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LUND SETT FRÅN V ÄNSTER VPK Lunds årsbok har nyligen 
utkommit för femte året i rad. Boken recenserades i VB nr 18. 
Samtidigt fanns ett inbetalningskort i tidningen. Tyvärr föll pri
set 22:- bortpå en del inbetalningskort. 
Du kan beställa årsboken genom att sätta in 22:- på VB :s post
giro 17459-9 så får du den hem i brevlådan inom några dagar. 

Glad sommar, kära läsare! 

Vi avslutar våren 1983 med detta 
nummer och vi kommer igen, 
stärkta av den ljuva sommaren, i 
mitten av augusti. 

Veckobladet görs ju på ama
törbasis och i de små luckor som 
uppstår mellan jobb, reproduk
tion och nöjesliv. Det mesta vi 
presterar är halvdant, inaktuellt, 

kompakt. Men vt ar sega som 
råttor och vi ger oss inte, som 
Churchill skulle ha sagt. 

Och för övrigt vän tar vi oss 
att alla frampå hösten gör sin 
plikt, dvs prenumererar och 
skickar in text. Glad sommar! 

Red 

Lösnummerpris l :50 

Spykens öde avgjort 
I onsdags var det skolstyrelsemöte. Dagordningen innehöll 18 
punkter, däribland frågan om Spykens till/utbyggnad, eller even
tuellt en helt ny gymnasieskola. 

Resultatet blev att Miljöparti
ets Kristina Makapagal svek Spy
keneleverna. Strömbersskolan 
kommer att bli en delad skola. 
De två förslag som fanns att ta 
ställning till, borgarnas och so
cialdemokraternas, kunde båda 
ifrågasättas. Borgamas förslag 
innebär att man bygger ut Ström
bergsskolan ytmässigt men inte 
volymmässigt och låter den ha 
bara teoretiska linjer. I deras för
slag finns heller inte gymnastiksal 
eller reservutrymme. Socialdemo
kraterna vill bygga helt nytt i 
kvarteret Stenkrossen/Råbykung
en. 

VPK har sagt sig acceptera var
je lösning som innebär en geo
grafiskt samlad skola. Det vill 
säga en allmän skolenhet med 
både teoretiska och praktiska. 
linjer och utrymme för en volym
mässig utbyggnad. 

VPK ville därför bordlägga 
ärendet för att kunna disk u t era 
lösningen med de andra par
tierna under mer informella for
mer. Så blev inte fallet. Social
demokraterna hade med all sä
kerhet gått med på en kortare 
bordläggning om Miljöpartiet 
hade förordat detta, men det 
gjorde alltså inte MP. 

Makapagal röstade mot bord
läggning och för borgarnas för
slag. Skolstyrelsens ordförande 
genomförde här en kupp, och 
föreslog att en gymnastiksal skulle 
projekteras i Måttenslund nära 
Spyken. Ett bete som tydligen 
MP hade svalt. Men majoriteten 
mot att använda det lummiga 
Måttenslundsområdet till något 
sådant, socialdemokrater och 
borgare, var stor och resultatet 
av den omröstningen blev att 
en gymnastiksal kommer att 
projekteras en halv km från 
Spyken, i kvarteret S tenkrossen/ 
Råbykungen. 

Det antagna utbyggnadsför
slaget täcker inte ens de l 00 nya 
nettoplatser på gymnasiet man 
i budgeten räknar med till 85 l 
86. Slutresultatet blir att Strö
mbergsskolan utbyggd och klar 
1988 kommer att bestå av en 
del där den nu ligger, en gym-

nastiksal en halv kilometer bort 
samt på samma ställe nya ba
racker. Nya provisorier! Något 
som VPK i det längsta velat 
undvika. Men som alltså blir 
resultatet av MP:s agerande. 

Naturligtvis kom även andra 
ärenden att leda till diskussioner. 
En tidigare bordlagd punkt, en 
del av det lokala utvecklings
arbete som heter OFRED -
KONST MOT KRIG , kom upp 
igen. Projektet har tidigare i
frågasatts av främst moderaterna, 
men nu gick samtliga borgare 
på (m):s linje. Projektet gick 
trots allt igenom med röstsiff
rorna 6-7, då Miljöpartiets Maka
pagal röstade för, tillsammans 
med socialdemokrater och VPK. 

