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Fredagen den 6 maj 1983. 

För en gångs skull var det rik
tigt fint väder på första maj i 
Lund. Annars har vi blivit 
ganska luttrade vad det gäller 
kyla och blåst. Som vanligt 
gick tåget från Clemenstor
get. 

Demonstrationståget följde sam
ma väg som förra året till stortor
get via Kyrkogatan, Klostergatan, 
Bantorget, Nygatan, Svanegatan, 
Stora Södergatan, Västra Mårtens
gatan och Mårtenstorget. 

Nästan 2 000 personer gick 
med i tåget, som var indelat i 6 
kolonner. 4 av dessa hade egen 
musik: 3 blåsorkestrar och en la
tinamerikansk slagverksensem bl e. 
deltog. 

Vid det avslutande mötet på 
Stortorget talade fyra. Först var 
KUs representant Camilla Söder
ström. Hon talade om ungdoms
arbetslösheten. Eftersom det är 
svårt att få arbete, särskilt svårt 
för ungdom, fortsätter många att 
läsa trots att de hellre vill jobba. 
Skolan har delvis blivit förvarings
plats i stället för utbildningsplats 
och det är naturligt att studiemo
tivationen sjunker. Elevantalet 
har stigit drastiskt under 70-talet 
i gymnasieskolan, och det är e
gentligen inte längre aktuellt att 
dimensionera gymnasieskolan ef
ter den s. k. ungdomspuckeln, u
tan snarare efter arbetsmarknads
situationen! Desto värre är det 
alltså att man nu skär ned på sko
lans resurser. 

Kommunistiska Högskoleför
bundet genom Anders Löfgren 
tryckte på kärnpunkten i den so
cialistiska synen på utbildning och 
forskning, nämligen att dessa mås
te ~äna folkflertalets intressen. 
Graciela Landareta, representant 
för Aktion Bolivia, vädjade om 
stöd för Bolivias nyfödda demo
krati. 

Huvudtalare var Bo Hammar, 
partisekreterare. Han talade om 
den ekonomiska krisen och dess 
orsaker. Krisen är kapitalistisk, 
och lär in te biivas av kapitalistiska 
krafter, lösningen måste vara so
cialistisk. Han var också kritisk 
mot de nuvarande militärutgifter
na och deras fördelning. 
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~ ~ Teknik och forskarutbildning 
&.n.sar;;, 

• 
Mera zebra, mindre ränder -
och tvärtom 

Goda slagord kan vara både enty
diga och mångtydiga. Till de sena
re hör det som i år ropades på 
första maj: 

Mera zebra, mindre ränder 
när makten läggs i folkets händer! 

Låt oss ta det som utgångs
punkt för en betraktelse om det 
nyss överståndna förstam aj firan
det i Lund. 

Att ge sej ut på gatan och de
monstrera sin politiska övertygel
se och samhörighet är . en aktiv 
handling som faktiskt är ett strå 
vassare än ett enkelt rö stavläm
nande. Att socialdemokraterna på 
valdagen är flera gånger starkare 
än Vpk är en sak, liksom att de 
har regeringsmakten. Men när det 
gäller anhängare som i någon me
ning är aktiva ser proportionerna 
bättre ut. 

Nu tror vi dock inte att det 
finns dubbelt så många aktiva 
kommunister som socialdemokra
ter här i stan bara för att vårt tåg 
var dubbelt så stort. Socialismen, 
den radikala samhällsförändring
en, är något att ge sej ut på gatan 
för. Den socialdemokratiska kom
promisspolitiken är förvisso inte 
lika engagerande. Alla eftergifter 
nationellt (skattepolitiken, kultur
politiken, JAS), internationellt 
(vapenexporten, IDB) och lokalt 
(Västra - Ringen, troligen också 
musikhuset) måste skapa en ut
bredd längtan efter mera zebra 
och mindre ränder. Även bland 
socialdemokraterna själva. 

