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Prut
budget 

Den nya budgeten för Lunds kommun presenterades i början 
på veckan. Den innebär oförändrad skatt 1982, men en kro
nas höjning 1983. (Därav de båda Malmötidningarnas mot
sägande löpsedlar.) 

Budgeten kännetecknas av hårda nedskärningar på de fles
ta områden: 
-430 daghemsplatser bortprutade på den kommande femårsperioden. 
Avgiftshöjning med en krona per barn och dag- men hot om ytterli
gare höjningar om regeringens förslag till nya bidragsregler för barn
omsorgen går igenom. 
- Inget nytt g'ymnasiebygge inom överskådlig tid. Nedläggninp. av ton
årsmottagningen och skolpsykiatrin. Avgifter på skollunchen i. gymna
siet. 
- Över 400 000 kr mindre i anslag för den kommunala verksamheten 
på fritidsgårdarna. 
-Ett femtontal befintliga tjänster på förvaltningarna prutas bort. 
- Busstationen för landsvägsbussarna flyttas inte till Clemenstorget, 
dvs. det blir inga bostäder på den nuvarande busstationstomten i 
kvarteret söder om MårtenstorgeL 
- Ingen ny biblioteksfilial på Väster eller Östra Torn. 
- Dyrare att åka stadsbuss. 
-Ingen höjning av det kommunala bostadstillägget för pensionärer. 
-Minskat bostadsbyggande. 
MED MERA! 
-Jag tror att a/lmännheten har förståelse för de åtstramningar vi före
slår. Enligt min uppfattning är medvetandet om den ekonomiska situ
ationen så utbredd att människor snarst skulle bli ilskna om vi inte 
gjorde prutningar. Sade Sverker Oredsson i Sydsvenskan i tisdags. 

Vi kräver 
att bli tagna på allvar 
Tag oss på allvar! Försök att inse 
att det är viktigt för samhället att 
några sysslar med konstnärligt 
skapande. De fria grupperna är 
ungdomens alternativ till den 
snobbkultur som kommunen 
stöder. Det är viktigt att vi lyckas 
överleva. 

Ungefär så lät det i flera inlägg 
i torsdags i förra veckan, då repre
sentanter från de fria kulturgrupp
erna träffade kommunala politik
er och tjänstemän för att disku
tera sina krav. 

Varför nöjerniermedså litet? 
Den mest brännande frågan för 
framför allt musikgrupperna gäller 
lokaler - främst repetitionslokal
er. Fastighetschefen Rune Linder 
!>Vek sitt löfte och kom aldrig till 
konferensen och inte heller syntes 
fastighetsnämndens ordförande 
Lennart Ryde (m). I stället hade 
de skickat en underhuggare , Larry 

Andow - som bekant tjänsteman 
på fastighetskontoret och dess
utom s-politiker. När musikgrupp
erna ställde sina krav på att få tak 
över huvudet och litet elström, 
gärna i en rivnin~skåk, så grälade 
Larry på dem för att de inte be
gärde mer! Rivningskåkar finns 
det gott om, sa han, men man 
borde fixa lösningar på längre sikt 
och det var å andra sidan helt o
möjligt! 

Nu krävdes också besked på 
vad som ska ske med bryggeriet, 
gamla elverket och mejerierna -
men något svar stod inte att få. 
Överhuvud taget visade diskus
sionen tydligt fastighetskontorets 
allmän t negativa inställning och 
bristande vilja att samarbeta. Mar
gareta Teleman (s) vittnade från 
fastighetsnämndens arbete att ett 
huvudproblem är Rune Linders 
åsikt i fastighetsfrågor: sälj det 
som går och minimalt underhåll 
på resten! 

Lösnummerpris 1 kr 
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VPK hotas av åtal för gratisserveringen av bönsoppa utanför 
Grand Hotell. Nog tycker vi att den borgerliga våldsappara
ten kunde användas på ett mer ekonomiskt sätt, eller vad 
säger Sverker Oredsson? 

Hyres 
höjning 
125% 
Konuner Galleri S:t Petri att bli 
ett offer för hyreshöjningarna? 
Efter förra årets fördubbling av 
hyran, hotas galleriet nu av en ny 
hyreshöjning på 125%! 

Hyreshöjningskravet beror inte 
på någon upprustning av lokalerna 
från värdens sida, utan är helt 
enkelt ett uttryck för bristen på 
lokaler i Lund och det därmed 
ökande marknad!Wärdet. Hyres
värden räknar med att om inte 
Galleri S :t Petris innehavare Jean 
Sellem kan betala 66 000 kr om 
året, så fmns det säkert andra 
som är villiga att betala den 
rumman för det attraktiva läget 
intill Turistbyrå och stadsbibli
otek. 

