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Bostadspussel 
''~ättet atthantera bo.stadsförsörj
nmgsprogrammet 1 byggnads
nämnden påminner om sättet att 
hantera översiktsplanen, nämli
gen som ett pussel, där man läg
ger till ellertar bortolika bitar för 
att få den bild som var och en 
önskar. Någon helhet blir det 
inte!" 

Så skriver Thomas Schlyter 
(v)ienreservation. Tyvärrtving
as han konstatera att hans partis 
förslag blir av samma karaktär. 
Här några punkter: 

G~lten. Trevligt att en majori
tetvill ha bostäder där, på platsen 
för SJ:s gamla busstation. 

Folkparken. VäTisterpartiet är 
ytterst tveksamt till de föreslag
na bostäderna där. 

Ladugårdsmarken. VäTister
partiet vill ha kvar den utbygg
nad norr om Norra Fäladen som 
majoriteten nu har strukit. 

PapegoJa 
på bibblan 
Kommundelsbiblioteket på Norra 
Fäladen harhittat på en hel del bus 
sedan det blev självständigt. Man 
har öppnat ett galleri, startat 
antikvariat med gallrade och 
skäriktaböcker, börjatlåna ut video, 
ordnat en egen schackklubb, börjat 
sälja Boklådans böcker, nyligen 
startat en dator- och skrivarverk
stad, satt igång utlåningsverksam
het av populära , men normalt ej 
köpta böcker(som låntagare 
skärikt). 

Som råge på allt detta har 
biblioteket nu inköpt en papegoja, 
med bur, för 350 kr. Det skedde 
under loppmarknaden på Fälads
torget i söndags. En isländsk mor 
ville bli av med sin goja; hon hade 
nog att göra med sina fyra ostyriga 
barn. 

Papegojan heter Fiffi, och films 
under öppettid bakom lånedisken. 
Hon bitskärvänligtom manstoppar 
in ett finger i buren. 

Tant Fina 

L ondaungdomens 
fritidsvanor kartläggs 
En fritidsvaneundersökning har 
genomförts av den fritidsförvalt
ning , som borgama snarast vill 
avskaffa. Rapporten ska vara klar i 
september men redan nu har en del 
fakta om lundaungdomens fritids
vanor sipprat ut. 

Mellan 10- 15 år är det mest 
populärt att syssla med dataspe l, se 
på video och att delta iföreningsliv, 
mest i idrottsklubbar. Mellan 16-
20 platsar video fortfarande bland 
de tre främsta aktiviteterna, men i 
övrigt är det disco och fest som 
gäller. Speciellt för Lund är att 
intresset för föreningsliv upphör 
snabbt bland tonåringarna efter 14 
år; kanske för att det händer så 
mycket annat ballt i denna stad. 

Fritidsgårdarna fångar främst in 
barn i åldrarna 10-16. Andelen 
flickor börjar minska snabbt redan 
vid 13-15 årsåldem. Har det med 
tidig könsmognad att göra eller har 
gårdarna mindre bra sysselsätt
ningar för tjejer? 

Undersökningen visar att köns
skillnaderna består på många 
områden. Killar gillar bollsporter 
och tjejer föredrar hästar- om man 
ska uttrycka det drastiskt. I Lund 
gäller att var fjärde tjej rider och 
var fjärde kille spelar handboll. Å 
andra sidan , om man ser landet 

som helhet, lär fotboll vara den 
största tjejsporten. 

Om ungdomar fick bestämma , 
skulle de vilja ha mer discotek och 
musikcafeer i Lund. Mejeriet borde 
därför kunna vara en modell för en 
bra ungdomsverksamhet, men som 
vi vet är borgama sedan länge ute 
efter att drastiskt reducera det 
kommunala stödet till Mejeri
föreningarna. Borgama anser ju 
också att Mejeriet sysslar med 
KUL TUR och inte ungdoms
verksamhet Tanken att ungdomar 
gillar kultur, t ex dans och musik, 
föresvävar dem inte. 

En tanke som slår en , när man 
hör att ungdomar satsar hårt på 
video och dataspel, är att den 
kommunala verksamhetegentligen 
inte är i takt med ungdomars 
intressen. Den typiska reaktionen 
från vuxenvärlden är som vanligt 
att ungdomar sysslar med något 
skumt; vuxna tar alltid fram 
avigsidorna, våld och dylikt, och 
hytter med pekfingret. 

Idrott får massor av stöd för att 
den anses sund, men idrott kan 
skada både kropp och själ. Tärik på 
dem som inte platsar i laget eller 
mest får sitta på avbytarbäriken! 
Läktarvåldet är inte heller att leka 
med . . . 

