
SOCIAL/SM OCH ARBETARPOLITIK 

VI~(~Jlf)IIJ .. AJ)I~'I, t6 
UTGIVET A V VPK OCH KU I LUND 

Utkommer fredagar 1982 S:e ärg. 
Lösnummerpris 1 kr 

F örs ta maj, första maj. 

DEMONSTRATION: 

Samling på Clemenstorget 13.30 
Avmarsch 14 
Huvudkolonner: Arbetarpolitik
socialism, Kamp mot imperialismen, 
Ett kärnvapenfritt Norden 
Demonstrationsväg: Bangatan, Ny
gatan, Svanegatan, St. Södergatan med 
avslutning på stortorget 
På Stortorget: Huvudtalare Gunnar 
Stensson, korta anförande av KU, 
KHF och Nicaraguakommitten 

FEST: 

Folkets park 19-01.00 
Servering, även mat, spännande musik
program, dans till gruppen Bonneville 

Öresundsbron spökar 

• • 

- Om vi inte asfalterar jordbruksmarken och bygger ut verkstadsindustrin så går det åt helsicke för Skåne . .. 
- Om vi inte bygger en Öresundsbro för bilar missar vi tåget(?) till den stora internationella marknaden . .. 
Nej, det här är inget att skämta om. Det är innebörden av de "vetenskapliga forskningsresultat" som vi kunnat ta del av de senste 
veckorna i den skånska lokalpressen och i lokalradion. 

Det är SSK (Sydvästra Skånes 
Kommunalförbund) som har lie
rat sig med ett "internationellt 
institut för tillämpad systemana
lys" i Wien och som satsat tid 
och pengar på ett treårigt forsk
ningssamarbete med dessa tvivel
aktiga slutsatser. Som draghiälp 
har man anlitat en professor Ake 
E Andersson i Umeå som nu 
dyker upp som ett spöke ur det 

fOrflutna och predikar 60-talets 
kapitalistiska tillväxtfllosofi som 
om inget hänt sen rekordåren. Då 
var han nämligen i farten och för
sökte få stockholmsregionen att 
expandera till en koncentrerad 
storstad. Det var nämligen bra att 
bo i en storstad eftersom inkoms
terna där låg 40% över dem på 
landsbygden. 

Planerarmaffian 
Häromveckan var han alltså i Skå
ne på snabbturnt! med ett späckat 
program: eftermiddag föredrag in
för SSK :s fullmäktige, intervjuer i 
Radio Malmöhus, och på kvällen 
debatt med planerarmaffian. Det 
som släi en är att både planerare, 
~litiker och massmediafolk så o
kritiskt anammar vad denne man 
och hans anhang har att säga, när 
man i själva verket har all anled
ning att försöka slå hål på de nya 
myter han är i fård med att ska
pa. Men det är inte så lätt att 
tränga in i den kvasivetenskapliga 
värld av siffror, formler och dia
gram, där man med datamaski
ners hjälp visar t.ex. "tidsförlop
pet for makroallokering av bo
stadsmark". 

Det kan väl hända att de här 
"systemanalytiska" hjälpmedlen 
kan vara till någon nytta i sam
hällsplaneringen, men att därifrån 
dra slutsatser om hur Skåne mås
te ta upp konkurrensen med 
världsmarknaden och inte bara 
sörja för inhemsk livsmedelspro-

duktion, det innebär politiska 
ställningstaganden som avslöjar 
vilka utgångspunkter dessa herrar 
har haft. -

forts. på sid. 3 



~~ 
~n.sam., 
FöRSTAMAJ! 

Förstamajfirandet i Lund är nu
mera i organisatorisk mening en 
affår mellan SAP och VPK. För 
10 år sedan höll demonstrations
tågen praktiskt taget på a t t tram
pa ner varandra. Vi säger detta 
inte utan en viss saknad. Första
majfirandet har blivit tråkigare 
och vårt ansvar att skapa en bred, 
vital och slagkraftig vänsterde
monstration i Lund har ökat. 