Vad som sedan händer med en 
av Lunds originellaste kulturanti
institutioner, är inte hyres
värdens huvudvärk ... 
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Över ett år efter det att beslut 
fattats på VPK:s initiativ om en 
samarbetskonferens mellan Lunds 
fria kulturutövare och kommunen 
så kom den till stånd. Återigen 
fick vi bekräftat att Lund har ett 
ovanligt rikt kulturliv utanfår de 
etablerade institutionerna. Men å
terigen fick vi också bekräftat att 
stadens »fåden> intar en ovanligt 
snål attityd till detta kulturarv. 

Grupperna krävde ekonomiska 
anslag. Nålpengar när man jämför 
med den kommunala ekonomin i 
helhet, med vad kulturinstitu tio
nerna kostar, med de subventio
nerade groggarna på Grand eller 
varför inte - den vandalisering och 
sociala utslagning som sker där 
ungdomen förvägras möjlighet till 
en egen skapande aktivitet. Men 
därmed inte sagt att den fria kul
turen bara är en ungdomsfråga. 
Den är större än så! 

Riktigt ynkligt blev det emeller
tid när önskemålen kom in på an
dra saker än de strikt ekonomiska. 
Kraven på en permanent lokal 
t.ex. i Gamla Elverket el. Auk
'tionskammaren, upprepades. Som 
tillfålliga lösningar fö reslogs til l
gång till rivningsfastigheter. Men 
det gick ju inte. »Rivningskåkarna 
höll inte tillräckligt hög standard .» 
(Sic) Som när den tiggande lodi
sen förvägras en krona till en 
kopp kaffe med motiveringen att 
han behöver ett par hundra till en 
kostym istället. 

Förslag om samordning av infor
mation via kommunens kanaler, 
billigare hyra i konsthallen, stads
hallen och stadsteatern, fler sam
arrangemang, kom. Bra förslag 
som skulle vara billiga för kom
munen och till stor hjälp för grup
perna. Men de uteblivna svaren 
andades välvillig negativism. Eller 
också kom de vanliga undanflyk
terna. Sällan ser man sådan kreati
vitet, fantasiförmåga och originali
tet som när byråkrater hittar på 
skäl mot flexibla lösningar. Ta 
prejudikatfaran t.ex. »Om någon 
någongång får något, har alla and
ra rätt till samma sak på samma 
ställe vid samma tillfålle - därför 
bör alla alltid förvägras allting.» 

Sossarnas likgiltighet gentemot 
de fria grupperna har vänts till nå
got som liknar ett stöd. Men bor
garnas tr.ög!le't är inte ens ideolo· 
gisk. Den är bara dum. !'sann sta
linistisk anda förlitar borgarna sig 
på tunga statliga irtstitutioner, 
medan VPK i detta fall företräder 
den fria företagsamhetens intres
sen. 

Ny 
lokaltidning 

Vi hade gärna recenserat nya 
»Stockew, men tyvärr gick den 
inte att få tag på i Lund. A andra 
sidan kan man ju inte heller köpa 
Veckobladet i Stockholm ... 

Brist på pietet 
Fullmäktige sammanträder den 

här veckan, med inte alltför upp
hetsande f<iredragningslista. Det 
är nog med fullmäktige som så 
många andra formellt beslutande 
organ: de viktigaste besluten står 
inte på någon ärendelista. Ibland 
kan man ock så undra över hur det 
är med respekten för de beslut 
som fullmäktige faktiskt tar. 

Obstruktion 
Här är ett exempel. l december 

-80 beslöt fullmäktige i en av de 
få voteringar som gått över block
gränserna att parkeringsplatserna 
på Östra Vallgatan skulle bort, 
trottoaren breddas och körbanan 
minskas - allt för att minska bil
trafikvolymen och därmed stör
ningarna vid denna hårt belasta
de led. Men när Gatu- och Trafik
nämnden i våras hade att effektu
era uppdraget var moderaterna, 
som hela tiden motsatt sig försla-

get, framme och fick sina koali
tionskamrater med sig på en bord
läggning med hänvisnin8' till en 
utredning av den sort som existe
rar bara för att användas i sådana 
här lägen. Ett halvår gick. Så får 
kommunstyrelsens ordförande, 
som har till uppgift att se till att 
fattade beslut verkställs, ögonen 
på det hela och ryter till mot 
Gatu- och Trafiknämnden. Visst, 
det ska vi ordna snarast, sa ord· 
förande Nelson(c) och tog upp 
det på närm sta sammanträde, vil
ket var i måndags. Nu får jag höra 
att moderaterna, genom sin starke 
man i nämnden, Curt Ohlin , än en 
gång fått de andra borgarna på sin 
linje. På nytt har ärendet förhal
ats: Östra Vallgatan och Biskops
gatan kan fortsätta att vara sam
ma svavelo sande helveten. 