FH 

Peter Björ Lng mp : 

Nya regimen motgång 
för Lunds miljö 
- Oppositionsparti var vi även under den förra valperio
den, men vår oppositionsroll har förändrats under den 
borgerliga majoriteten. I dagens nedskärningsvåg är det 
naturligt att vi betonar solidaritetsaspekten i vårt program 
och slår vakt om sådant som skola och social service. Men 
även när det gäller miljö innebär den borgerliga majorite
ten i Lund en försämring. Tydligast märks det i hållningen 
till biltrafiken. 

Så säger Peter Björling som 
denna är period är mp:s lokala 
partiföreträdare. Han tycker f.ö. 
att partiets föryngrade och för
nyade uppsättning av kommu
nalpolitiker har kommit igång 
bra. 

Biltullar 
Arbetsmässigt har det blivit en 
skillnad. V al utgången gjorde att 
miljöpartiet liksom vänsterpar
tiet inte längre ärrned i komr~mn
styrelsens arbetsutskott. 

- Det är inte bara för vår 
egen skull som vi är missnöjda 
med detta, säger Peter Björling. 
Vi tror att hela processen skulle 
gå smidigare om alla partiers 
synpunkter kom in på ett tidigare 
stadium. Och någon extra kost
nad skulle det inte bli eftersom 
jag och v-företrädaren Roland 
Andersson inte ska ha några sam
manträdesarvoden utöver vår 
fasta lön. 

Just nu pågår budgetarbetet, 
och mp accepterar alltså inte 
merparten av de borgerliga ned
skärningarna. Man tror att det 
finns besparingar att göra på kort 
sikt, t.ex. på vägunderhållet, men 
även att det inkomstema kan 
förbättras: industriernakan bidra 
till kostnaden för brandkårerna 
och just nu förbereds en lag som 
gör det möjligt för kommunerna 
att ta ut biltullar och andra vä
gavgifter. 

Femprocentsmålet 
Mp vill också, liksom v, höja 
energitaxoma, även om syftet i 
första hand inte är att öka inkom
stema utan att minska förbruk
ningen. För man är oroad över 
energi- och miljöpolitikens ut
veckling. 

- Inom energipolitiken be
hövs satsning på både vindkraft 
och biobränslen. Och det är illa 
att kommunen dämpar sina na
turgasambitioner samtidigt som 
den nya nationella enerl:?~beskatt-

ningen gör att gasen tär sämre 
ställning järnfört med sina min
dre rena konkurrenter. 
. Men värst ur energi- och mil
JÖsynpunkt är det med trafiken. 
På kollektivtrafiksidan tycks inte 
baraspårvägsplanerna varaskrin
lagda utan majoriteten vill också 
fördröja introduktionen av rena
r~ b~ssbränslen. Man säger sej 
VIlJa mvänta ny tekriik som är på 
gång, men sådana osäkra för
hoppningar har vi redan sett för 
mycket av. 

I gengäld har bilisterna fått det 
bättre. Vi hade symbolbeslutet 
att återöppna Klostergatan för 
biltrafik. Vi får också en påbygg
nad av p-huset Färgaren och den 
bilfria innerstaden är lagd på is
och där bidrog vänsterpartiet till 
uppluckringen. 

I ljuset av detta är det högst 
tvivelaktigt om kommunen kla
rar av sitt blygsamma åtagande 
att minska biltrafikens utsläpp 
med fem procent. 

Mp har blygsamt motionerat 
om att kommunens budget ska 
kompletteras med s k miljötaL 
Det har kommunledningen inte 
reagerat på än. 

Besviken på s 
Men Peter Björling är inte säker 
på att miljöpolitiken skulle bli 
bättre med en vänstermajoritet 
Han är besviken på socialdemo
kraterna när det gäller Villa 
Sunna, naturligtvis för det fakti
ska beslutet men också för att de 
i debatten inte brydde sej om att 
ta upp miljö argumenten. 

Under valperioden och inför 
nästa val ärmp-linjendensamma 
som tidigare. Att inte välja sida 
mellan blocken, att i en eventuell 
vågmli:Starpositio~ förhandla sej 
fram !.iii den lösrung som stäm
mer bäst med det egna program
met, att i övrigt ta ställning från 
fråga till fråga. 

Gr 



~KOMMENTAR, 
Eftertankar 
om Villa Sunna 
En av de största omvälvningar i 
Lunds kommun under dess hi
storia. En majoritet av invånarna 
drabbas på ett eller annat sätt av 
nedskärningar, många drabbas 
hårt och somliga mycket hårt. 
Men den mest omfångsrika och 
intensiva debatten på morgon
tidningarnas insändarsidor, vad 
har den gällt? Jo, om tomten till 
en garnmal patriciervilla ska be
byggas och i så fall med vad. 

Detta är varken förvånande 
eller fel. stadsbyggnadsfrågor är 
mer konkreta och gripbara än 
t.ex. budgetfrågor. Och de kan 
vara principiellt väl så viktiga 
som nedläggningen av några 
daghem. 