Det var fint att dra genom 
Lunds gator i solskenet med två 
tusen glada meningsfränder. Emel
lertid kommer man inte ifrån att 
vi var nästan tre tusen så sent som 
för fyra år sedan, trots att solen 
inte var lika varm den gången. 
Vart har de tusen tagit vägen? Ja, 
inte har de gått till socialdemo
kraterna, för de är ungefar lika 
många nu som då. Nej, de sitter 
hemma eller står vid sidan om -

·vi har aldrig haft så många åskå-
d4re till en demonstration i Lund. 
. De tusen röstar säkert på Vpk 

till alldeles övervägande del, men 
de känner sej annars inte som vpk
are. Vad Vpk, KU och andra ar
rangörer bakom demonstrations
tåget »Arbetarpolitik-Socialism» 
inte får glömma är dessa tusen, att 
vänstern faktiskt är något större 
än Vpk. Låt vara att vi i många 
stycken är vänsterns kärna, men 
det är faktiskt inte bra att vi inte 
har några egentliga medarrangörer 
och att Vpk:s partisekreterare hål
ler ett rätt traditionellt partisekre
terartal. Om vi vill samla en större 
del av den egentliga vänstern ett 
kommande år bör vi satsa på ett 
brokigare tåg, alltså mera ränder 
och mindre zebra. 

Det är inte så svårt som det 
kan låta. Se· på förmiddagsmusi
ken som vi ordnade i år där folk- . 
musiker, rockare, farbröderna i 
mässingssextetten och dixieban
det samlades till en mångstämmig 
hyllning till socialismen. 

Nästa år regnar det nog igen. 
Men med en riktig politik blir vi 
ändock fler. 

Styrelsen. 

Häromveckan utkom rapporten »Teknik och forskarutbildning», författad av Göran Jense, socio
logiska institutionen, i serien Pedagogiskt utvecklingsarbete vid Lunds Universitet. I rapporten vi
sas att studietiderna är kortare, att handledningen är intensivare och att försörjningsmöjligheterna 
är bättre för doktorander på teknisk fakultet än t. ex. på samhällsvetenskaplig eller humanistisk 
fakultet, men också att doktorsexamens meritvärde är lågt och att motivationen därför i bland 
brister. Rapportens slutsatser måste kanske också modifieras något på grund av ändrade försörj
ningsförhållanden för doktorander. 

Det är fem institutioner/avdel
ningar på Tekniska Högskolan 
som undersökts: Tillämpad bio
kemi, byggnadskonstruktionslära, 
elektrisk mätteknik, industriell 
organisation och transportteknik. 
Dels har samtliga forskarstuderan
de vid de här in st itu tionerna till
sänts frågeformulär (och så gott 
som samtliga aktiva forskarstude
rande svarade!), dels har 55 inter
vjuer gjorts, inte bara av forskar
studerande, utan också lärare, ö
verordnade forskare och teknisk 
personal. 

Vem doktorerar på teknis? 
Sociologiskt skiljer sig dokto

randerna inom teknisk fakultet 
något från de på andra håll. En
dast en tiondel av doktoranderna 
på teknis är kvinnor, vilket är läg
re än vid någon annan fakultet. 
Detta speglar könsfördelningen på 
grund u t bildningen (civilingenjörs
examen). Doktoranderna är också 
i genomsnitt ett par år yngre, och 
mycket få (3%) är utländska med
borgare. 

Många har tjänst 
Eftersom civilingejörerna har 

lätt att få jobb, gör konkurrens
situationen att doktoranderna på 
teknis ofta har god försörjning. 
Hela 51% försöljer sig på tjänst 
på högskolan (31% för samhälls
vetare och 15% för humanister) 
och studielån som finansierings
form är mycket ovanligt. 