Moderatema älskar bllar 
Moderaterna hänvisar till kost

naderna för projektet, l 00 tusen, 
men omläggningen kan ske till 
kraftigt reducerad kostnad genom 
att Tekniska verken nu in vinter 
ändå ska dra en fjärrvärmeledning 
och då är det bara att göra trotto
aren bredare när den återställs. 
Nej, det är nog inte där skon 
klämmer. Det är med genuint väl
jarslöd av annat slag som modera
terna slåss så skickligt och fram
gångsrikt : moderatväljarna tycker 
om sina bilar och vill inte ha någ
ra inskränkningar av dem . 

Men att (c) och (fp) går med på 
sån t här så tä t t inpå valet är för
vånande: det blir ju konkurrens 
om de borgerliga miljonrösterna 
nästa år. Vad gäller kommunal
rådet Oredsson finns det nog an
ledning att tro att han tycker illa 
om moderatemas agerande. Han 
tycks dock stå maktlös och det 
är väl lärdomen av det hela: det 
finns större åsiktsskillnad er b land 

borgarna än vad som vanligen 
uppmärksammas, men det är trots 
allt moderaterna som väger tyngst 
och deras makt är inte i avtag
ande. 

Billigalle än ett kommunalråd? 
Lunds auktionskammare, . ligger 

på sitt yttersta. Kommunstyrelsen 
vill ha bort denna kommunala 
affårsdrivande verk samhet: den 
går ju g u bevars med l 7 5 tusen i • 
årlig förlust. Förlusten lär hänga 
samman med en hög hyra från det 
kommunala parkeringsbolaget för 
lokalen och vjssa förlu stbringande 
åtaganden gentemot kronofogden. 
Men 17 5 tusen är ju lappri, mind
re än vad det kostar att hålla ett 
kommunalråd. 

Ack, vem har inte stå tt där i 
trängseln kring matsalsmöblemang 
och gamla radioapparater, nästan 
äkta mattor och travar med Lunds 
stifts herdaminnen. Min förhopp
ning var alltid att köpa en billig 
och bra bokhylla, men de skrang
liga ställningar som dök upp gick 
alltid till skyhöga priser och jag 
förbannande den här student
stan. J ag fick nöja mig med di
verselådor med gamla köttyxor 
och gula emaljerade kaffekannor. 

Att borgarna vill lägga ner au k
tianskammaren vittnar om deras 
gamla vanliga brist på pietet, 
fantasi och inlevelse: man tycker 
annars att även Lennart Ryde(m) 
en gång varit ung och behövt en 
begagnad fåtölj. En kommunal 
auktionskammare är i själva ver
ket en viktig service till de mindre 
bemedlade kommuninvånarna. 
Men det är kanske den doktrinä
ra privatiseringen som här skördar 
ännu ett offer. Det här är ju en 
expansiv bransch - se på alla 
seeond - hand butiker som växer 
upp. De egendomligaste företag, 
med namn som Ebberöds Auktio
ner etc har mycket riktigt fallit 
över kommunen som hökar och 
velat· överta den kommunala auk
tionskammarens namn och goda 
rykte. Men med den sortens fir
mor sitter vi bara med en mas&a 
spekulativ antikvitetshantering 
och borta är det hedervärda auk
tionsgodset 

Kommande valfråga? 
Min hemliga källa i detta ärende 

är Rolf Nilsso n, vpk - ledamot i 
kommunstyrelsen, som är mer in
dignerad än vanligt över borgar
nas småskurenhet. J ag håller med 
honom och vill redan nu tillbaka
visa varje anklagelse för nostalgi 
och brist på proportioner. I stäl
let vill jag passa på att härmed 
offentligen kräva att återupp
rättandet av Lunds auktionskam
mare blir en punkt i VPK Lund s 
kommunalpolitiska handlingsp ro
gram inför valet -82. Tills dess 
får jag nöja mig med att fara till 
Löberöd och Marieholm , samt 
ly ssna till Peps fina in~ungning 
av »Auktionsvisaro>. 