Stadsplanen, som bl.a. inne
håller niovånings pensionärsbo
städer, gick igenom. Vänsterpar
tiet röstade dock emot sedan dess 
språkrör för kvällen, Gunlög 
Stenfelt, hade vridit sej som en 
mask i talarstolen. Det var inget 
självklart ställningstagande. 

Vi i VB tycker att det kan 
försvaras. Den aktuella planen 
hade brister som hade behövt en 
överarbetning, även om behand
lingen redan hade dragit ut rejält 
på tiden. Och med den nu aktuel
la upplåtelseformen blir det bara 
rikt folk som kommer att bo på i 
pensionärsbostäderna. Men -
niovåningshus på tomten har vi i 
och för sej inget emot. 

Vår utgångspunkt är: männi
skor vill tydligen gärna bo i Lund. 
Annars hade inte invånarantalet 
ökat medtvåtusen förra året. Och 
många, om än inte alla, vill bo 
centralt. Dels av bekvämlighets
skäl, för att få nära till butiker 
och annat, men också för att de 
uppskattar stadskärnans kvalite
ter. S tarkast är denna önskan hos 
ungdomar och pensionärer. A v 
sej själv känner man andra: vi 
redaktörer vill själva bo på pro
menadavstånd från Mårtenstor
get när våra år en gång har blivit 
många. 

Alla kan inte få där de vill. De 
får inte plats. Men vi bemöda oss 
om att ge fler personer möjlighet 
att bo centralt i Lund. Detta till
godoser inte bara de privata ön
skemålen. Det är också kommu
nalekonomiskt sunt att inte bre
da ut bebyggelsen över alltför 
stora ytor. Av båda dessa skäl har 
det under senare år förtätats 
mycket i Lund, liksom i andra 
städer. Förtätning behöver inte 
betyda höghus. Gamla v-förslag 
som att bygga bostäder på Norra 
Ringen eller uppföra trottoar
kantshus kring den i dag blåsiga · 
och sterila Svenshögsvägen är 
exempel på lågbyggd förtätning . 
Men i fallet Villa Sunna fanns 
det ett starkt önskemål att bevara 
grönska, och då var höghus na
[!lriigL_ . 

Program för en solidarisk värld 
I förra veckans rapport från par
tirådet (v) berättade vi om det 
utbredda önskemålet om ett kort 
partiprogram. Detta förslag har 
presenterats från Kronobergsdi
striktet. 

Vänsterpartiet arbetar för ett 
samhälle: 

där människa och natur står i 
samklang med varandra, ett 
samhälle i ekologisk balans, 

där naturens resurser används 
så att jordens livsbetingelser 
värnas i solidaritetmedkomman
de generationer, 

där människan har ett värde i 
sig, ett värde utöver hennes mark
nadsvärde som producent och 
konsument, 

Förtätrung, liksom varje för
slag till förändring i en invand 
stadsbild, brukar möta protester. 
Men förändringar måste accep
teras i en stad som lever, och det 
gör Lund i hög grad. Låt oss 
därför se på några av de konkreta 
argument som anfördes mot Vil
la Sunna-planen. 

Några radhusägare f år del 
något skuggigare i sina trädgår
dar. Det får de tåla. 

Sunna är en helhel med villa 
ochstorlrädgård. Dettaantikva
riska argument har tyngd, men 
inte tillräcklig. Dagens rikemän 
anser sej inte ha råd med egen 
trädgårdsmästare. Den ursprung
liga funktionen kan alltså inte 
bevaras. I det läget tycker vi att 
en lösning som bevarar villan 
och huvuddelen av trädgården är 
en god kompromiss. 

Grönskan minskar. Ja, men 
högst marginellt. Dalbyvägen 
förblir en mycket grön infartmed 
koloniträdgårdarna, södra sidans 
villor och alla träd kring Märten
siund och Dövstumsskolan. 

Höghus är främmande för 
Lund. Nej, det är de inte. Vi har 
flera lyckade exempel på (mån
liga) höghus: Tunaparken, Häv
daryggen,domkyrkan. (Det finns . 
också avskräckande exempel,: 
som lasarettsblocket och Allhe!
gonakyrkan.) Och Lund är snabbt 
på väg mothundra tusen invån~
re och att bli en efter svenska 
förhållanden stor stad. Då är en 
och annan vertikal accent inte 
fel. 

Pensionärsbostäder vid en stor 
trafikled blir bullerstörda. Det är 
tyvärr sant. Det borde vara en 
mänsklig rättighet att kunna sov a 
för öppet fönster i sin lägenhet 
när vädret är som denna veckan. 
Men skulle vi ta det argumentet 
på verkligt allvar, då skulle vi få 
evakuera alla bostäder inom 50 
meters avstånd från många kilo
meter trafikleder i Lund, för att 
inte tala om motorvägen som 
lägger tung bullermattaöver stora 
delar av östra Lund. 

