
markanvändningsstudie, heter den. 
Forskningsstrategin fångas i en 
förtätad fras: ''Bananknndeiregel 
följas till fots eller med blicken." 
Det blev trettio mil av banvallar 
och, fårmanfOrmoda. en och annan 
ruta. 

Ursprungsmyten 
Lika många sandaler slets väl inte 
ut på förberedelserna till pamflet
ten "Vad händermed L\Dlds stads
kärna? Faktaochkritik" från 1968, 
som Gunnar var en av författama 
till. Den handlade om det numera 
legendariska "Genombrottet", 
planen på en öst-västlig trafikled 
genom Lundsstadskärna, vilket 
ägnas betraktelser av både Tomas 
Schlyter och Sverker Oredsson. 
Den dubbla belysningen är intres
sant De båda författama var på 
olika sätt inblandade i den politi
ska process, som ändade i stads
fullmäktigebeslutet den 29 maj 
1969 om att avliva planen genom 
utredning. TS tilldelar det av arki
teleturstudenter revitaliserade vpk 
Lund en ledande roll i pjäsen, 
medan gråsossen Agne Gustafs
son träder fram som hjälten hos 
SO. Om detta är säkert inte sista 
ordet sagt. I en viktig detalj visar 
sil! emellertid historikern Oreds-

sonsmetodöverlägsen deltagarob
seevalÖren Schlyters. Socialdemo
kraternas ställningstagande mot 
Genombrottet kom faktiskt redan 
före valet 1966. Inte som TS skri
ver 1967. Det är idag svårt att 
förstå, att ett parti då inte vågade 
gå ut offentligtmed en bevarande
linje, men så var det. Först när 
socialdemokraternas motion lades 
fram p1 våren 1967 blev partiets 
ställningstagande offentli~t, men 
de hade bestämt sig långt udigare. 
Därmed inte sagt att vpk och So
cialistiska stadsplanegruppen inte 
spelade en viktig roll för att öppna 
debatten i frågan fram till beslutet 
1969. Men det sagda antyder ändå 
att Berättelsen om Genombrottet, 
som är en av lundavänsterns vikti
gas te ursprungsmyter borde utsät
tas för fortsatt granskning. 
Kanske borde det också gälla en 
annan av de Stora Myterna, den 
om att"( d )en moderna lundakom
munismen var alltid antistalini
stisk, starkt kritisk mot den östeu
ropeiska post -stalinismen, genom
demokratisk i sin egen organisa
tion och politiskt mångsidig i sin 
radikala verksamhet" Det är Gö
ran Therborn som står för den 
karakteristiken i sitt bidrag, som är 
så i takt med tiden i sin blandning 
av ödmjukhetoch stolthet, av hård 
beskärning av kronan ochörn vård 
av roten, och så trevande och sö
kande i sin sprikliga form att vi 
faller för det redan innan vi kom
mit in i farstun. Den sakligagransic
ningen måste anstå till ett annat 
tillfåll e. 

Arbete och kapital 
Mindre i takt med nutiden är rene
gatenBo Rothsteins diskussion om 
ekonomisk demokrati. Men f6r
hoppnin~svis kan denhöra en nära 
framtid till. Kanske kommer hans 
slutsats, att "ekonomisk demokra
tikan genomföras genom två insti
tutionella ändringar i den legala 
relationen mellan arbete och kapi
tal" att bli flitigt citerad i 90-talets 
mål- och strategidebatter. Den 
trötthet som präglar bidraget från 
Nils-Erik Sandberg, signaturen 
SanderpåDNsledarsidaochenav 
den så kallade marknadsekono
mins mest trångsynta försvarare, 
ser vi som ett tecken p! att tyngd
pnnkten i den debatten kommer att 
förskjutas vänsterut. 
Detgårnaturligtvis inte att i en om 
än alltför lång anmälan ta upp alla 
de intressanta frågor, som väcks 
av de genomgående högklassiska 
artiklarna i skriften. GunnarOlofs
sons sakliga och befriande oro
mantiska lilla bokcafehistorik, 
Gunnar Perssons nnderhållande 
övning i produktivitetstillväxtbe-

räkning med exempel från det 
toscanskajordbruketkringår1300, 
Maria Sundqvists (och någon 
okänd lågstadieelevs) fma musi
kaliskadiktomhurmankankänna 
sig som en nästan utrotad groda 
och Andrzej Ploskis bild av Gun
nar framförande en korsning mel
lan cykel, lokomotiv och bastuba, 
måste dock nämnas. 