Regelbunden handledning 
Handledning är naturligtvis 

nödvändig för forskarstudierna. 
Handledningen av teknis' dokto
rande är relativt frekvent . 80% av 
doktoranderna får handledning 
åtminstone flera gånger per ter
min. Att det är så beror på att 
en stor del av doktoranderna hu
vudsakligen utför sina forskarstu
dier på institutionen - många har 
egen arbetsplats där, och ca. hälf
ten ingår i en grupp där alla hål
ler på med samma projekt. 

När handledningen brister blir 
det problem. Orsaker kan vara att 
projektet ligger utanför handle
darens egen kompetens, att hand
ledaren flyttar eller helt enkelt att 
handledaren inte är särskilt intres
serad av projektet. 

Problem blir det också om mo
tivationen är dålig. Det främsta 
skälet att påhölja forskarstudier 
är intresse för ämnet. Samtidigt är 
doktorsexamens meritvärde prak
tiskt taget noll utanför högskolan 
(och bara en del av alla doktorer 
kan räkna med fortsatt forsk
nings- och utbildningsarbete inom 
högskolan), vilket allt bidrar till 
att förlänga studietiden. 

Doktoranderna menar också 
att institutionerna inte betraktar 
sig själva som utbildningsplatser 
för forskare. Antingen ligger dok
torandprojekten helt utanför in
stitutionens centrala forskning, el
ler tar denna ingen eller liten hän
syn till doktorandens behov av att 
prestera en avhandling på rimlig 

tid , dvs. doktoranderna tycker sig 
få för litet utbildning. 

Baksmälla 
Utredningen konstaterar en a

kademisk villrådighet, en baksmäl
la efter främst 60-talets framtids
tro. De erfarna forskarna binds 
alltmer upp i administration och 
får mindre tid över till forskning 
och forskarutbildning. Beständig
heten hos disputerade handledare 
är låg, eftersom det saknas mel
lantjänster - deras egen försörj
ning efter disputationen är osäker. 

Utredningen disk u ter ar hur 
man ska gör forskarstudier mer 
attraktiva. Doktorsexamen som 
krav för vissa offentliga tjänster 
föreslås för att öka merit
värdet. Tryggad försäljning är ett 
annat förslag. 

Två reformer kommer att för
ändra bilden något. Ett problem 
är att det är otillfredsställande 
personligen att avbryta forskarstu
dier som man inte trivs med. Nu
mera kan man dock avbryta efter 
ca. 2 år och ta en s. k. licentiat
examen. 

Frän och med i år ändras ock
så finansieringen av forskarstu
dierna. Alla doktorander kommer 

att vara tvungna att inneha utbild
ningsbidrag för att få tjänst på in
stitutionerna, alternativt kan man 
söka en doktorand tjänst. De sena
re är attraktiva, men ytterst säll
synta. Detta får vissa konsekven
ser socialt för doktoranderna. Ut
bildningsbidraget är nämligen bi
drag, och medför ytterst begrän
sade sociala förmåner. Det blir i 
fram tiden svårt att gå med i ar
betslöshetskassa, föräldraledighet 
m. m. existerar inte. 

Elitism eller masslinje? 
Den centrala frågan är natur

ligtvis: Till hur många doktoran
der räcker pengarna? Det beror 
på vad doktoranderna är. De har 
en grundutbildning bakom sig, 
och därmed i allmänhet studie
skulder. De flesta som genomgår 
grund u t bildning vid universitetet 
går sedan direkt ut· i näringslivet, 
har och utför ett arbete. Dokto
randen fortsätter att utbilda sig , 
men detta är en sanning med mo
difikation. Doktoranden är också 
forskningens fotfolk, den som gör 
grovjobbet tillsammans med tek
nisk personal. Därför bör de också 

vara avlönade för sitt arbete, med 
därtill hörande sociala förmåner. 
Införsäkra doktoranderna! Där
med blir styckepriset på forskar
studerande högt, och därmed blir 
de farre. Utbildningsbidragets 
förutsedda ca. 5 600 kr i månaden 
är ingen jättelön (och till detta 
kommer alltså sociala avgifter), 
för att inte tala om alla dem som 
nu går på halva tjänster eller 
tvingas försörja sig på jobb utan
för högskolan - med studieför
seningar som följd. 