Jämfört med det problemet är 
Villa Sunna en bagatell. 

där jämställdhet mellan kvin
nor och män är en självklarhet, 

där konflikter löses med fred
liga medel, 

där produktion och konsum
tion sker med ekologiskt och 
socialt hänsynstagande så att 
ekonomisk tillväxt inte står som 
ett överordnat mål i sig, 

där Förenta Nationernas kon
vention om de mänskliga rättig
heterna resepekter as, 

där vårt lands demokrati med 
parlamentariskt system och de
mokratiska fri- och rättigheter 
värnas och utvecklas, 

där en solidarisk fördelning av 
resurserna ger förutsättningar för 
mångfald, valfrihet och indivi
duell livskvalitet, 

där skydd för minoriteternas 
rättigheter, öppenhet, lyhördhet 
och respekt för andra människors 
åsikter är självklarheter, 

där internationell solidaritet 
styr vårt handlande 

därvarjemänniskakanutveck
la sin skaparkraft i livets alla 
skeden, 

där en låg arbetslöshet, en re
lativt jämn fördelning av förrnö
genheter och inkomster, olika 
ägandeformer samt välinforme
rade konsumenter ger förutsätt
ningar för en fungerande mark
nadsekonomi med mänskligt 
ansikte, 

där rasism, prostitution och 
missbruk av droger inte förekom
mer, 

där varje människa är medve
ten om att med frihet följer ett 
personligt ansvar. 

Barnen 
• reser sig 

Till kören av protesterare mot det 
senaste årets politiskaåtgärder som 
drabbar barn sällar sig nu en 
nybildad organisation som kallar 
sig Barnlobbyn. , 

Organisationen vill starta ett l 
riksomfattande nätverk där man 
försöker stödja varandra, sprida . 
information och på alla sätt ~~ 
motarbeta nedrustningen inom 
skola, barnomsorg, fritidsverk- f 
samhetoch barnkultur. Bl. a. ämnar 1 
man proklamera 28 september som l 
protestdag! 

Du (vuxen) som är intresserad l 
sätterin20:-påpostgiro 638 0050-
2 med namn och adress, så blir du l 
medlem. Vill du veta mer skriver 
du till Opsis Kalopsis , Box 45 189, 
104 30 Stockholrn. 

Hasse Tegner 
och Klaus 
Oehlenschläger 
på Stora Salen 
Herregud, jag har väl inte varit på 
studentafton på tio år, men när två 
av Nordens diktarkungar utlovar 
en afton under rubriken "Samtal 
över Sundet" är det sv ärt att stanna 
hemma. Ack, denne Klaus Rifbjerg, 
den milde erotikern från Amager 
som vethur detkänns att varasexton 
och vandra med en flicka i sand
dynerna bak sommerhuset i Tis
vildeleje- detta samtidigt som han 
är ett riktigt monstrum av bildat 
och burget K!1!benhavnerborger
skab, oförskämt aktiv med en pro
duktion som sällan underskrider två 
bra romaner eller diktsamlingar om 
året. Och så Hasse Alfredsson, 
mannen som vi nästan alla har tagit 
till vårahjärtanför hans stora barns
lighets och mänsklighets skull. 

Det blev väl inte så märkligt det 
hela, det var mest småtrevligt och 
handlade om författamas barndom, 
ungdom och erotik, men det är ju 
inte det sämsta. Själv är jag mycket 
svag för Hasses berättelse om hur 
han med sina sextonåriga klass
kamrater förväntades ha en trevlig 
ungdomsbjudning med lemonad 

' och leverpastejsmörgåsar ochnågra 
flickor från Flickläroverket, men 
hur de i stället satte i sig ett par 
flaskor svensk verrnouth("det var 
mycketmedaljerpåflaskorna")och 
tog spårvagnen till Folkets Park 
med dess förment avancerade 
flickor som skulle falla i deras 
armar. Det blev fiasko förståss. 

Rifbjerg och Alfredsson tillhör 
den åldersgrupp för vilken andra 
världskriget är den stora händelsen 
i deras liv . Befrielsedag en, den 4 
maj 1945 är den lyckligaste dagen 
i mitt liv, sa Rifbjerg. Det var verk
ligen en befrielse på alla plan. Och 
Hasse fyllde på: javisst det blev en 
sån oerhörd explosion av aktiviteter 
i slutet av fyrtiotalet och början av 
femtiotalet, allt var roligt, allt utom 
politik som liksom v ar av klarat med 
Hitler. Nu skulle man bara ha skoj 
och göra affärer. Politik var ju för 
löjligt: kritstrecksrandiga höger
politiker, folkpartistiska folkskol
lärare med hemvävda slipsar , 
dummsluga bönder, socialdemo
kratiska ombudsmannatyper och 
svettiga norrlandskommunister 
som uttalade utländska ord fel. V ad 
kunde vara löjligare och mera 
irrelevant för en ung människa? 
Med andra ord, allt är ungefär som 
nu, sa Hasse. 