VetenskaP. och politik 
Mitt favontbidrag har såvitt jag 
kan se inte omedelbart med Gun
nar att göra. Inte heller anknyter 
det till någon lokal eller global 
aktualitet Det är Bengt-Olle Be
ngtssons uppsats om den marxisti
ske genetikern J.B.S. Haldane, som 
är skriven på en s! spänstig prosa 
och med en sådan uppenbar for
tjusning över att ha funnit denne 
frände i vetenskapen och politi
ken,attmansomläsareintehinner 
ordna anletsdragen till en passan
de mask inför den sorgliga ända
lykten. Nåja, föremålet själv bi
drarockså till stämningen medden 
underbart brittiska självbiografJ
ska dikten "Cancer's a Funny 
Thing". Det är synd att punken är 
så död. Annars kanske någon käl
largitarrist hade fått syn på J.B.S. 
text i sina f6räldrars bok och satt 
musik till den. 
Men låt oss hålla till godo med 
Jonas Forssels Hycklarvals till 
Gnnnar S, som man kan spela 
sexstämmig t direkt ur boken. Den 
handlar om den reformistiska gre
nen av arbetarrörelsen. Lundabor
na lär så småningom få tillfåll e att 
höra den, framförd av blåsorkester 
med festföremålet själv på tuba. 

J...S 

Boken Vid pass 8000 rutor fJnns 
till försäljning i den välsorterade 
lundabokhandeln, åtminstone hos 
BoklAdan och Gleerups. 

TIICkl 
Redaktörerna till den fina vinbok som 
jag fick på femtiårsdagen berittar att 
vinnerna själva stått fOr det mesta tJN 
den fysiska produktionen, samt att de 
skulle ha gjon Aven papperet åm de 
bara haft nd. Jag noterar att ingen 
frågade mej. l min avlAgana ungdom 
arbetade jag sammanlagt två år på en 
~ppersfabiiks olika avi:lelningar, allt
Ifrån renseriet OVer kokeri, diffuaOrhua, 
sileri, blekeri och pappsal tiH hollindert 
och maskinsal, så med hjälp av viss 
utrustning borde jag ha kunnat fixa tiH 
lite tryckbart papper. 

Sen blev det lund och olika slags 
skrivbordsjobb. De senare tar_ jag 
lnmJ inte på fullt allvar men det fOrm 
Ar jag glad åt. lund Ar en behAndig 
stad dAr man lätt får kontakt, och kail 
bli vän, med människor ur de mest 
skiftande grupper och med de märk
ligaste intressen. Kombinationen tJN 
landskap (ni minns EhrensvArds "det 
gifs ingen himlabryn sällare In i 
Skåne"), som fick mej fast med en 
gång, och andlig OVerbyggnad skapar 
en livskvalitet som jag unnar många 
an ta del av. Då blir lund visserligen 
snabbt en kvartsmiljonstad och mister 
mycket av sin behlndighet, men det 
får vi stå ut med. 

Tack fOr all uppvaktning l Det Ar en 
stor sak an ha 245 registrerade vin
ner, plus en massa andra. 

Gunnar Sandin 

Välbesökt 
årsmöte i 
Snödrivan 
Den lokala hyresgästföreningen 
Snödrivan på Klostergården höll 
Arsmöte den 4 mars. Till styrelse
ledamöter valdes Göte Bergström 
ordf6rande, Inger Roos kassör, och 
Margareta Siewert sekreterare. 
Fritids- och lopkalansvarig blev 
Gert Frisk. Eftersom föreningen 
blivit grundorganisation fr o m 
nyåretutsågs trerepresentantertill 
Lunda-avdelningensrepresentant
skap. 

Vidårsmötetantogsettuttalan
de, som riktades till det kommu
nala bostadsbolaget LKF, i vilket 
krävdes åtgärder mot den höga 
byggnadskostnaderna i nyproduk
tionen. Mötet pekadepå att de höga 
hyrorna i dessa hus pressar upp 
hyresnivån i hela Lunds kommnn, 
såväl inom allmännyttan som i det 
privata bostadsbeståndet. Mötet 
menade att kommunen därför 
måste ta sitt ansvar för bostadsf6r
sörjningsprogrammet och bevilja 
LKFräntebidrag till nybyggnatio
nen. ''Bostaden är en social rättig
het och ej någon handelsvara", 
lyder slutklämmen i uttalandeL 

Skall Klostergårdens 
centrum flyttas? 
nndrar Klostergårdens byalag och 
kallar till opinionsmöte på tisdag 
kll9 i fritidsgården. 
Livsmedelsaffärerna i centrumhar 
för låg omsättning. Lösningen på 
det problemet anser några vara att 
flytta centrum till det område där 
fritidsgården och byggleken lig
ger. Detta för att fOrhoppningsvis 
kunna bredda kundunderlaget 
genom att locka till sig bilburna 
knnder från Stattenavägen. Fast
ighetsägaren, Crafoord Holding, 
har låtit rita ett förslag till ett nytt 
centrum. 