Detta är elitism, ja. Två skäl: 
Det har alltid varit Vpks och so
cialdemokratins strävan att ge yr
kesverksamma rimlig arbetstid, 
anställningstrygghet, rimlig lön 
och goda sociala förmåner. Fors
karstudier har litet udda karaktär, 
och de båda första målen går 
knappast att genomföra för dok
torander. Så mycket viktigare är 
då de båda sista. Ett selektivt 
folkhem är ju knappast försvar
bart! Det andra skälet är att vi vill 
ha goda doktorer, dvs. att inga 
doktorander lämnas i sticket. För 
att bli en god doktor krävs det i 
genomsnitt mycket (och därige
nom dyr) handledning och i bland 
experimentell utrustning - det är 
farligt att breda ut resurserna för 
tunt på för många doktorander. 
Om inte annat, leder det till en o
acceptabel arbetssituation för 
den enskilde doktoranden med 
vantrivsel och eventuellt avhopp 
som följd, eller en försenad 
disputation. 

Det är dags att anse att indivi
den övergår från utbildning till yr
kesverksamhet i och med att fors
karstudier påbörjas. Staten bör ta 
sitt (arbetsgivar-)ansvar, ... men 
lämna inte alla dem som nu sitter 
fast i undermåliga forskarstudiesi
tuationer i sticket utan lämpliga 
övergångsbestämmelser. 

Olle Teleman 

Skägget ur 
brevlådan! 
I Arbetet i onsdags fanns det två 
notiser om fastighetsnämndens i 
Lund behandling av två mejeriä
renden. Dels handlade det om 
man skulle tillstyrka ett musikhus 
i södra mejeriet nere vid stadspar
ken, dels handlade det om att gö
ra parkering på gamla mejeriets 
tomt inne strax bakom Folkets 
Hus. Den ena (3-spaltiga) under
rubriken: »Fastighetsnämnden 
fick äntligen skägget ur brevlå
dan», den andra (5-spaltiga): »Fas
tighetsnämnden fick äntligen 
skägget ur brevlådaro>. 

Frågan är om det inte fanns 
fler skägg i den där brevlådan! 



Ploski-
en av de utvalda 
Andrzej Ploski är en av de fyra lundabor som utvalts att delta i 
den nu öpp~ade Lundabiennalen i Konsthallen. I övrigt domi
nerar Malm o- och stockholmskonstnärer i denna landets första 
stora kvalitetsutställning för skulpturer och målningar. 

En jury har haft att välja bland 
1500 bidrag av 274 konstnärer, al
la under 35 år, ty så är reglerna. 
Det kommunala galleri för främst 
unga artister, som konsthallen 
länge arbetat på att få till stånd, 
har lagts på is på grund av det 
kärva ekonomiska läget. Privata 
gallerier anser inte att s. k. oetab
lerade artister är kommersiellt 
lönsamma. De har därför haft få 
möjligheter att visa upp sig, fram 
till nu . V artannat år är det m e
ningen att salongen ska återkom
ma. 

Andrzej Ploski deltar med tre 
målningar. Veckobladets läsare 
känner honom främst som suve-

rän tecknare, men nu har han allt
så efter ett par års uppehåll åter
vänt till måleriet. Han är född i 
Polen för 3 3 år sedan. Till Sverige 
kom han 1976. Bland hans utställ
ningar minns vi i Lund de som 
han haft på Galerie S :t Petri och 
Galleriet på Kungsgatan. Han har 
sysslat en hel del med bokomslag 
och illustration av böcker och han 
har till och med själv textat en hel 
bok, den nyligen utkomna Aschel
flöjten av Hans Tovote. Ett konst
verk både vad gäller innehåll och 
utformning och en mycket rolig 
läsupplevelse. 