Hur slutar man ett sånt här 
referat? Jag kan inte komma på 
något bättre än att återge den historia 
Hasse berättade om S torrn P. Denne 
uttalade sig om hur det var med 
utländska språk och sa så här om 
franska: "Fransk er et forfrerdeligt 
let sprog. Hest heter for egsempel 
cheval - ja, og saadan er det hele 
vejen!" 

StenH. 



I sam band med VB s kris (minns ni den?) lovade vi att i fort
sättningen skriva något mer om världen utanför utgivt;ting
sorten. Därav har tyvärr inte blivit så mycket, men v• kan 
ju bättra oss. Som ett litet steg nedanstäende rapport. 

Slovakien tur och retur 
I stället för förstamajfest packa
de jag. Stannade till i ett ~ys~ert 
Östberlin, där Marlene D1etnch 
snart skulle begravas och PDS 
vinna en jordskredsseger i kom
munalvalen. 

I Mitropas reataurangvagn 
gledjag längs Elbe in i den cen
traleuropeiska sommaren. Med 
denalltlummigare grönskansteg 
också temperaturen och nådde i 
Prag över 20 grader. Jag slängde 
koftan och firade vinterns över
gång i sommar med att köpa 
lokalaölmärken på mellanstatlo
nerna. 

Bratislava C 
var rejält uppfräschad. Sist på
minde den om en sliten lokalsta
tion bortom Ural . Men så är sta
den faktiskt huvudstad i repui
bliken Slovakien, för fem miljo
ner slovaker som hotar med att 
förklara sig självständiga. 

Yr av ölen klättrar jag uppför 
Slavffiberget mittemot. Lummi
ga rikemansvillor, bl.a. även 
Alexander Dubceks (landets 
nyutnämnde socialdemokratiske 
ledare). Jag förvissar mig om, att 
kommunistpartiets gamla palats 
fortfarande är tillbommat. 

Centrum är sig likt. Privatise
ringen inom näringarna märks 
knappt. Också zigenarmusiken 
och vittvinet påminner om förr. 
Fast kanske är det mindre biltra
fik i centrum. Gamla stan är helt 
avstängd, noterar jag nöjt. Men 
så finns det ju täta och billiga 
turer med spårvagn, buss och 
även trolley. Och i min färska 
Pravda står det, att man t.o.m. 
projekterar en metro. 

Helsingborg 
påminner staden om. Trots dess 
imponerande 410 000 invånare 
är allt småstadslikt-frånsett den 
mäktiga Nationalteatern. T.ex. 
avslutas all ölservering konse-

kvent kl. 21.30 och efier 23 är 
nästan allt stängt och släckt. 
Återstårbaraattlommahemmed 
hordernaav-visserligen tysta
stupfulla slovaker. Ja, vad är 
fullare än en full slovak? Efter 
Värdshus Merkur vid f.d. Lenin
torget älskar jag svensk alkohol
politik. Skål för den! 

Flyter för förresten också 
Donau. Men dess breda strida 
ström märks knappt i stadslivet. 
Lika litet som Malmö framstår 
som kuststad. Men stadsarkitek
ten lovar även här, att vattnet i 
framtiden ska märkas mera. 

Sandwich 
heter Stefan Moravciks senaste 
diktsamling. Han är den ende, 
som verkar dynamisk och som 
på författarklubben inte bälgar i 
sig konjak eller becherovka. 
"Kanske avspeglar dikterna den 
besvikelse vi känner efter fri
hetsruset 1989-90." Och dyster
heten märks: i ansikten, i press
en, i poesin. Överalltdånarockså 
musik, ja även i det i sig dystra 
stadsbiblioteket. Bullret och 
alkoholen håller ångesten på 
avstånd. 

Dysterheten härleder jag till 
den stigande arbetslösheten 
(redan 11 %)ochdesnabbtsjunk
ande reallönerna. Ovisshet heter 
den nye sarnhällsfienden. 

Nationalism 
Som vanligt söker politiska par
tier länka in denna ångest i andra 
banor. Parti efterparti hetsar mot 
tjecker och ungrare. Slovakiens 
självständighet har blivit den 
politiska huvudfrågan. Men på 
ett år har en viss tillnyktring skett. 
Allt fler inser, att landets industri 
är för sv ag för att tåla en brytning 
med de rikare tjeckerna. 

T.o.m.landets mussolini, Me
cia?, talar sedan några veckor om 
en lösare federation . Fast nästan 

P d bilden kulturhuset i Bratislava. Ann Mari Edgren tecknade. 

11~:r: :~::~ 
Jag harmotionssimmat på Höge
vall och släntrar över järnvägs
spåret till odlingslotten "Finn
land". Det är torsdagen den 21 
maj och i växtriket håller det 
mestapåattblommadennavarma 
dag. Se där syrenbuskaget, kap
rifolen, jordgubbsplantorna, den 
ståndaktiga rabarbern, riddar
sporren, päron- och äppelträden! 
Alla är de som vackrast nu. 