Det är i år nionde gången vi 
tillsammans med KU arrangerar 
vår egen demonstration. Uppslut
ningen har ända till i fjol varit 
ständigt stigande. 1981 hade vi en 
klar tillbakagång. Den kan kanske 
ha berott på det usla vädret, men 
kan också ha varit ett utslag av 
bristande entusiasm hos våra med
lemmar och sympatisörer. Trots 
en mycket stor politisk öppenhet 
mot andra organisationer med vil
ka vi normalt samverkar har våra 
demonstrationer alltmer fått ka
raktären av partidemonstration. 

Vi har verkligen under årens 
lopp ansträngt oss att bredda den 
politiska plattformen utan att for 
den skull sudda ut vår kommunis
tiska profl.l. Vi har genom åren 
diskuterat genensamma manifesta
tioner med antiimperialistiska or
ganisationer, miljöorganisationer, 
fredsorganisationer och kvinno
organisationer. Det är bara i ensta
ka fall vi lyckats få till stånd ett 
organiserat samarbete, men i de 
allra flesta fall har vi lycka t s få 
dessa organisationers medlemmar 
att ställa upp i vårt tåg. De flesta 
har med rätta uppfattat VPK/KU 
som en bundsförvant i deras 
kamp. 

Med de politiska partierna el· 
ler de partisyftande grupperna har 
vi ofta fört långa och motsätt
ningsfyllda diskussioner. Lättast 
tiar vi haft det med socialdemo
kraterna. Dom har utan vidare 
spisning avvisat alla våra propåer 
om samarbete. I slutet av 70-talet 
hade vi ett glädjande samarbete 
med det numera avlidna Förbun
det Kommunist (som delvis dog 
på kuppen!) . Dom andra vänster
grupperingarna fann oss ofta för 
reformistiska och vägrade samar· 
beta. Idag samarbetar dom iställe1 
med socialdemokraterna! Till vår 
stora glädje har syndikalisterna i 
år valt att samverka med oss. Rep· 
resentanter för den förvetenskap
liga och vetenskapliga socialismen 
ingår en skön föreninf (Undrar 
vad Marx skulle ha sagt .) 

Det är som ni ser inte lätt att 
arrangera en förstamajdemonstra
tion. Men vi arbetar oförtrutet 
vidare och hoppas att ni ställer 
upp i år också. Trots alla våra 
brister är vi ändå bäst i stan. 
Socialdemokraternas kampvilja 
tilltar alltid i valtider när rege
ringstaburetterna är inom synhåll. 
Deras öppenhet är vi av erfarenhet 
tveksamma till. Vi minns alla de 
tillfallen på 60-talet då vi hand
gripligen blev utkastade från d eras 
demonstrationer. Men någon små
skurenhet tänker vi inte hemfalla 
åt. Lycka till på första maj, kära 
SAP. För vår egen del önskar vi 
vackert väder över Lund och en 
stor och fln demonstration. 

VPK Lund 
Styrelsen 

En flaska vitt 
Jag såg av Jan Mårtenssons krö
nika i Sydsvenskan härom lördan 
att han ville slå vad om valut
gången i Lund - närmast då om 
hur många mandat Vpk skulle få 
- han trodde inte vi nådde upp 
till nuvarande nio. Först ett 
medgivande: Mårtenssons kröni
kor är ofta stimulerande, elegant 
skrivna och påfallande välinfor
merade och har bidragit till fram
växten av en politisk kultur i 
Lund. 

Nåväl till vadet: det skulle 
gälla "en flaska vitt". Precis vad 
som menas är väl oklart, med vad
hållning handlar ju ofta om 
någon pärlande oc~ l~tt alkoh_ol
haltig dryck. En nmhg tolknmg 
är därför att han avser en flaska 
Hvidt0l, det goda danska lättölet. 
Det passar bra, det råder svång
remstider också för oss i den ar
betande pressen. 