AE 

Tntman o~h Stalin så som de återfinns i Andrzej Ploskis tolkning på 
omslaget till boken Det kalla kriget .av Göran Rystad . 

Tack, televerket! 
Ett stort tack är alla lundabor 
skyldiga Televerket, för det är i 
LUND som KABEL-TV kommer 
att utprovas. Utan att ens ha bett 
om det får vi nämligen 
l. 3 västtyska program (det är 

förstås synd att bara l 0% av 
oss begriper tyska) 

2. Genom dessa program en mas
sa utländska filmer (fast de är 
ju dubbade till tyska ... ) 

3. En installationsavgift på 1000-
2000 kr pr lägenhet, antingen 
man vill eller ej. 

4. En månadsavgift på 15 kr. 
5. Ytterligare möjligheter, fram

för allt för våra barn, att i än 
större utsträckning kunna till-

bringa fritiden framför TV :n. 
6. Möjlighet att efter två år be

trakta vår installationsavgift 
som bortkastad för efter den
na tid upphör försöksverksam
heten och någon fortsättning 
finns inte utfäst. 

Bondfångeri i stor skala med and
ra ord. Och de som i första hand 
åk t di t måste rimligen vara de 
bostadsrättsföreningar och fastig
hetsägare som gått med på eller 
kommer att gå med på detta tele
verkets smarta fö rsök att slippa 
ifrån sina egna utvecklingskost
nader. 

AE 

Vpk emot 
nedskärning 
på fritids 
Socialnämnden beslöt vid sitt 
sammanträde den 20 april att 
lägga ned en grupp på Norre
stugans deltidsförskola. Vpk:s 
ledamöter i socialnämnden 
har dock reserverat sig mot 
detta . 

Tidigare har socialnämndens linje 
varit att barnantalet i grupperna 
inte ska vara mer än 15. Detta 
därför att grupperna är tvåspråki
ga. När man nu lägger ned en 
grupp kommer de kvarvarande i 
genom snitt att innehålla 19 barn. 
Anders Sannerstedt och Margare
ta H ers! o w, representanter för 
V pk i nämnden säger i en reserva
tion mot att lägga ned en grupp 
på barnstugan: »i Vpk är vi inte 
beredda att gå ifrån principen om 
begränsning av platsantalet som 
nämnden tidigare varit enig om J> 

Socialnämnden fattade vid 
samma sammanträde ett par and
ra beslut i samma riktning, dvs. 
beslut som sparar pengar, men 
som försämrar kvaliteten på barn
omsorgen. Tidigare har gällt att 
föräldrarna har måst arbeta minst 
20 timmar per vecka för att bar
net skulle vara berättigat till dag
hemsplats. Nu har detta ändrats 
till att omsorgsbehovet måste 
vara minst 30 timmar per vecka. 
Dels innebär detta att många barn 
till deltidsarbetande föräldrar mis
ter sin rätt till daghemsplats, dels 
innebär det att någon form av un
dersökning eller kontroll av för
äldrarnas restider m. m. införs. 
Vpk :s representanter reserverade 
sig även mot detta beslut. 

Vpk reserverade sig också e
mot socialnämndens beslut om 
barnantal och personaltäthet på 
daghemmen. Socialnämnden från
går i sitt beslut vad riksdagen utta
lat i ett beslut häromåret , att an
talet barn i en grupp inte bör ö
verstiga femton. Vidare vill social
nämnden minska personaltäthe
ten. Där menar Vpk:s representan
ter att personaltätheten redan är 
för låg, och att ytterligare minska 
den är att göra en redan dålig oro
sorgssituation sämre. 