k 
Lucifer 

Första mötet 
Vpk:s söndagsskola samlade 
på höstens första möte c :a 2 5 
deltagare. Kvällens ämne var 
historiefilosofi. En smula 
svårsmält, men Svante Nordin 
som inledde mötet, lyckades 
göra ämnet begripligt. 
Marxister har, till skillnad från 
borgerliga historiker, en teori som 
förklarar och ger sam manhang 
mellan olika skeenden i historien. 
Dessutom talar marxismen om vad 
och hur vi genom analy s av histo
rien kan förklara det som sker i 
dag och marxismen ger oss också 
en handlingsber.:dskap för fram
tid en. Historien har en politisk 
potential. 

Faran med att ha en teori (t ill 
skillnad från de borgerliga histo
rikerna) är att man riskerar fast
na i schematism . Teorin fö rklarar 
historien för oss. Det är lätt att 
man so m marxist inte tycker att 
man behöwr undersöka verklig
heten utan hela sanningen är re
dan given genom teor in . Genom 
att kasta ur sig en eller annan 
term om kapitalister , borgare 
eller profit så har man förklara t 
hur det förhåller sig. agon 
närmare undersökning krävs ej. 

Den and ra faran som Svante 
Nordin beto nade ligger i att marx 
ismen är en praktikens filo sofi . 
Med den marxistiska teorin följer 
ett kän slomässig t engagemang och 
ofta en aktiv politisk hand l i ng. 
Engagemanget kan lätt leda till att 
man hellre ser historien som man 
önskar se den än det som verk
ligen sker. finns det kanske i
bland fog för de anklagelser som 
riktas mot kommunister om att 
de skulle vara religösa dogmati
ker? 

Svante Nordin menade att 
fasthållandet vid det socialist iska 
framtid sparadiset är ett exempel 
på både schematism och önske
tänkande. 

Anförandet avslu tades med att 
Svante Nordin pläderade för mått
fullhet i det politiska handlandet. 
Man 111 åste vara rädd om det posi
tiva i dagens sam hälle exempelvis 
de demokratiska traditionerna, 
yttrandefriheten o.s.v. Man vet 
vad man har men inte vad man 
får. Därför måste man skynda 
långsamt. Det predestinerade so
cialistiska framtid sparadiset trod
de inte Svante Nordin på, men 
han såg trots allt det socialistiska 
samhället som ett mål som inte 
får släppas ur sikte i den politiska 
kampen. 
Nästa möte i serien Svensk Histo
ria (27 september kl19.00) hand
lar om hur det historiska skeendet 
framträder i vardagslivet. Kan för
ändringar i det lilla leda till för
ändringar i det större historiska 
perspektivet är en av de frågeställ
ningar som nästa möte kommer 
att kretsa kring. Göran Dahl som 
jobbar på Sociologiska Institu
tionen inleder. 
Kom! Lyssna! Lär och diskutera! 
Litteraturtips: N. Lyngsöe "Ulve
tirnen - kritik af det kapitalistis
ke hverdagsliv" . Ur den danska 
tidskriften "Udkast" nr 3-4 1979. 



Intervju med Lunds BK:s lagkapten 

LUNDS BOLLKLUBB ÄNTLIGEN! 
Med denna slogan vill Lunds 
mest framstående fotbolls
klubb , Lunds BK, göra gäl
lande att 19 81 är året för 
come-back i div 2. Lund har 
inte berikats med högre fot
bollsseriespel sedan 1953. Det 
är tydligen på tiden! LBK har 
också 5 år i rad med medaljer 
i trean bakom sig . 
Torbjörn Nilsson, Sveriges, ja kan
ske en av Europas bästa fotbolls
artister har ju som bekant skrivit 
gästkrönikor i Ny Dag. Vecko
bladet vill inte vara sämre utan 
har inför eventuellt fotbollskval 
i Lund pratat med en av lundafot
bollens profiler Dan Kanter, Jag
kapten i LBK. 

VB: Tre omgångar kvar. På papp
ret lätta motståndare , och tre 
poängs ledning. Finns det något 
som inte talar för LBK? 

Dan: Eg_enili.e;en inte. Vi siktar oå 
37 poäng (fullpoäng), fast match
en· borta mot Y stad blir svår. 

VB: Hur fungerar det med kval
spel i år? 

Dan: Vi får troligen, om vi vinner, 
möta Degerfors hemma o borta i 
mitten av ok'tober. Skulle vi vin-

na denna matchen blir det fri 
lottning mellan de åtta åte rstå
ende lagen om fyra platser. 