Diskussioner blev det också 
om den framtida gymnasieorga
nisationen i Lund. VPK:s Henrik 
Teleman ansåg att Lund inte 
skulle söka få försöksverksam
heten med gymnasial teaterut
bildning utan att skolstyrelsen 
istället skulle förorda Landskrona 
kommun! Landskrona har ju till 
skillnad från Lund en bärande 
teateride i Skånska Teatern och 
·eftersom kultur har en utveck
lande och lyftande förmåga 
borde varvskrisens Landskrona ha 
större behov av den, enligt Tele
man. Medhåll fick inte VPK, 
minst av allt från socialdemo
kraterna vars partibröder styr 
Landskrona. SAP:s starke man i 
skolstyrelsen, Sten Norin, ansåg 
att det fanns tillräckligt med 
teatertraditioner i Lund att ta 
vara på. Då menade han vad 
han ansåg vara VPK:s ofta före
kommande gyckelspel i det po
litiska livet. VPK replikerade 
att om nu Lund fick teaterut
bildningen skulle säkert VPK 
ställa upp för gycklarutbildni
ngen, men då fick nog social
demokraterna fortsätta hålla 
i tragedierna. Efter diskussion, 
och eftersom yrkandet inte 
hade någon chans att gå igenom, 
drog VPK tillbaka det. 

Till slut beslutade också skol
styrelsen hur låg- och mellan
stadieskolan på Gunnesbo ska 
se ut .. 

Se Clownen Boman m fl m fl på Höstfesten den 2-4.9! 



~ns e.n;., 
sen är det höst 

Det har konstaterats förr och 
kommer att konstateras igen: att 
ta studenten har idag enbart tra
giska konsekvenser. Man sparkas 
från den trygga skolan ut i den 
alltför realistiska verkligheten. 
Allt man har är lite blommor och 
en vit liten mössa. Inget arbete, 
ingen bostad och mindre möjlig
het än någonsin att komma in på 
högskolans utbildningslinjer. 

Arbetslösheten är större än på 
länge. Trots vår stora Arbetslös
hetskampanj här i Lund tar kom
munen inga initiativ - med lite 
"framåtanda" kunde kommunen 
skapa många arbeten, vilket vi oxå 
beskriver i vårt arbetslöshetspro
gram. 

Ungdomen och de arbetslösa 
måste samla sig och enade kräva 
åtgärder, både vad det gäller ut
bildning, arbete och bostad! 

Men nu är det trots allt som
mar. Vi glömmer den brutala 
verkligheten och åker på Bowie
konsert, tågluffar eller får ett li
tet nätt jobb i ett potatisland. 
Men - även här kan man göra nå
got konkret: fredsmarschen till 
Silkeborg! Det är det viktigåste 
kravet att kämpa för, fred. I Dan
mark, Vedbaek, ligger en NATO
central som indirekt utgör ett för
intelsehot mot Skåne. Den måste 
bort! 

Sen efter sommaren kommer 
hösten ..... Då gäller det att ta itu 
med allting, vakna upp från som
marruset och kämpa för ungdo
men, framtiden och socialism. 

Västra Ringen igen 
Kommundelsplanen för Kloster
gården har diskuterats i pressen en 
hel del den senaste tiden. Man har 
kritiserat förslaget att bygga bo
städer på de nuvarande bollplaner
na. På tisdagens sammanträde i 
hälsovårdsnämnden hade man 
inget att invända mot att dessa ä
ven i fortsättningen fylls med mo
tionerande korpfotbollsspelare, 
snarare tvärtom. 

Däremot diskuterades Höje å
dalen och den vikt man i planen 
lägger vid att den finns. Den be
traktas som en mycket viktig re
surs för de boende på Klostergår
den. Som en konsekvens av detta 
anser nämnden att detta förutsät
ter att dalgången lämnas orörd! 

Ännu en instans har alltså ut
talat sig emot de presenterade pla
nerna på att en väg (Västra Ring
en) ska få förstöra ett omistligt 
rekreationsområde i Lund. 