Flygeljazz 
ochfunk 
Stu Goldberg, under flera år key
boardspelare i John McLaughlins 
grupper, kommer till Arkivmuseet 
måndagen den 9 maj kl 20. Sen 
några år spelar han helst solo eller 
uppträder i triosammanhang och 
då på akustiskt instrument - fly
gel. I hans trio ingår vår egen bas
gigant Palle Danielsson och den 
amerikanske trummisen Glenn 
Cronkhite. Den 13 maj kl 22 på 
Pub Sparta blir det funk/latinjazz 
med den relativt nystartade grup
pen Wail från Malmö. Synnerligen 
kvalificerade musiker ingår i den
na konstellation, en septett, och 
man har mött ett stort gensvar 
från publiken i Malmö under den 
tid man har existerat. 

Plektrum står för båda arran
gemangen. 

K vinno
rummet 
I rummet bredvid herrarnas 
sitter damerna och bedriver 
studier. Så är det den första 
måndagen varje månad. Först 
har hela kommunalpolitiska 
gruppen samlats som vanligt, 
men efter en stund försvinner 
kvinnorna in i nästa rum för 
att tillsammans med andra 
studera de patriarkala struk
turerna. 

Vi är runt femto n stycken som ar
betar med Brevskolans material 
»Föreningsstämma» och på bordet 
ligger Berit Åhs' »Handbok i fri
görelse». De flesta av oss har poli
tiska eller fackliga uppdrag eller 
har varit aktiva inom kvinnorörel
sen. Det är både parlamentariker 
och icke-parlamentariker, erfarna 
och mindre erfarna. 

På mötet i söndags diskuterade 
vi vad bra mötesteknik är. Varför 
är det viktigt att ett sammanträde 
genomförs på ett formellt riktigt 
sätt? När bör ordföranden avbryta 
en talare? Vad är en replik? Vilka 
yrkanden kan man ställa i sam
band med behandlingen av ett ä
rende? Dessutom diskuterade vi 
Vpk-styrelsens tanke om särskilt 
kvinnapolitiskt ansvariga i styrel
sen och beslöt att stödja förslaget . 

För nästa möte se annons i VB 
om tre veckor! 

EB,KG 

För freden 
Den 9 maj är en dag för eftertan
ke. Samma datum år 1945 slutade 
nämligen andra världskriget. Den 
dagen var det ju många som hop
pades »Aldrig mera krig!». Det är 
också en viktig dag för alla anti
imperialister och anti-fascister, ef
tersom den dagen markerar seger 
över Nazi-Tyskland och den ti
dens fascism. 

Ett bra sätt att fira den dagen 
är att komma till Smålands Na
tion, Kastanjegatan 7, på måndag 
kl 19. Då skildrar nämligen truba
duren Pierre Ström och författa
ren Arvid Rundberg den anti-im
perialistiska historien från 1914 
till idag med tal, sång och musik. 
Pierre är bl. a. ansvarig för sång
boken »Sånger för socialismen>>, 
medan Arvid bl. a. är känd för sin 
bokserie med arbetarmemoarer. 
Allstå: kl 19, måndag 9 maj, Små
lands Nation. Arrangörer är Lunds 
FredskommittEl och ABF. Efter 
programmet diskussion och serve
ring. 

Knip käft! 
Tänk på tonen och takten 
såra aldrig självaste makten 
som vet alla tricks och konster 
som kan förvandla till monster 
till och med sanning och rätt 
när det osar hett. 

Yttra dig inte så gärna 
etablissemanget vet ju bäst 
och vill dock alltid värna 
den höga frihet som allra mest 
tillförsäkrar dig rätten att tiga 
att buga och bocka och niga. 

S.N. 
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Syntes av Ormus 
och Ariman 
Ledaren i VB nr 14 var tydligen 
provocerande och har stimulerat 
till debatt. Med ledaren ville VB
redaktionen rik ta sig mot en ut
bredd tendens till förakt för po
litik och organisationer. 