Från hus och hem 
Jag antar givetvis vadet - det är 
utgången här i Lund det gäller 
och på den punkten låter jag mig 
inte skrämmas av några Sifo-siff
ror. Ni har väl lagt märke till en 
del trådslitna och nedgångna fi
gurer som framåt kvällarna samlar 
sig kring köksingångarna till 
Grand och Lundia i hopp om att 
komma över några matbitar: en 
skalk av oxfilen, en bortglömd 
hummerklo, några sorgsna rester 
av hjortronparfaiten? Nåväl, det 
är några av alla dem som 1973, 
1976 och 1979 har fått gå från 
hus och hem på grund av oförsik
tig vadhållning om Vpk Lunds 
valresultat. 

Låt mig nu bli fullkomligt all
varlig. Visst ser det föga muntert 
ut för Vpk på riksplanet. I kam-

pen om regeringsmakten riskerar 
naturligtvis Vpk att komma på 
mellanhand - många med sympa
tier å t vänster kan nog i sin des
peration över nuvarande regering 
rösta socialdemokratiskt. Men nu 
talar vi om Lund! 

Svart och gratt 
Jag ska inte säga så mycket om 
borgarna - ska man döma av de
ras uppträdande i fullmäktige och 
nämnder karakteriseras de bäst 
som nergångna och sönderregera
de. Det gäller särskilt folkpartiet 
och centern, moderaterna ligger 
ju så mycket bättre i tiden och 
kommer att gå fram, med alla de 
reaktionära ungdomsrösterna. Det 
är beklagansvärt: det finns nyan
ser också i borgerlig politik, det är 
värre med svart politik än med 
grå. 

Men till intressantare ämnen: 
vilken attraktionskraft besitter 
Lunds socialdemokrati för de mel
lanskiktsröster som avgör valet i 
Lund? Det giWer människor som 

inte är klassmässigt bundna till nå
got parti, men som har erfarenhe
ter och åsikter och faktiskt hand
lar i enlighet med dem. Vilka för
hoppningar kan de rimligen ~ny
ta till Nisse Gustavsson och Brrger 
Rehn? Inte särskilt stora, vill jag 
hävda. Och den allvarliga risk som 
finns att socialdemokraterna efter 
valet går i koalition med något 
borgerligt parti i Lund måste väl 
inge stora väljargrupper olust. 

Godhjärtat 
Nåja, men Miljöpartiet då? Ja, jag 
kan fortfarande inte förmå mig 
att säga något elakt om all denna 
godhjärtade välmening, Per Gart: 
hon är ju en trevilg påg, Ann-Mari 
Westman och Kjell Dahlström har 
många kloka synpunkter, även om 
de bör njutas med måtta. Jag hop
pas fortfarande att de kan ch~rma 
till sig något mandat - 1 ett 
kommande fullmäktige borde det 
betyda en och annan riving mind
re. Var de flesta rösterna kommer 
ifrån är också klart så länge som 
lundacenterns miljöpolitik in
skränker sig till att arrangera mil
jöveckor med föredrag. 

Jo, jag har hört partifolk tala 
om att miljöpartiet skulle ha stu
lit Vpk:s miljöprogram, som om 
det fanns nån sorts copyright på 
ideer. Sånt är ju trams, partichau
vinism och närsynthet - jag öns
kar att flera partier skulle hämta 
ideer hos oss. 

För Vpk-gruppen i fullmäk
tige som hittills ensam fått stå ~ör 
allt ifrågasättande, alla krav på m
syn, allt det jobb som det innebär 
att bära upp oppositionsrollen i 
en demokrati kunde miljöpartiet 
bli ett psykologiskt stöd . Men vag
heten i deras tankar, det outveck
lade i deras syn på samhället, ett 
samhälle där även den naivaste 
väljare maste märka att det fi?ns 
starka och svaga och att man tvmg
as ta ställning - nej, jag kan inte 
ta miljöpartiet som ett hot. Som 
för att bekräfta alla misstankar 
går miljöpartiet i Lund dessutom 
ut och binder sig för Södra och• 
Västra Ringen - som om nya mo
tortrafikleder skulle vara lösning
en på bilismens miljöproblem! 