VB: Hur ligger Klostergården till 
för ev storpub lik? 

Dan: J ag tror in te det konlmer mer 
än ca 3 000 i ett ev kval, och det 

är ju inga problem. Publikrekoro
et på Klostergården är på 3 800, 
mot Öster i cupen 1979 . Nu får 
vi ju tänka lite på årstiden. 

VB: Hur kommer det sig att LBK 

Summering från 
korpfotbollen 

VPK I gjorde liksom tidigare år 
en dåJig vårsäsong. Fram till som
maruppehållet hade vi bara skra
pat ihop 5 poäng, och efter de två 
första höstmatcherna låg vi som 
ett av fyra bottenlag på 7 po
äng. Senare delen av serien gick 
emellertid bättre. På de sista sju 
matcherna tog vi nio poäng och 
klarade o ss kvar i division 2. 

Anledningarn till att det gått 
så pass dåJigt är många, men en 
viktig orsak till den dåJiga place
ringen är att vi har väldigt svårt 
att göra måJ. Vi har i många mat
cher haft spelmässigt övertag och 
skapat många c,panser, men vi har 
alltför sällan lyckats utnyttja 
dem. 

En positiv sida hos VPK l är 
den goda lagmoralen. Trots de in
ledande motgångarna är det ingen 
som tröttnat och velat lägga av, 
utan alla har varit angelägna om 
att forsöka komma igen, vilket 
också gett resultat i de avslutande 
omgångarna. Inte minst i den sista 
och avgörande matchen mot 
SMU som vi övertygande vann 
med 5-O. 

Inför nästa säsong hoppas vi på 
bättre utdelning framför mål och 
lite bättre hjälp av turen, så att vi 
kan tillhöra det övre skiktet i 
tabellen. 

Liksom tidigare kommer vi att 
bedriva vinterträning på lördags
eftermiddagarna i Lerbäcksskol
ans gymnastiksal. Träningen bör
jar i slutet av oktober, och alla 
intresserade är välkomna dit. 

V pk Il som i år debuterade i divi
sion l, kan se tillbaka på en bra 
säsong. De första matcherna gick 
som vanligt dåligt på grund av 
slarv med vinterträningen. Med se
dan kom spelet (och fl åset) igång, 
och laget hamnade till slut på 
andra plats i tabellen. 

I cupen, där vi var regerande 
mästare, slogs vi u t i åttondels
finalen . Det är första matchen 
vi förlorat sedan vi börjat spela 
i Veckobladströjor. Vårt motto 
är naturligtvis att, trots denna 
förlust, allt går mycket bättre 
med Veckobladet. Även i fot
bollen. 

i år ofta vunnit jämna matcher , 
som ni exempelvis 1980 eller 79 
spelade oavgjort eller förlorade? 

Dan: Det är just ett bra Jags styr
ka' Fast klart uppe i Bromölla 
borde vi tagit båda poängen, där 
hade vi otur. 

VB: Om poängutdelningen varit 
god tycker jag däremot att spel
kvalilen skiftat mycket. Har du 
några kommentarer? 

Dan: Det är sant som händer. Vi 
kan inte spela på topp jämt. se
dan beror ju spelet pa motstån
darna också, vilket avgör om vi 
kan spela ut eller inte . Ta t.ex. 
matcherna mot Vilan . Hemma 
spdade dom ut oss och vi fick 
vara nöjda med 1-0. medan dom 
spelade bedrövligt i Lund , och vi 
kunde spela ut vårt spel (5-l). 

VB: Är årets LBK-upplaga den 
bästa i denna d iv 3 sejouren? 

Dan: Ja absolut , det är en hard 
Konkurrens om platserna och det 
märks knappt om någon i laget 
är skadad. Vår bredd gör att all
tid någon annan kan ta han s 
plats. 

VB: Om LBK gar upp - vilka möj
ligheter har ni da att bli kvar? 
Behövs det förstärkningar? Och 
om ni inte går upp , innebär det 

tror du , att spelare lägger av? 
Dan: Våra möjligheter är säkert 
goda .. Se på TFF i år! Men kan
ske det skulle behövas en mitt
fältsstrateg , möjligen ocksa na
gon förstärkning i kedjan. Går vi 
däremot inte upp är det inte o
sannolik t att någon av de yngre 
lovande spelarna lämnar klubben 

VB : Har du något mer du skulle 
vilja tillägga? 