Enligt vår tolkning represente
rar Carl Jonas Love Almqvist den 
romantiska individualismen , fient
lig till all planering och ordning. 
Cafe Arimans ägare tycks däremot 
ha andra förebilder än Arimans 
eftersom Renee Tunbjer kommit 
till slutsatsen att politisk organisa
tion är nödvändig, trots allt. 

Med Ariman skjuter Almqvist 
över målet i sin samhällskritik. 
Självklart avsåg Almqvist inte att 
skriva en receptbok för samhälls
förändring. En saga är inget de
battinlägg. Ormus och Ariman är 
litterära gestalter som represente
rar ett motsatsli'ar. Orm us - den 
förstelnade byrakratin. Ariman -
den romantiska individualismen. 
Men låt oss fortsätta ta dessa ge
stalter till utgångspunkt i debat
ten. 

Många är de som stångat sin 
panna blodig i organisationer där 
arrnusordningen härskat. Besvik
na, resignerade har man återgått 
till den privata sfåren, till det ro
mantiska och irrationella och upp
höjt detta till ideal. 

Ännu fler är de som alltid stått 
utanför politiken. Utifrån har 
man tyckt sig iaktta ett cyniskt 
politiskt taktikspel och en för
stelnad byråkrati. I en allmän 
känsla av maktlöshet har man 
vänt politiken ryggen. 

Organisationer och arrnusord
ningar är också skapade av män
niskor. Om dessa organisationer 
och arrnusordningar någonsin ska 
förändras måste människor med 
förhoppningar om något annat in
te ta avstånd. Att delta i politiken 
är inte detsamma som att bli en
kelspårig byråkrat , knäfallande 
för saken. Det innebär inte heller 
att göra sig till martyr på revolu
tionens altare. Politiskt arbete kan 
vara en källa till mycken njutning 
och personlighetsutveckling. R o
man tiken, mystiken och havets 
brus behöver inte skjutas upp till 
efter pensioneringen utan kan 
som Kerstin Gustavsson skriver 
mycket väl förenas med det poli
tiska arbetet . 

Det är nog dags att lämna sa
gofigurerna Ormus och Ariman 
på historiens sophög och i stället 
lyfta fram en tredje gestalt som 
representerar en kollektiv ord
ning. En ordning som baserar sig 
på självständigt reflekterande indi
vider med förmåga både till käns
lor och inlevelse. Kanske är det 
kollektivets samlade erfarenheter 
i ett dialektiskt samspel med kri
tiskt läst samhällsteori som till
sammans slutligen kan störta alla 
arrnusordningar ner i avgrunden. 

VB-red. 

Bio Sparta 
ur tiden 
SF har gett upp att visa film på 
Auditoriet på Sparta. Eller kanske 
rättare sagt : publiken har gett upp 
att komma. Det betyder att Lunds 
enda reprisbiograf slår igen. Kvali
tetsnivån har varit hög, eller ambi
tiös som man numera säger. Men 
någon dragning åt det speciellt 
djuplodande har det inte varit tal 
om, tvärtom. Nej, skall man finna 
en förklaring till att denna oas i 
Lunds biografutbud har misslyc
kats med att dra fo lk så måste 
man ägna sig åt lite s k marknads
tänkande. F ör det fö rsta : läget. 
Sparta är en utkant för biobe
sökaren i gemen . Det går inte att 
locka publik till en så avsides be
lägen lokal som denna utan en 
mer engagerad marknadsföring än 
den man orkat med. Och som en
bart kvartersb iograf för studenter
na i området på Sparta har den 
naturligtvis inte kunnat bli lönsam. 
För det är väl mest som sådan den 
kommit att fungera. De oregel
bundna visningstiderna har säker
ligen också i hög grad gjort att Bio 
Sparta inte riktigt har lyckats pla
cera sig i folks medvetande. Film
studion abonnerar ju lokalen ett 
par tre dagar i veckan, konserter 
och andra arrangemang har då och 
då lagt beslag på lokalen. 