Kraftkorn 
Vpk slutligen, har inte muste~ 
gått ur detta röda kraftkorn 1 
Lundapolitiken? Något åt det 
hållet antyder ju ofta just Jan 
Mårtensson. Visst är Vpk :s närva
ro i kommunalpolitiken nu en 
rutin och ingen nyhet, men att 
ideerna och viljan till föränaring 
skulle tagit slut stämmer bara 
inte. Kolla själv på vilket som 
helst fullmäktigesammanträde 
eller fräga vilken borgerlig 
nämndordförande som helst. Gå 

o 

förresten gärna ut på stan och frå
ga folk vilket parti i Lund de 
u..Ppfattar som mest kommunal
politiskt aktivt, i frågor från 
barnomsorg till kulturpolitik . 
Passa på att fråga vilken hållning 
detta lundaparti har till militä
rens maktövertagande i Polen, till 
behandlingen av oliktänkande i 
Sovjet, till synen på socialism och 
demokrati! 

Var är folkpartiets 
blåsorkester? 
Jag ska hejda mig där innan själv
berömmet står mig för långt upp 

·i halsen. Men jag tror alltsa upp
riktigt att tillräckligt många män
niskor i Lund uppfattar nyanser
na och ger Vpk sitt stöd i kom
munalvalet. Däremot är jag vid 
närmare eftertanke orolig för alla 
de andra. De verkar så egendom
ligt passiva. Var är folkpartiets 
blåsorkester, när kommer årsbo
ken "Lund sett från höger", när 
ser vi ett socialdemokratiskt 
veckoblad som inte skrivs av en 
reklambyrå i Malmö, när går Lun
dacentern till direkt aktion mot 
stadsbilismen? 

Aldri~, fruktar jag. Jag tror 
jag får ga ut och demonstrera, det • 
lär vara samling på Clemenstorget. 
Väl mött! 

Lucifer . __ . 

Ung, arbetslös, be 

-Jag är helt på det klara m 
ung idag och sluta skolan 
bostad. 

Sade kommunalrådet Sverker 
Or edsson (fp) till det tiotal K U
are som kommit för att lägga 
fram sitt 11 -punktsprogram för 
arbete och bostad (presenterat i 
VB nr 14). 

VB var enda narvarande tid
ning och kan rapportera att det 
var - en ganska lugn tillställning. 

Sverker O satt tryggt på hem
maplan och besvarade frågor och 
inlägg vänligt och pedagogiskt och 
i stort sett sanr!ingsenligt. 

Det genomgående temat i sva-



Oenighet om Västra Ringen 
Klostergårdens byalag hade bjudit de politiska partierna i full
mäktige till möte i förra veckan för att stå till svars för sin 
syn på hur Västra ringen skall byggas. Det var sannerligen en 
brokig skara löften och förbehåll som gavs. 

Rekordet i flummighet slogs nog 
av centerns Ingvar Amilon som 
bluddrade som centerns värnande 
om miljö och den goda jorden, 
och som nog inte ville ha någon 
väg varken här eller där, men som 
när det kommer till kritan (och 
centerns miljöv!jFka är slut) säkert 
ställer upp på det senaste alterna
tivet . Det kallas D och går från 
Höjebromölla trafikplats norr om 
växthusen men inte ner i Höjeå
dalen under järnvägsbron. Amilon 
skyllde också ifrån sig och mena
de att »vi var i händerna på väg
verket». Att politikerna i Lund 
skulle ha något att säga till om 
verkade han närmast besvärad 
av. 

Två nya vägar på Vaster. 
Lennart Ryde(m) var klart posi

tiv till en väg runt Lund för att 
fullfölja ringleden, och tyckte att 
alternativ D kanske var bättre än 
A, som skulle gå ner under järn
vägsbron. Men det kostar ju mer, 
sa han med avsmak . .. Även so
cialdemokraterna, . företrädda av 

stadslös .. • 

Birger Rehn, talade mångordigt 
och varm t för att Fjelievägen mås
te avlastas och att Västra ringen 
verkligen behövdes. Det sensatio
nella var dock att sossarna vill ha 
två(2) vägar väster om Lund, en 
på varje sida om Värpinge. för
utom den södra delen till Höje
bromölla. Så stackars Värpinge 
skulle bli helt kringsnärjt av vä
gar, ungefår som i dom värsta 
planerna från 60 - talet . I övrigt 
hade Rehn intet ont ord om mo
deraternas krav, utan var helt öve
rens med Ryde om att det var 
skitsnack av Kajsa Theander(vpk) 
att tro att man kunde bygga barn
stugor för dom 23,5 miljoner som 
vägen skulle kosta. 