Försommar- blues 

hg känner mig liksom så trött 
• >ch håglös, blicken från mina rö
da i:igon är ofta matt och slö, eller 
möjligen lite glänsande. Jag drab
bas av plötsliga lynneskast: är livet 
ett helvete och Lund en håla, 
styrd av dumma och elaka borgare, 
eller finns det hopp? De mest 
verklighetsfrämmande ideer hem
söker mig, jag får t ex för mig att 
den här kommunen skulle ha råd 
att låta ungdomar disponera loka
ler för kultur- och musikverksam
het Tidvis skolkar jag från skolan 
eller jobbet och det "försvinner 
pengar" . Vad kan det vara med 
mig? Har det blivit ett övermått 
på kommunalpolitik på sistone el
ler har jag helt enkelt druckit för 
mycket mjölk? Flyende den allt
mera påträngande beskäftigheten 

IDE~ATTI 
Ett varningsord 
"TV-tittaren får både fysiska och 
psykiska skador. Han blir glömsk 
och får svårt att lära sig nya saker. 
Ofta följer trotthet och likgiltig
het. Kontakten med verkligheten 
blir dålig. Den som börjar se på 
TV tidigt riskerar att 'sova bort' 
sina tonår och därmed missa fri
görelsen i puberteten. - Andra 
risker vid TV-tittande är ångest, 
panikkänslor, retlighet, depression 
och förvirring ... Det har visat sig 
att TV-tittande är vanebildande. 
Och missbruket kan vara mycket 
svårt att komma ur. " 

Citat ur aktuell informations
text på skånemejeriers mjölkpa
ket, lätt anpassad för VB av Far
bror Joachim. 

från ae moraliska upprustarna 
sökte jag mig till Lunds nya cafe
er. J ag blir nämligen också hung
rig efter sötsaker eller intensivt 
törstig. 

Fräscht, mycket fräscht 
Jag böljade på Nybakat i Schan
nongs gamla lokaler på Kloster
gatan. Man beställer och betalar 
därnere, sen går man en trappa 
upp till ett nyrenoverat och ut
byggt loft med trävita bjälkar. 
Frasiga wienerbröd och en fräsch 
miljö, måste man säga. Fint 
blandad publik: shoppande damer, 
lunchlediga socialassistenter, gäng 
av skolungdomar precis som på 
min UJigdoms skolfik. Kanske är 
de röda dukarna lite väl småpif
figa, men det går nog att stå ut 
med. 

Nyanserat om TV 
En gång för länge sen fanns det li
berala ekonomer som sa, att om 
bara konsumentens fria val fick 
styra så ordnade sej allt till det 
bästa. Eldgivningen mot den teo
rin har dock från socialistiskt och 
annat håll varit så långvarig och 
effektiv att t o m dagens ny libera
la, ultrakonservativa ekonomer ta
lar om reklamens roll, samhälls
mönstrens inflytande mm som gör 
att valet inte alls är "fritt". 

I det läget kommer signatu
ren (?) Karl Anka och säger att 
TV "har ett klart bildande infly
tande och ger lustfylld avkopp
ling" bara "man lär sig välja rätt 
program". 

TV-tittandets sociala effekter 
är plötsligt borta. I centrum står 
den rationelle Robinson Crusoe 
som fritt och rätt väljer program. 
Större valfrihet ger större lycka. 
Economical man återupprättad. I 
VB. Man baxnar. 

Gunnar Sandin 

Till dialektikens lov 
Cafe Ariman har ju varit föremål 
för en nog så intressant princip
diskussion i dessa spalter och jag 
kan bara vittna om mina spontana 
reaktioner. Smånätta orientaliska 
kakor som ätes med vispgrädde, 
starkt kaffe, diktsamlingar på hyl
lan, lite av gammal Atenpublik: en 
kille sitter och stickar så hem trev
ligt i plyschsoffan, allt omvävt av 
indisk musik. Senaste numret av 
Veckobladet ligger framme, ett 
gott tecken. Jag kommer säkert 
tillbaka och Gud må förlåta mig 
min motvallskärring-reaktion. Men 
jag får alltså lust att starta Kafe 
Ormus, Öl och Mat. Jag ha
de tänkt mig lite plastkoppar, re
jäla limpsmörgåsar med hushålls
medvurst, samt mazariner och 
bruna bönor med stekt fläsk . Man 
kunde kanske komma över lite 
gamla Teknikens Värld och Vec
ko-Revyn att ha på tidningshyllan 
och i bästa fall ett flipperspel. 
Finns det ingen som känner till 
nån gammal gallerilokal som skul
le gå att ändra om? 