Vad innebär detta för oss Klo
stergårds bor, undrar byalaget och 
hoppas få svar pä sina frågor på 
tisdag. 
De som förhoppningsvisskallstilla 
nyfikenheten är dir Herman Pet
tersson i CrafordHolding, arkitekt 
Robert Larsson och representanter 
för l CA, KONSUM, fritidsgården 
och byggleken. 
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Trådbuss- inte bara ren luft 

forts frdn sid l 
sinstrument". Anna J6nasd6ttir, 
Göteborg. Onsd 18.15 i sal_ 4, 
Historiska institutionen, Ma~le hlla 
kyrkagata 9A:"Gender and ~tstory' 
socialhistorikern Jane LeWis, Lon
don School of Economics förelä
ser. 
En dåre l Prag Peter Larsson, kul
turjournalist, berättar om Vaclav 
Havels ideer och författarskap tis
dagslunch på Sto~ällaren_s ov8!1-
våning. "Svensk säkerhet t ett för
änderligt Euro~·, krigsmaterialins
pektör Sven Htrdman talar på Lunds 
nation onsd. kl 19.15, 5 vån, 
Agardsg 1, Arr. Utrikespolitiska För
eningen. 
Filosoficirkel tema "Kosmos och 
kaos" tisdagar 19.30 i Carolinasa
len, Kungsliuset.Nu på tisdag: Rolf 
Lindborg "Renessansens nya kos
mos- den kulturhistoriska bety
delsen av Copernicus och Galilets 
nyordning av him lama". 
LUKRISS(KristnaStudentrörelsen 
i Lund) är en ekumenisk studentfö
rening. De har programkvällarvar
je torsdag på Kyrkogatan 4 (ovan
på bokhandeln Arken). 
amnesty International Tis 17-19 
Öppet hus för alla intresserade 
Magle stora Kyrkog 6. 
Smlllands (Kastanjeg 7).exp alla 
vard 12-15.1ngen textdenna vecka 
eftersom budbäraren med manu
set förmodligen fastnade på vägen 
till redaktionen loå Ariman?l 

Vpk-möte 
på onsdag 
På onsdag hålls medlemsmöte för 
VPK Lund i stadsbibliotekets stu
diecirkelrum 2. Mötet börjar kl 
19.30 och dagordningen upptar 
bl.a. val av kongressombud, dis
kussion om l majoch sistmeninte 
minst frågan om hur V pk Lund ska 
ställa sig till yttrandet om över
siktsplan för Lund, dvs Hardeber
gastaden. 

Material inför mötet, med val
beredningens förslag till kongres
sombud och diskussionsunderlag 
om Hardeberga, har sänts lämnats 
till posten för utdelning. 

Styrelsen 

Välj trådbuss framför något av 
de andra alternativen när frågan 
snart ska avgöras i Lund. ·En 
viss summa pengar ger visser
ligen fler "miljöbussar" med 
annan teknik, men eldriften har 
ett politiskt symbolvärde som 
faktiskt väger tyngre, hävdar 
denna debattartikel. 
Förra kommunalvalet ledde till 
att mp, s och vpk fick majoritet i 
ett stort antal städer, t ex 
Stockholm och Göteborg, 
Linköping och Karlstad. Malmö 
och Lund. Relationerna skiftar 
från ort till ort, men 
.grundmönstret är att mp utlova
de stöd åt en lokal vänsterrege
ring i utbyte mot progressiva 
miljöåtgärder. 

Viktigast var inte oväntat 
trafiken. En ny och renare trafik 
innebar restriktioner mot 
bilismen men framför allt en 
satsning på kollektivtrafiken. 
Och i det senare stycket beto
nades överallt den elektriska 
driften: pendeltåg, tunnelbanor, 
spårvägar och trådbussar, allt 
efter stadens storlek och lokala 
förutsättningar. 

Inte en meter! 
Hur gick det? Den tris~ faciten 
är vad jag förstår att mte har 
tillkommit en enda meter elek
trisk lokaltrafik sen maktskif
tena. Nu invänder någon genast 
att såna byggen tar tid. Jag hål
ler med men bara delvis. På 
många håll fanns konkreta ut
redningar att snabbt använda, 
förutsatt att den politiska viljan 
och förmågan fanns. Det gjorde 
den inte. 