Kajsa fick utstå mycket skäll 
från alla andra politiker men var 
den som klarast visade att ingen 
av de här vägarna egentligen be
hövs. Det finns ju redan vägar till 
Malmö, och det kan väl inte vara 
nån katastrof om bilisterna tving
as köra en omväg runt LaStrada
karusellen. 

~ 
~g~~ 

1 maj-kaka lj ~----' 
Detta behövs: 3 dl vetemjöl, 3 dl strösocker , 1 tsk bakpulver, 100 gr 
smör, 1,5 dl mjölk, 2 ägg, rivet skal och saften av 0,5 - 1 citron. 

~d att det är svårt att varcz 
Jch försöka få arbete och 
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ren var dels att Lund , ändå ligger 
rätt hyfsat till i jämförelse med 
andra kommunen, och dels att vi 
inte har råd. "Hela Sverige lever 
över sina tillgångar", sade Sverker 
Oredsson och det kan man ju hål
la med om kanske. Att det sedan 
också handlar om hur man använ
der och fördelar tillgångarna är ju 
en annan historia. 

Och undertecknad undrar ändå 
om Sverker Oredsson verkligen 
inser hur det är att vara ung, ar
betslös och bostadslös. 

JH 

Till garnering: 2 äpplen , 1 msk kanel, 2 msk strösocker, 1 O grovt hacka
de sötmandlar. 
Smörj och bröa en kakform ( 1,5 liter). Sätt ugnen på 175 grader. 
Blanda mjöl, socker och bakpulver. Smält smöret och häll i mjölken så 
blandningen blir sval. Rör ihop ingredienserna till en ganska lös smet . 
Skala äpp lena och skär dem i tunna klyftor. Häll smeten i formen och 
lägg äppelklyftorna på. Strö över kanel, socker och mandel i nu nämnd 
orelning. Grädda c :a 1 tim och 20 min m itt i ugnen. Lägg folie över 
f o r men de sista 20 minuterna. 
Tillägnas Nils-Gunnar. 
P.S. Kakan kommer att serveras pil Vpk:s och KU :s 1 -maj -fest. D.S. 

(forts. fr. sid. 1) Öresundsbron spökar: 
Det sägs nämligen aldrig 

rent ut, men det framgår ganska 
klart att det är en ren kapitalis
tisk tillväxtfilosofi som ligger i 
botten, med krav på internationell 
konkurrens, på ständigt ökande 
~apitalbildning och på högt föräd
lingsv~rde - något som jordbruk 
och livsmedelsindustrin inte har. 
Med marxistiska termer gäller det 
alltså för kapitalisterna att roffa 
åt sig så stor del av mervärdet 
som möjligt . . . 
Se upp för spöken! 
Visst är jobben i Skåne viktiga att 
slå vakt om och utveckla, men då 
måtte· man väl kunna satsa på det 
som Skåne är som skapt för -
livsmedelsproduktion, odling och 
förädling. För inte kan det med 
dagens tekniska möjlipleter vara 
så förtvivlat viktigt att verkstäder 
och kemisk industri ligger när
mast Europa? Andra utredningar 
visar ju att företagens kontakter, 
särskilt mellan beslutsfattarna, 
inte avgörs av avstånden. 

Socialdemokraterna i SSK ver
kar mer än lovligt trakterade av 
de nya tongångarna - de stämmer 
tyvärr med deras stenhårda krav 
på kortsiktiga lösningar av syssel
sättningen. Med stor tillfredsstäl
lelse noterade t .ex. Nils Yngve
son att Åke E Andersson hade 
helt rätt i sin nedgörande kritik 
1!-:V en utredning som visar att en 
Oresundsbro aldrig lönar sig. Den 
var ju "fullkomligt felaktig och 
ovetenskaplig" . .. 