Säsongslut 
Den politiska säsongen närmar sig 
sitt slut och kanske borde man 
summera intrycken, men jag ska 
fatta mig kort. Min enda reflexion 
är att fullmäktigesammanträden 
av den sort vi hade häromveckan 
någon gång borde leda till en själv
prövning inom Lunds socialdemo
krati. J ag tänker på bristen på in
tresse för insynen i de kommunala 
bolagen, där t o m borgarna visade 
vissa insikter, jag tänker på vad de 
gjorde kring motionen om Mår
tenstorget, jag tänker på Birger 
Rehns uttalanden om Västra 
Ringen. Visst är detta mest en in
tern fråga för partiet själv och 
dess väljare, men det är inte likgil
tigt för oss andra. En bättre poli
tik i Lund kan svårligen komma 
till stånd utan en stark och vital 
socialdemokrati. Deras nuvarande 
svaghetstillstånd, karakteriserat av 
toppstyrning, stelhet och apati 
blir man bara ledsen över. 

Jo, jag har en synpunkt till 
förresten. Den är att vi med för
slaget om Forskarbyn kanske har 
filtt Lunds viktigaste planerings
fråga sen 60-talet. Den kan natur
ligtvis inte bara glida förbi som ett 
mindre stadsplaneärende eller en 
privat bisyssla för några kommu
nalråd utan måste upp till bred of
fentlig debatt. Ska högattraktiv 
mark praktiskt taget skänkas till 
Skånska Cement, ska Lund gripas 
av en tillväxthysteri som stjälper 
all rimlig regional balans och är 
det Ericssons tusen mobilradiote
lefonu tvecklare Lunds universitet 
behöver? Ställer man sådana frå
gor kommer det naturligtvis att 
bli ett jävla liv - när etablisse
manget är på expansionshumör så 
tål det inga missljud i hyllningskö
ren. Ni såg väl hur Jan Mårtensson 
gav Miljöpartiet snubbor för deras 
brist på entusiasm. Men det kom
mer att krävas att Vpk och Miljö
partiet kommer med egna kon
struktiva förslag som kan bidra till 
en industriell förnyelse i den här 
landsändan och ta vara på de kun
skaper som finns här. Jag tror det 
blir en spännande höst. Trevlig 
sommar! 

Lucifer 



Balett och by;råkrati Upplivande kon·cert 
Arrangemangen för ett kulturmejeri i lördags (28/5) visade vil
ken glädje och bredd, kraft och kompetens det finns i den rörel
sen. De visade också att många unga och nya människor har dra
gits med. Utmärkt. 

Efter festtåget uppfördes nere i 
stadsparken ett spel om kampen 
för musik- och kulturhus i Lund. 
Det var uppbyggt som dans och 
pantomim med korta konferen
cierkommentarer som enda talin
slag. Det visade hur musiker, skå
despelare, dansare och andra har 
funnit varandra i kampen, hur de 
hittills har stångat sina pannor 
blodiga mot de paragrafrabblande 
byråkraterna men att inte ens de 
senare är opåverkbara. Även byrå
kratens själ har en röd (konstnär
lig, livsbejakande) sida jämte den 
svarta, och i den sublima slutdan
sen är det den röda som får över
taget. Kul och anslående. 

Nu kan man dock undra hur 
god beskrivning detta är av den 
aktuella kampen i Lund. Byråkrat 
ska väl översättas till kommunal 
tjänsteman. Visst kan väl instans
ernas och tjänstemännens mång
fald vara förvirrande även i en 
måttligt stor kommun som Lund , 
men annars tycker jag nog det är 
slående hur progressiva och posi
tiva många tjänstemän har varit 
just i detta fallet. Vi har kultur
tjänstemännen på olika förvalt
ningar som gemensamt uttryckte 
ett starkt stöd för projektet, och 
något liknande har skett på social
förvaltningen. Detta är faktiskt 
rätt ovanligt, och positivt som 
sagt. 