Dan: J ag vill gärna poängtera att 
även om vi skulle vinna serien är 
våra chanser att ga upp små. Kan
ske 20 - 25 %. Vara motståndare 
är svåra. Degerfors spelade t.ex 
4 - 4 se nast mot Orebro (seriele
dare), och har d iv 2 tempot i sig. 
Vi blir mer ett cuplag . Nej, vi 
skulle vunnit 79 i stället , da vi 
var så snubblande nära ... 

Veckobladet får önska LBK 
lycka till i fortsättningen. Nästa 
match i serien spelas mot Höör 
hemma den 25 / 10. För visst vore 
det kul med ett fotbollslag i tvä
an fran Lund. Tänk vilken fot
bollsfest när storheter som HIF, 
Landskrona och kanske snart 
MFF kommer på besök på Klos
tergiirden! 

Tomas Kanter 

Blöt och kall Mara 
Lugi-Marathon sprangs i ar i regn , 
blåst och kyla . Föga attraktivt 
for aormala människor men gynn
samt för långdistanslöpare, efter
som Juften då blir syrerik och 
svalkand e. Hamnarbetare Carl 
Magnus Berg gick i mäl på fina 
2.21 och Anita Bogarve, från häl
sovård;förvaltningen i Lund , blev 
bästa kvinna på också utmärkta 
3.01. 

Veckobladet hade fOr andra 
året sin springande reporter med: 
Finn gick in på 3.33, vilket är per
sonbästa och gav en sjätteplacer
ing i oldboyklassen. 
- Jag är ganska nöjd men hade 
gärna velat gå under magiska 3.30 
( vdk et ger en nål från Sven sk a 
Marathonsällskapet) summerar 
Fm n, tyvärr blev jag också lockad 
av fallfrukt 5 km från mål. Det är 
inte första gången Lucifer förleder 
människan med äpPlen .. . 

För övrigt sprang Hans Lund
berg från stadsdelsgrupp Öster in 
på utmärkta debutanttiden omkr 
4 lim. Det var bra gjort, men själv 
beklagar Hans att han gick u t i ett 
litet för hårt tempo. 

Som vanligt hade Lugis fri
id rott ssektion nedlagt e tt gott ar
rangörsarbete. In k minst bör lä
karkon trollen och gratismackorna 
efter loppet lovprisas. 

KFUM BASKET (annons) 

KFUM Lund har ett basketlag 
som under någotsånär ordnade 
former försöker hålla motionen 
igång. Vi spelar i div V Skåne och 
vi tränar två gånger i veckan, må 
17.30- 19.00 i Vårfruskolan vid 
busstationen och ons 20.00 -
21.00 i Katedralskolan. 

Tyvärr kan vi bara ta emot 
killar för seriespel. 

' Vi undrar om det finns folk i 
stan som är intresserade av att 
vara med och träna och spela. 
Helst bör du ha spelat lite förr 
och kanske hållt upp några år, 
men är sugen att ta ett tag i 
bollen igen. 

Frågor kan du ställa till Bengt 
1 Persson på dagtid tel 11 73 00 
och_på kvällar 11 14 54. 

VALKOMMEN. 

Medlemmar och sympatisörer 
som vill spda handboll i LUGI :s 
motionsserie ring Rolf Nilsson 
tel12 90 44. 
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Id G Ri\.~D, }{{)TE L L 
tt/Nu har det också kommit ut en 

bok om Grand. Förlagsmän är de 
inte obekanta bröderna Leif och 
Urban Paulsson, skribenter är Nils 
Palmborg, Jan Mårtensson och Per 
Lindström. Boken kostar 45:-. • 

årens rivningsdebatt. Om den står 
fem rader. Och den långa diskus
sionen kring Grands framtid av
klaras med orden "Kommunen 
köpte fastigheten och bestämde 
sig för att rusta upp den för 14 
miljoner. Det beslutet välsignades 
uppenbarligen av lundaborna." Författarnas ambition är att i 

tioårs-översikter parallellt beskriva 
Lunds och Grands öden. Men det 
blir litet ytligt på bägge händer. 
Grands historia handlar mest om 
studentslagsmål, krögarbyten och 

Varför har man förresten så 
ofta struntat i bildtexter? Boken 
är rikligt illustrerad, men läsarna 
lämnas i sticket framför allt med 
uppgifter om när bilderna är tagna. spritspioner. Om en alltför snabb 

redigering vittnar det faktum att 
historien om F-et berättas två 
gånger. Så rolig är den väl inte. 