Men det har ju beslutats om 
utbyggnad av elsystemen på 
några håll? Ja, vad gäller tråd
buss i Linköping och en snutt 
spårväg i Göteborg. Men det var 
beslut som förberetts under 
föregående valperiod och som 
säkert hade blivit av llven med 
en borgerlig majoritet i dag. I 
Stockholm har man bestämt att 
med sex års försening förlänga 
tunnelbanan några kilometer till 
Skarpnäck samt Ateröppna 
Roslagsbanan till Rirnbo. Men 
det var först sedan stockholms
partiet/miljöpartiet i besvikelse 
över socialdemokraternas tröghet 
gjort upp med borgarna! 
Det är nyttigt att se Lund och 
dess bussfråga mot denna större 
bakgrund. Med en konsekvent 
regeringspolitik skulle vi ha fAtt 
ett nationellt program för 
upprustning av lokaltrafiken, 
och med elementär samarbets
instinkt skulle de berörda 

kommunerna ha gAtt samman 
om utredning, utveckling, upp
handling mm vilket skul~e ha 
pressat priserna ordentligt: I 
stället sitter de och filar på sma 
alldeles egna små utredningar. 

På egen hand 
Beklagligt nog tvingas alltså 
Lund lösa sin bussfråga pä egen 
hand. Den ska avgöras inom den 
närmaste tiden. Trådbuss lär 
ligga sämst till av de tre alter
nativen. Det blir för dyrt, sägs 
det. 

Ja, elsystemär dyra om de ska 
byggas från scratch och liten 
skala. Klart är att man får färre 
linjekilometer elbuss än 
metanolbuss för samma summa 
pengar. Även om le~annen 
undrar varför t ex ledningsstol
par ska vara så oöverkomligt 
dyra när det redan finns en i 
princip likadan lyktstolpe på var 
femtionde meter av tätortens alla 
vägar och gator. 

Metanol och gas är billigare. 
De är därtill nästan lika rena - så 
rena att eldriftens något bättre 
värden enligt min mening inte är 
utslagsgivande. Den har andra 
och tyngre fördelar. 

Med metanol eller gas kom
mer lundabon inte att märka 
någon större skillnad gentemot 
de modemare av dagens diesel
bussar. Hon och han vet att de är 
renare men det blir en tämligen 
abstrakt kunskap. Knappast 
något som de introduc~rande 
partierna kan siA mynt av 1 nästa 
kommunalval. 

En ny dimension 
Trådbussen skapar däremot en 
ny dimension i trafikpolitiken. 
Det SYNS att den är ren. Det 
SYNS var den går fram - kol-. 
leklivtrafiken manifesteras 1 

stadsbilden. Därmed sätter den 
sej också i större respekt bland_ 
privatbilarna: man uppehåller seJ 
inte gärna under kontakt
ledningen. 

POSTTIDNING 

Lund skulle bli Sveriges andra 
stad (efter Linköping) med 
trådbuss i modem tid. De vita 
elbussama skulle snabbt bli 
omtalade i och utanför pro
vinsen. Med sin tack vare skak
friheten långa livslängd (i 
Luzern förra året såg vpks stu
diedelegation trådbussar i trafik: 
från 1940-talet) skulle de väcka 
kommande generationers sen
timentala känslor. Den nya ma
joriteten skulle både inför nästa 
val och i en lång framtid för
knippas med detta system som 
inför en ny logik i trafiken. 
Så besluta om trådbuss! Ett en
sidigt funktionstänkande (i detta 
fall ren luft) leder lätt till 
återvändsgränder, det visar ut
vecklingen inom hus - och 
stadsbyggnad. En god politiker 
ska kuna greppa och utnyttja de 
svårgripbara men reella symbo
liska faktorerna. 

På de linjer där man ännu har 
råd med med el kan man t v köra 
med den nyaste sortens diesel
bussar. De är ju inte stort smut
sigare än gas- och metanolvari
antema. 

Gunnar Sandin 

VPK IF. LO 1 O .3 träning på Lerbäckssko
lan kl15--17. 
RÖDA KAPELLETLO 10.3 kl 9.45 sam
ling Ciamenstorget för avfärd tillldaröd. 
Glöm Inte notställ,lakan och tofflar. Tag 
med alla noter. Rep Inför konsert 31.3. 
Best av noter: se förra veckans VB för 
repertoar. Sö_ 11.3 Ingen kyällsrep. 
HANNAS FLAKT Sö 11.3 tngen rep. 
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