Nej , Andersson menade att 
någon samhällsekonomisk utred
ning om en Öresundsbro inte alls 
behövs. Det är bara att lämna ut 
en bro på anbud till byggföreta
gen - så avgör dom om det är 
värt att satsa på. Sen är det helt 
och hållet deras sak att se till att 
få igen det lilla nätta kapitalet .. . 

Se upp för Andersson och 
hans spöken! 

t s 

För några VB :n sen skrev jag ett 
inlägg där jag menade att Vpk:s 
syn på Waldorfskolan i kommu
nen var alltför negativ, och att 
partiet gott kunde verka for att 
skolan fick tillräckligt kommunalt 
stöd. Jag gjorde också en jämfö
relse med Vpk:s positiva syn på 
andra alternativa aktiviteter, som 
exempel nämnde jag Seger, men 
kunde t.ex. också ha nämnt fria 
teater- och musikgrupper. 

På detta debattinlägg inflöt en 
mycket sur reaktion från David 
Edgerton (VB nr 14). "Det var 
värst vad han tog i", löd en kom
mentar jag hörde om DE :s artikel. 
David E drog paralleller till såväl 
SS som Eton. Metoden i det sättet 
att diskutera är att dra ut konse· 
kvenserna av en sak i det absurda, 
och sen argumentera mot den 
karika lyren. 

Personligen a.nser jag inte att 
detta är en särskilt stor fråga. 
Landet går inte under om man är 
lite generösare mot friskolor och 
pedagogiska experiment inom och 
utanför den vanliga skolans ramar. 
Ej heller, menar jag, fläckas Vpk:s 
fana av ett sånt ställningstagande. 
Även om frågan inte är stor, s1 är 
den dock väldigt viktig för dem 
den berör. Så därför tycker jag 
fortfarande att Vpk (och social
demokraterna) bör ompröva sin 
inställning i den här frågan . 

Jan Hinderson 

Val i sikte 

Till de mest stimulerande arbets
uppgifterna för valkommittens 
kommande bildgrupp hör säkert 
att dekorera skyltfönstret till val
byrån nere på Botulfsplatsen 
öppnas l augusti). Till de frågor 
Vpk ska driva i den lokala val
rörelsen hör kravet på en ny järn
väg t ill Staffanstorp i stället för 
den bana som så skamlöst revs 
upp 1961. (Iden är faktiskt inte 
vår egen utan hämtad från den nu 
avlidne folkpartipolitikern Max
well Overton.) För att illustrera 
det hela tänker vi i skyltfönstret 
bygga upp en modelljärnväg, och 
det blir alltså ett styvt men roligt 
jobb för budgruppen att bygga 
upp ett autentiskt lundalandskap 
kring banan. 

Men att rita lokala affischer, 
designa knappar och flygblad 
och inte minst trycka affischerna 
tror vi också är kul. I augusti ska 
det hela ske och bildgruppen är 
just under uppbyggnad. Intresse
rade kan t v vända sej till Monica 
Bondeson, telll 34 33. 

I övrigt anbefalles den val
fondsinsamling som ska bedrivas 
första maj ä det varmaste. 
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HAR DU SETT 
LANDET OM V AREN? 

Se så fridfullt den lilla staden lig
ger där på Romeleåsens utlöpare 
och sträcker på sej i morgonsolen. 
Men under ytan räder redan en 
febril verksamhet i dess differen
tierade näringsliv : bagaren bakar, 
smeden smider, psykologen psy
kologiserar. 

Då är det dags även för dej att 
bege dej till din syssla? Ack nej, 
för utanför fönstret står ju Gustaf 
och visslar som en stare. Han är 
galen av vårsol och vill ut på lan
det, och då är det bara att hänga 
med. 