Boken är nostalgisk - det var 
bättre förr, när maten var billigare ' 
och brännvinet gratis. Författarna 
påstår i sitt förord att "Grand är 
hela stans angelägenhet. Så har 
det alltid varit och så kommer det 
förmodligen alltid att vara." Jag 
påstår att deras bok visar motsats· 
en. Grand var borgarnas och aka
demikernas och så kommer det 
att förbli de närmaste åren. 

Bäst och fylligast är avsnittet 
om "Grand i litteraturen" - men 
här finns ju Piraten och Frank 
Heller och Sam Ask och Gustaf 
Hellström och de andra grabbarna 
(inga tjejer) att luta sig mot. 

Bokens baksida utlovar bl.a. 
att den ska handla om de senaste 

Höstdagjämning, 
fågelutflykt ~ 

Nu har bofinken sin tid, på Hirs
ka fjädrar och med gott hull bär 
det av mot söder. Knappt hade 
molnen lättat efter det första reg
net vinden låg fortfarande på från 
väst, jag kom ut i fria luften: då 
var den där. Glesa band i snabb, 
vägvinnande flykt • bofinken är 
minst av allt en bidevindsseglare. 
När man ser honom i aktion för
står man att det går vågor i luft
havet, att där kan vara krabb sjö, 
dyning, tvärströmmar, lika väl 
som bleke, lugnvatten. Och att 
skutorna där uppe har olika sjö
värdighet, olika segelytor. Bofin
ken, en av våra allra vanligaste fåg
lar, är en tuff, tålig folkbåt i sitt e
lement. 

I F oteviken på kvällen ställer en 
lärkfalk till med dans av helt an
nat slag. Väljer ut en ung ladusva
la, slår m o t d en, m is sar. S tiger e
nergiskt i cirklar, alltid snabbare 
än svalan, slår, missar. Stiger, slår, 
missar, håller sig till samma svala 
hela tiden, de övriga har slutit sig 
samman i en tät flock. Jag tänker: 
hur länge skall svalan orka? Ser 
subjektivt en sorts ångest i dess 
spår på himlen, i dess vindlande 
undanmanövrer. Men den vill inte 
låta sig fångas, den orkar och or
kar och orkar, jag tror att det be
ror på att falken är för het på grö
ten. Den slår för tidigt, i för trub
big vinkel, och detta ger hela ti· 
den svalan möjligheten att falla 
brant i sista sekunden. Slutligen 
faller den av mot en av gårdsdung
arna, falken driver efter som ett 
streck på himlen. Missar ladusva
lan på nytt, men i den panik som 
uppstår över husen får den sin 
kvällsmat ändå: en hussvala. Gu
ten! Världen blev bra fattig den 
dag jag inte hade sådana syner att 
vänta på min bildskärm! 

När mörkret faller på, kommer 
grågässen för att sova. Faller mot 
viken från hög höjd, rullar kring 
sina längdaxlar, ställer vingarna på 
tvären: man hör hur det brusar, 
ser hur skulderfjädrar och täckare 
fladdrar i inbromsningen. Men en 
sak ser man inte, det avslöjar först 
fotografierna: under manövern lig
ger huvudet orubbligt fast, som 
ett nav kring vilket hela akrobati
ken utföres. Navigationsinstru
menten måste ligga stilla, vad som 
än sker med bärplanet och propel
lern! 

Nästa dag, vid infarten till Mal
mö , en syn som jag inte förunnats 
på ett par år : råkor som fäller val
nötter, seglande på vinden . Här 
demonstreras på nytt perfekt 
flyktbehärskning, och nu parad 
med en beräkning som ligger på 
gränsen till »intelligen~> . Råkan 
vet att nöten måste fällas på hårt 
underlag, och för mitt öga ser det 
ut som om hon kan beräkna för 
avdriften på gru_nd av vinden. Upp 
och ner for fåglarna , som hissar i 
luften över sin knäckplatta. I 
Lund fanns det på sextiotalet en 
valnöt på Malmö Nations gård, 
från den flög råkorna till dom
kyrkans tak, varifrån nötterna 
studsade mot intet ont anande 
fotgängare. Ibland tycker jag mig 
skåda fm beräkning där också ..... 
Ett klart fall för hälsovårdsnämn
den, kyrkorådet, naturvårdsver
ket, brandkåren! 

Också sådana ting ger liv åt ett 
landskap, en stad: flimret, de seg
lande punkterna, trädens resning 
och mångfald. Uppskattar vi dem 
efter förtjänst, har vi ögon fOr 
dem, får vi dricka oss otörstiga 
på synerna? 

o;,.--,;s-~ ~'? 