I den sent sådda köksträdgår
den kommer nu de första grod
darna av sallad, rödbeta, dill, per
siljaoch mangold. I kryddgården 
ärdeperennaväxternaredanhöga 
och det är gott att smaka på bla
den och angenämt att låta hän
derna genomdoftas av kryddor
nas arom. 

Även sambon blommar. Hon 
går på Scarsdalediet och tappar 
det ena kilot efter det andra. På 
sistone har hon i täppan ätit ma
gert kött, grönsaker och frukt, 
men inte potatis och bröd. Själv 
har jag drabbats av en lätt släng 
av bulimi och har tvingats köpa 
större byxor. 

Jag har underveckan som gått 
unnat mig en och annan bägare 
vitt vin, likaså burköl, som kylts 
ner i en gammal zinkvattenhink. 
Men sambonhar p g a dieten bara 
fått smutta på det goda. Lite har 
det gått henne på nerverna. 

Ska då människan vara onyk
ter och rumla omkring , i sin 
stadsträdgård eller ska hon spik 
nykter köra bil till sitt lantställe 
och därigenom på lång sikt för

. störa luften och utsläcka allt liv 

alla partier är för självstän?ighet, 
så det blir det en federation, ett 
lösare statsförbund av OSS-typ. 
Men först utropas ett fritt Slova
kien, sannolikt i sommar. 

Demokratiska 
Väns terpartiet heter kommunist
partiet numera, SDL för~ortat. 
Partietväntas få hela 15%1 valen 
den 5-6 juni. Men så profil~rar 
man sig starkt som nästan social
demokratiskt och framför allt 
slovakiskt. I höstas brötman föl
jaktligen med de förstockade 
tjeckiska kommunisterna och 
basunerar ut nationellt oberoen
de. 

Valmanifestet påminner i so
cialism a la Olof Palme. Det enda 
minnet av gamla KSS är oron för 
"lustration". Det finns nämligen 
en ny lustrations lag, som möjlig
gör avsked för alla som sam~ be
tat med gamla säkerhetspolisen 
StB. Men oro för denna lag kän
ner alla slovakiska partier, så det 
är inget unikt för SDL. 

Det partiet borde vara mer 
oroligt för är Duocek och hans 
socialdemokrater. De satsar hårt 
i Slovakien bl. a. via en valallians 
med några bondeorganisationer. 
Visserligen har detta parti inga 
historiska rötter i landet, men so-

på jorden? Det senare anser de 
flesta, men vi kolonister vet bätt
re. 

Redan Sokrates och hans lär
jungar tyckte illa om den natur 
som fanns utanför staden, ty av 
den lärde de sig ingenting, men 
de gillade att vandra omkring i 
lundar och alleer inne i Aten. De 
lyckades således förena natur och 
kultur på ett angenämt sä~t och 
därigenom lägga grunden till den 
västerländska civilisationen. 

Vid närmare eftertanke kunde 
kanske Lund bli ett nytt Aten, 
med sitt Pireus i Malmö. Lund är 
ju den lagom stora ~ta?en, med 
lummiga parker, l!vl_Jg_a torg, 
lärdomssäten och ongmal av 
olika slag . Förresten, för inte så 
länge sedan fanns det en man här 
som kallades Sokrates, men han 
tillhör inte längre de levandes 
krets. 

Dock vi måste få bort bilarna 
från innerstan för att ge plats åt 
peripatetiska (vandrande) skolor 
ochcyklopatetiskafärdsätt. V~
sterpartiet kunde förvandla s1g 
till en filosofisk rörelse med röt
ter ner mot Herakleitos, han som 
ansåg att förändringen är,den end~ 
sanna verkligheten (Panta rhe1 
och sånt). 

Herakleiton lär ha ägnat sig åt 
tvenne sysselsättningar: att gråta 
övervärldensdårskap ochattleka 
med barn utanför templet. På 
äldre dagar blev han sjuk av att 
försöka leva på olika grässorter. 
Han dog när han försökte bota 
sin ohälsamed att bosätta sig i en 
gödselhög. 

Dagens utövar av diet, till vilka 
sambon hör, går inte så långt som 
den grekiske filosofen och de 
skulle aldrig lägga sig i en göd
selhög, möjligen i en kompost. 

Avbön 
Som v -representant i kommunens 
nu nedlagda namnberedning var 
jag med om att rekommendera 
de sedermera antagna gatunam
nen Tage Erlanders väg, Östen 
Undens gata och Ernst Wigforss 
gata. 