Ett lovvärt försök till alterna
tiv biograf är alltså till ända. Det 
var halvhj är tat - men välment, får 
man förmoda. Nu borde det vara 
dags för kommunen att, som på 
flera andra håll i landet, ställa sig 
bakom en efterföljare till Bio 
Sparta. 

AE 

Första maj. 

UTGIVARKORSBAND 

Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
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V pk Skåne har 
vårfest 

Nu på söndag, den 8 maj, är det 
återigen dags för Vpk-Skänes sto
ra Värfest. Som vanligt är det 
Vpk-Eslöv som arrangerar. Festen 
går av stapeln på Medborgarhuset 
i Eslöv (ett halvt stenkast söder 
om pågatägens ändhållplats) med 
början kl 14.00. 

Det hela börjar med en före
ställning av Lilla Teatern här från 
Lund, som spelar Kanoner och 
makaroner, en revy för barn, om 
krig och fred . 

Musiken går i visans tecken i 
är. Bland trubadurerna äterfinns 
ett par lundabor, Sven Scharnell 
och Clas RosvalL Dessutom upp
träder den på senare tid mäkta 
populäre Ronny Carlsson från 
Eslöv, samt Lasse Olsson. Den 
senare med ett visprogram kallat 
"gul och blå", ett potpurri av 
kända svenska visklassiker. 

På författarsidan återfinns 
Bunny Ragnestam från Kristian
stad, som berättar om sitt förfat
tarskap i allmänhet och sin senas
te bok i synnerhet. 

Henrik Teleman, känd lunda
profil, visar upp sina linoleumsnitt 
och berättar även om tekniken 
bakom för den som är intresserad. 

För den politiska biten svarar 
i år Jörn Svensson, vpk-riksdags
man för fyrstadskretsen. 

Dess u tom finns här ett väl
fyllt bokbord från Lunds nya 
bokhandel - Bokhörnan, konst
hantverksförsäljning, solidaritets
grupper, servering med under
hållning och mycket mycket mer. 
Entre' 20 kr för vuxna, 5 kr för 
barn. Ett billigt pris för en hel 
eftermiddag fylld av kulturaktivi
teter. 

stödkommitten för Centralameri
kas folk har ett eget närradiopro
gram varje måndag kl 17 .30, 99.1 
MHz alltså. Nu på måndag (9/5) 
innehåller programmet bl. a. ett 
stycke nicaraguansk vardag inspe
lat av Bobbie Beckman på platsen 
i Matiguas och en nyhetssamman
ställning. 

Vill du bo i kollektiv? 
I så fall kan du bo i en renoverad, 
gammaldags ?-rummare i centrala 
Lund, med utsikt över stadspar
ken, för bara 750 kr i månaden. 

Ring 13 39 57 snarast. 

B LASO R K EST E R N repeterar sö 
8/5 kl 19 på Palaestra. Sviten . 

OBS ! Appellmötesspelningen 
på lördag förm iddag är inställd! 
Gå i stället och lyssna på Lars-Ake 
Mikaelsson som ersätter oss. 

OBS! Anmäl er omedelbart till 
orkesterlägret i sommar om ni vill 
med! 
V ÄNST E RPOLIT IK l INDIEN ta
la r V enkatesh Athreya om i Vpk:s 
partilokal, Bredg. 28, må 9/5 kl 
19. Arr.: l nternationella u tsk. 

Iii-ok l -~ kOmmunalpolitik 

KOMPOL har möte m å 9/5 kl 
19.30 p å Vp k:s partilokal, B redg. 
28. Dagens poli tisk a frågor: Gym 
nasiesko lan och kabel-TV. 

~EOroiii.ADET 
V eckans redaktionsutskott utgjor
des av : Anders Emilson, Olle Tele
man och Lars Bergström. 

FOTO: Erik Mårtensson. 

N ästa veckas kontaktredaktörer: 
Kristina Lanthen , tfn 11 30 86 
och Lars Bergström, tfn 13 19 75. 
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