UTGIVARKORSBAND 

Karin Blom 

Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 UJND 

OM BARN PÅ 
BOKCAFET 

Den ene kryper, men sitter mest 
på armen, för säkerhets skull. Det 
finns så mycket okänt, förvånan
de och förvirrande på det här stäl
let. Det lilla bulliga ansiktet läggs 
i djupa veck, undrande. Tills flu
gan dyker upp. Äntligen något 
man känner igen. Befrielsen kom . 
"Uga, uga", låter det om barnet. 

Det andra .barnt!t var hemtamt 
från början. H on pladdrar hela 
tiden. Ögonen strålar av påhittig
het, lust och fräckhet. "Nu ska jag 
på dass", piper hon. Men det är 

. bara skryt. Hon är i blöjor. Hon 
tar sig gärna en runda i butiken. 
För att visa sina armband, som in
te är armband. De sitter runt vrist
erna. Sen vill hon helst fika och få 
sig en saga serverad. 

Tredje barnet dyker plötsligt 
upp. Med intensiva, allvarliga ögon 
upplyser han om att Bokcafe't är 
en båt i vars lastrum finns galna 
kor. Jag bad honom hålla dem där: 
"Du får se efter dina kor". -"Det 
är inte mina kor. Jag har väl inga 
galna kor. Det vet jag bäst. Ju." 
De kom tio minuter efter honom 
till Bokcafet. De höll till i last
rummet. När han inte såg upp 
smutsade de ner skrivmaskinen. 
"De galna korna har bajsat på 
composern", meddelade barnet. 
Vi inlät oss på vådan av kor i last
rummet, av galna kor dessutom, 
och vilka konsekvenserna blir. En 
kund åhörde vårt samtal och sågs 
senare lämna Bokcafet - ja, efter 
att ha köpt massor av böcker, gi
vetvis. Kunden skakade fortfaran
de på huvudet. Två barn visade 
var sin börs, ungefär likadana. 
Med mycket pengar i. De undrade 
om jag ville se? J a, jag ville se 
mycket pengar på Bokcafet. Men 
börsarna var svåröppnade och 
pappan ville inte hjälpa till. Andra 
barn frågar alltid efter kinesiska 
pappersklipp. Karin Lentz - - - -Nu utkommen! 

200 sid, ca-pris 69 kr 

Finns att köpa på Bokcafet 
S:t Petri Kyrkagata 7, Lund. 

- - - -

En trevlig helg, full av experi
mentlusta och oanade möjlighe· 
ter! 

FREDAG 
Ålyssnar den vietnamesiska sagan 
om den magiska pärlan 14:00 på 
stadsbiblioteket. Vad kan det 
vara? 
Vid 22-tiden slits jag mellan Zam· 
las experimentmusik på Sparta 
(vad kan det vara?) och Rolf Wik
ströms hjärtslag på Smålands. En 
olöslig konflikt. 

LÖRDAG 
Mary Andersson på stadsbibliote
ket 14.00. Kan ej motstås. På 
Sparta JTB kl 22.00. En hemma
kväll är ock så OK: Björn Afselius 
22.45 på TV l. 

SÖNDAG: 
Äntligen en chans att hinna med 
att se Fadern! Stadsbibl. kl14.00. 
På kvällen något utöver det van
liga (vad ... ?). P H Wallin och Saara 
salminen framför något slags syd
afrikansk tango på Konsthallen kl 
19.00. 

tN>~GETl 
LÄGENHETSBYTE 
Vacker 7 :a på Ciamenstorget by
tes mot stor 3:a, 4:a el 5:a cen
tralt (helst också en 1 :a el 2:a) . 
Kitten tel. 14 71 16. 

Vi behöver en SITT V AGN. Karin. 
Björn, Ylva. Tel 13 07 59. 

:STADSDELSGRUPP CENTRUM: 
Sdg-Centrum kommer att sätta i 
gång en studiecirkel om VPK 
Lunds kommunalpolitik under 

l 
hösten. Vi träffas första gången 
för ett planeringsmöte onsd. 30/9 
på partilokalen, Trollabergsvägen 

' 21C. Alla intresserade är välkom
na! Vill du delta men inte kan 
komma första gången , elle r om du 
vill veta mera innan du bestämmer 
dig - ring l ng rid, te l. 11 94 71. 

Kompol har möte måndagen den 
28 sept kl 19.30 på partil o kaler 
Trollabergsvägen 21 C. 

BLASORKESTERN. Rep. sönd kl 
19-2 1.15, Vårfruskolan. Ta med 
ev . Eislernoter. 
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