Ingen tung politiker ~an ha 
helt rena händer. Det vet Jag sen 
gammalt. Erlanders,_D~dens ?ch 
Wigforss har obestridligen &J Ort 
det svenska folket stora tjänster. 
Men hade jag den gången nämn
den känt till vidden av deras (och 
främst den förstnämndes ljugeri 
inför detta folk om den svenska 
säkerhetspolitiken, då ha?e jag 
inte velat uppkalla gator 1 Lund 
efter dem. 

Gunnar Sandin 

cialdemokratiskt är det! SDL 
kommer här att tvingas profilera 
sin inrikespolitik ytterligare . . 

Konstigt nog känns Slovaklen 
ganska uppfriskan~e. ~ell.:e 
socialt medveten natiOnalism an 
den ny liberala tjeckiska privati
seringshetsen. På återvägen stan
nar jag i ren protest bara e_n halv
timma i Prag, det nyhberala 
mörkrets huvudstad. 

Hdkan Edgren (blåsork) 
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23 7l Lund 

J ag minns den 
ljuva tiden . . • Hilding Hagbergs "memoarer 

nedtecknade av Finn. 
Elva år gammal blev jag inregistre
rad som jordschaktare hos LKAB, 
med 8 timmars arbetsdag, nitisk 
tillsyningsman och en krona om 
dagen. Vi undervisades om att vi 
utförde ett viktigt arbete när vi 
snyggade till omgivningen kring 
bolagets baracker. Om vi var lata, 
slarviga eller opålitliga kunde vi 
inte räkna med att bli "välbetalda" 
gruvarbetare. I detta ansvarsfulla 
värv förbrukade vi två somrar, 
skyddade från lek, idrott, bad och 
diverse andra glädjeämnen. 

Tolvårig blev jag ordförande i en 
halvreligiös nykterhetsklubb, ett av 
mormors glädjeämnen. 

Trettonårig hade jag klaratskolan 
och flyttade hem till mor, min 
styvfar och mina båda bröder. Jag 
fann en harmonisk och fin familj, 
vars åsikter stämde med mina. Jag 
fick all tänkbar frihet, som kunde 
disponeras efter l O timmars slit sex 
dagar i veckan, och utan någon 
semester. 

Det v ar vemodigt att skiljas från 
mina morföräldrar. De hade ändå 
gett mej trygghet, bostad, mat och 
kläder, kärlek och omtanke. 

Jag tillhörde inte de fattigaste 
barnen, även om jag v ar född under 
knapphetens kalla stjärna. Om jag 
på något sätt skiljt mej från mina 
jämnåriga så var det genom min 
vetgirighet och läshunger. Jag 
kunde läsa allt jag ville när jag 
fullgjort mitt andra skolår. Jag 
kunde naturligtvis inte få någon 
saklig hjälp i mitt skolarbete av 
mina morföräldrar, de hade ju fått 
en ännu sämre skolundervisning än 
jag. Men vad jag älskade dem o~h 
vilke lycklig barndom de och mm 
mor gav mej! 

Min mormors religiositet hade 
skapatden enda spänningenmellan 
oss. Jag hade ju demonstrerat första 
maj 6 år gammal, sålt Norrskens-

VB men inte 
Flamman? 
I förra veckans VB fanns et.~ refe
rat från v:s partistyrelsemate av 
vilket framgår att Ann Schlyter 
var missnöjd med att Flarnman 
rapporterat från PS-mötena. 

flammansom åttaåring, blivitateist 
vid 9 år och deltagit i arbetet för 
storstrejken vid samma ålder. Jag 
hade fått inträde till Folket hus, där 
morbror August och moster Selma 
var vaktmästare, och blivit dess 
affischklistrare och vedhuggare. Jag 
deltog i möten och fick använda 
pianot och folkbibliotekets alla 
bokskatter och jag läste så ögonen 
blödde. 

Gruvarbetet 
Så småningom fick jag börja som 
medhjälpare åt skjutarna i en gruva. 
Det gällde att kapa stubintråden i 
rätta längder och att i ena änden 
sätta på den knallhatt som detone
rade dynamiten. Då patronen 
innehöll en l cm hög krutsats i 
botten gällde det att med en tång 
nypa fast patronen runt änden på 
stubintråden. Om man då var det 
minsta vårdslös eller disträ kreve
rade krutladdningen och därmed 
skulle det vara slut med fiolspel 
och annan musikutöving, som ju 
fordrar fem fingarar på varje hand. 
Därför är synen av trettonåriga 
pojkar med skadade händer ganska 
vanlig vid den här tiden liksom 
åsynen av unga karlar med en 
järnkrok i stället för en skadad 
hand. 

När jag trädde in i ynglingaåren 
hade jag alltså genomgått en 
miljökris. Jag hade brutit med 
mormors, skolans och kyrkans 
miljöer och i stället hamnat hos 
min mor och i morbror Augusts 
Folkets hus och därigenom fått 
kontakt med arbetarpartiet och 
fackföreningsrörelsen. 

Jag hade satt vetandet före tron. 
Jag hade skaffat mej en livs
åskådning som burit mej fram 
genom ett långt liv och skänkt mej 
en stor tillfredsställelse. 