Det blåser duktigt när vi kom
mer ut på slätten, men vid Harde
berga hittar vi lite lä bakom en 
slänt och sträcker u t oss med våra 
pilsnerflaskor. Plötsligt duggar det 
häftigt över våra uppåtvända an
sikten fastän himlen är klarblå. 
Orsaken ser vi snabbt : ägaren till 
grannåkern är ute och kör med 
stora giftspruta n. 

- Bonndjävel, skriker Gustaf, 
ett klassiskt skällsord som man 
annars inte hör så ofta nuförtiden. 
Men lantbrukaren grinar överläg
set från sin upphöjda traktor. 
Morrande leder Gustaf värt äter
tåg. Bara i förbigående tar han en 
grabbnäve sockerbitar, som vi haft 
med för att ge åt traktens snälla 
hästar, och stoppar i tanken till 
bondens granna bil som står där 
på vägrenen. 

- Såg du att han hade miljö
partiets dekal på rutan, fräser 
Gustaf, och han tinar inte upp 
förrän vi trampat upp på höjder
na bakom Björnstorp och fått 
slätten under våra fötter. 

Här är godsmarker där den 
gamla feodaladeln ännu härskar. 
Och vem kommer där med örn
näsa, hund i koppel, dubbelbös
sa, lodenrock och ridstövlar om 
inte baronen själv, på spår efter 
ett villebråd. Raskt häller Gustaf 
ut T-spriten till vårt kök över sti
gen, och när hunden kommer 
fram blir den alldeles kollrig. Ba
ronen bligar härsket på oss och 
hötter med bössan och jag blir 
orolig, för vad gör den härskande 
klassen när den härsknar? Men 
Gustaf stannar lugnt och sträcker 
åt hunden vår sista matsäckskorv. 

Sen vänder vi cyklarna mot 
Lund. Inte blir Gustaf på bättre 
humör av regnskurarna som sätter 
in västerifrån. 

(Forts. i nästa nr). 

(Ännu ett skäl att 
PRENUMERERA! 
Pg. 17 459-9, 50 kr) 
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I lokalpressens spegel: 

FÖRSTA MAJ 1882 
Hur firade man första maj i Lund för hundra år sedan, 
år 1882? Veckobladet har läst lokalpressen: 
För hundra år sedan fanns det 
inte några första maj-demonstra-
tioner att titta på, de var som be
kant inte uppfunna ännu. Men 
första maj har mycket länge fi
rats av städernas borgerskap 
med allehanda upptåg som val 
av majgreve, skyttetävlingar 
osv. I universitetsstaden Lund 
ingick det i traditionen att stu
dentema skulle uppvakta vissa 
lärare med tal och säng. 

1882 kunde man i stadens två 
största tidningar - Lunds Wecko
blad (konservativ) och Folkets 
Tidning (liberal) - läsa skildringar 
av samma första maj. de är så oli
ka, att man rent av frågar sig, om 
de gäller samma dag. Först kom
mer väderleksrapporten: 

Lunds Weckoblad skriver: 
"Den förste maj igår ingick med 
det herrligaste väder. Luften var 
hög och klar och ej en molnfläck 
syntes på himlen. Men fram emot 
middagen började det mulna allt 
mer och mer, till dess på efter
middagen ett ihållande regn ut
bröt." 

Denna nyanserade rapport, 
som framhävde den positiva bör
jan, jämföres med Folkets tid· 
nings notis: 
"Första maj var kall och regnig, 
föga inbjudande till förlustelser 
i det gröna. " 

Studentuppvaktingen 
Båda tidningarna bevakade gi

vetvis dagens stora begivenhet -
studenternas uppViktning av 
prokansler och av rektor. Lunds 
Weckoblad uppskattar gammal 
god tradition och refererar utför
ligt alla talen: 
"Studentcorpsen uppvaktade igår, 
den l Maj, enligt gammal sed uni
versitetets prokansler, biskop 
Flensburg, samt dess rector mag. 
nificus, professor Ljunggren. Till 
hr procanslem frambar corpsens 
ordförande, kand. Brandel, å sina 
kamraters vägnar deras välgångs
önskningar, hvarvid han yttrade, 
att de komme att förnya löftena 
om träget arbete i vetenskapens 
tjänst . . . 