Jag har svårt im fatta detta 
missnöje från hennes sida. Hon 
har ju själv till VB från mötet 
avgett en rapport som jag läst 
med intresse. 

Det finns ett ordspråk som 
säger att man ej skall kasta sten 
när man sitter i glashus. Ann 
försvarar sig med att hon inte 
skriver s j älv utan blir intervjuad, 
och att VB inte är en reguljär 
tidning som Flamman. 

Omöjliga figurer 
För två år gav prof Oscar Reuter
svärd tillstånd till HSBs bostads
rättsförening Tingvallen på Norra 
Fäladen att använda ett par av 
hans s.k. omöjliga figurer vid 
utsmyckningen av några gavlar 
mot Skarpskyttevägen. 

Något smickrad,. säg~r Reut~r
svärd till VB, gav Jag ullstånd ull 
detta trots att mina figurer egent
ligen inte är avsedda att för~~oras 
till kolossalformat. Men nar de 
sedan målningarna inte uppfördes 
trodde han att projektet fallit och 
glömde bort det. . 

Beslut togs på en föremngs
stämma för tv å år sedan och 
fortfarande är de mörkgrå berton g
gavlama omålade. Styrelsen har 
undersökt kostnaderna fört mål
ningen och även om det visa~e sig 
bli dyrare än man först antagit har 
beslutet legat fast... .. . 

1 Vid senaste stamman hojdes .

1 

röster för att av estetiska ~käl riva 
upp beslutet, nödtorftigt dolt 
bakom ekonomiska resonemang . 
Den gången gick det inte av 
föreningstekniskaskäL Men nu har 
styrelseisenkallat till ex r: a s~a 
15 juni, efter en namninsamling 
där 42 person e; krävt s tänJman för 
att riva upp beslutet om mål
ningarna. 

Inte förvånad 
Jag är inte överraskad av. reak
tionen, säger Reutersvärd till ,VB. 
Mina figurer är ju kontroversiClla 
och många förargas av att se dem 
eftersom de uttrycker något som 
inte får förekomma. På mina 
utställningar händer det att besö
kare som inte står ut med dem 
lämnar lokalen. 

Oscar Reutersvärd ser inte reale
tionen som uttryck för missaktning 
av hans konst utan fattat i terapeu
tiskt syfte. Det är k~ke inte !lyttigt 
för nerverna för v1ssa att utta på 
mina figurer, säger han avslut
ningsvis . 

r l 

Men Flamman är en veckotid
ning liksom VB. Ochjag tycker 
det kan gå på ett ut om man skri
ver själv eller blir intervjuad. 
Samma sakuppgifter kommer ju 
i alla fall ut till offentligheten. 
Resonemanget verkar för mej 
som en strid om påvens skägg. 

Och Flmans reporter tänkte 
väl: EN ANNKAN V ARA LIKA 
GOD SOM EN ANN. 

Göte Bergström 

POSTTIDNING 

Nils Gustavsson (s), 
kommunalpolitisk veteran, har 
VB genom åren haft m~ga an
ledningar att avbilda. Ar detta 
sista gången? Nu har han nämli
gen blivit avlöstsomstyrelseord
förande i det kommunala bolaget 
Färgaren, av Arne Annmo (fp) 
som även han har varit med en 
tid. Göte Bergström, avgående 
styrelseledamot (v), tecknade. 

Resan till 
Freiledparken 
i Köpenhamn och det stora anti
EV-finalmötet där nu på söndag, 
som v-distriktet anordnar (dvs . 
resan), vill vi påminna om. Påga
tåg till fårjan i Landskrona av går 
från Lund C 10.01. 

KOMPO,~ möte Må 1.6kl19.15påparti 
lokalen.Amne: Kommunstyrelsen. 

KONGRESSFÖRBEREDANDE GRUP
PEN samlas till sin första möte torsd. 4 
juni kl19 .30 på partilokalen Bredgatan 
28. Personlig kallelse utsänd. 

Hannas Fläkt Sö 24 .5 kl17.00 Rep på 
Palaestra. 

RÖDA KAPELLET 
Sö 31 .5 kl 18.45 rep på Kapellsalen, 
Odeum inför spelning på Folkfesten i 
Malmö lö. 6/6 kl15-16. Rep:39 , 73, 82, 
131,135,136, 158,164,166,170,184, 
208,209, 214, 223,224,227 , 233,237, 
244,247,251, 253,254. Maria kommer 
med Nödenmaterial. Sista repetitionen! 
F re 5.6 18.30 specialspelning i kollekti
vet Regnbågen Sunnanväg 237. 
Lö 6.6 Spelning på Folkfesten i Slons
parken, Malmö kl 15-16. Samling vid 
Möllan 14.45. För gemensam bilfärd 
samling Clemenstorget 14.00. 
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