Härpå svarade hr biskopen i 
varma och hjertliga ordalag . .. 
den fina känsla av grensen för 
ungdomens verkningskrets . .. sto· 
ra pietet för de äldres erfarenhet 
... räcka handen ... arbete i lju 
sets och sanningens tjänst. 

Under sång tågade skaran . . . 
professor Ljunggren ... studen
ternas vårhelsning . . . stolthet 
över att ego honom såsom univer
sitetets styresman ... Hr magnifi· 
cus tackade . . . bästa förhopp· 
ningar om den studerande ung
domen." 

(Till tjänst för dagens läsare 
har vi kortat ner talen något och 
bara tagit med nyckelorden). 

Folkets Tidning hade genom 
åren satt som sin främsta uppgift 
att vara en nagel i ögat på präster
skapet och akademimaffian, och 
den missar givetvis inte ett tillfålle 
som detta. 1882 års version av 
första maj-händelserna låter så 
här : 

"studentkåren i Lund gjorde 
igår, första maj, sina vanliga upp
vaktningar med tal och hu"arop. 

Dessa uppvaktningar äro så 
föråldrade att de väl borde avskaf
fas. Också är det icke synnerligen 
många studenter som deltaga i 
dem." 

Folkets Tidning refererar inte 
några tal , utan funderar i stället 
över varför sädana här tillställ
ningar uppkommit. Det måste ha 
varit kryperi för att stå väl med 
lärarna. Och så lyfter Folkets Tid
ning blicken över Lunds horisont 
till utlandet och konstaterar: 

"Der (vid utländska universi
tet) betraktar man lärarna endast 
för vad de äro: tjänstemän som 
icke utföra mer än sina skyldig
heter, och för sådant tackar man 
icke på afgudiskt sätt. Och fullgör 
en lärare der icke dessa skyldig
heter, eller är han ensidig och 
orättvis, då nedhwisslas han från 
lärostolen. Säge hwad man vill om 
detta uppträdande: om en sjelf 
ständigt tänkande och sjelfstän· 
digt handlande studentkår wittnar 
det. " 

Kom till 
FöRR&NU 
seeondHand 

St. Gråbrödersgatan 12 

kläder, smycken, skor, m. m. 

Bra begagnad damcykel köpes 
Margareta, te/. 13 56 21. 
Säkrast mellan 18-19. 

LAGENHET 
gärna större 
önskas hyra! 

Även tips 
mottages tacksamt. 
Pär 046/11 66 99 

CENTRUMmedlemmar: Baka en 
kaka och ta med Dig ti ll 1 :a maj
festen . Lämna den i serveringen. 
V i räknar med Dig! 

Festkommitten 
VANDRINGSSEKTIONEN sam· 
manträder torsd 6 maj kl 21 .1 5 
hos Ingr id A, Ciamenstorget 6 för 
planer ing av Ardennervandring i 
juni. 
BLÅSORKESTERN: Orkester 1 : 
avfärd 8.24 från stationen till 
Helsingborg. Orkester 2 : avfärd 
9.13 från stationen till Kristian· 
stad. Köp biljett själv. 

KOMPOL: Kommande Ko ~ 
möten måndagar kl 19.30 _:, ,Jar· 
tilokalen: 3 maj: Deadline : or bi · 
drag till kompol hanc; ; rngspro· 
grammet. Disk . om fastighets· 
nämndsfrågor. 1 O maj: Socialistisk 
Folkeparti inbjudna. 17 maj: Mö· 
te om samlad skoldag (SIA) med 
inbjudna (ev. annan lokal) . 

9 maj kl 19 på partilokalen . 
»K ristendom och marxism)). 
Per Frostin inleder. 

~ECKOBUDET 

Redaktion för detta nummer: 
Kenny Andersson, Finn Hagberg, 
Jan H i nderson. 

Nästa veckas kontaktred: Olle Te· 
laman, tel 12 88 80. Redaktionen 
nlls även på t el 14 94 7 8 onsd f rå n 
kl 18. 
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