Rune Linder 
Sen finns det förvisso en tjänste
man, en byråkrat, som aktivt ar
betar för att stoppa projektet, fas
tighetschefen Rune Linder. Men i 
hans fall tror jag det är galet att 
skylla motståndet på någon byrå
kratisk stelbenthet eller inskränkt-

het. Rune Linder är en politise
rande tjänsteman med en arrogant 
uttalad konservativ ideologi, nå
got som hans envetna och fram
gångsrika kamp för att avveckla 
det äldre kommunägda husbe
ståndet vittnar om. 

Projektets andra och väl egent
liga huvudfiende finns bland poli
tikerna. Moderaterna och centern 
vill riva, folkpartiet gör krampak
tiga (och bara delvis aktningsvär
da) försök att skaffa sej en profil
fråga, socialdemokraterna är up
penbarligen kluvna men knappast 
att lita på - minns Brita Colibergs 
Arbetet-intervju med deras tunge 
företrädare i fastighetsnämnden, 
Per Lundgren. Bara miljöpartiet 
och V pk är klart för. 

Felaktig analys? 
Har jag rätt i detta så är tendensen 
i stycket missvisande. Beror det 
på en otillräcklig eller felaktig 
analys hos dess upphovsmän? Om 
så kan det vara bra med diskus
sion i frågan. Det har nämligen 
stor betydelse i all politisk kamp 
att man rätt kan definiera huvud
fienden. 

Men skälet är kanske fram
ställningsformen. Hur gestaltar en 
dansare en borgerlig eller tvehåg
sen socialdemokratisk politiker? 
Det måste vara svårt. Byråkraten, 
den svarte med sin insnörda själ; 
är däremot lättigenkännelig som 
en commedia dell'arte-figur. 

Att även dansen finns med i 
kampen för ett kulturmejeri är ut
märkt. Om stycket ges igen så gå 
och se det, men koncentrera er 
gärna på dess allmänna förtjänster 
och inte på dess relevans för den 
aktuella kulturhuskampen. 

Gunnar Sandin 

Bostäder på Pålsjö Ängar 
Miljöpa~tiet . oc~ vp~ har) en 
reservatlon 1 Halsovardn!imn
den enats kring kravet pa. b~
städer på Pålsjö ängar. Vt CI
terar en del av texten: 

Större delen av området lämpar 
sig av flera skäl utmärkt för bo
städer - närhet till redan befint
lig service och ett relativt centralt 
läge, för att nämna några. Däre
mot passar inte den verksamhet 
som nu planeras - forskarby och 
industriell verksamhet av än så 
länge okänd omfattning och med 
i stora stycken okänt innehåll. De 
som förespråkar att forskarbyn 
ska förläggas på Pålsjö ängar, häv
dar att närheten till universitet 
och högskola är viktig. Mot det
ta vill vi hävda att närhet är avse
värd oavsett om det är l 00 meter 
eller l kilometer mellan forskarby 
och umversitet, samt att omgiv-

ningshygieniska aspekter alltså ta
lar emot den nu föreslagna verk
samheten men talar för att om
rådet planeras för bostadsända
mål. Forskarbyn skulle i det se
nare fallet kunna lokaliseras till 
något av Lunds befintliga indu
striområden. 

I förra veckans VB uppmärksammade vi Lunds kommunistiska 
blåsorkesters uppspelning av en svit ur Brechts Tolvskillings
operan. Intresset för denna händelse har varit så stort att vi 
lockats publicera ytterligare materia. 

Det var med glädje och spänd för
väntan jag gick till Arkivmuseet 
på måndagskvällen. 

Jag vet faktiskt inte om Tolv
skillingssviten någonsin framförts 
i Sverige. Och när Tolvskillingso
peran spelas får musiken nästan 
alltid stryka på foten. Antingen 
genom ett så högt tempo att själva 
melodin försvinner i ett allmänt 
rabblande, eller som i Stockholms 
parker för några år sen genom 
UPPJAZZNING! Här i Lund nöjer 
man sig med ett fattigt piano som 
ackompanjemang! 

Men äntligen - några, som till 
skillnad från Louis Armstrong, 
upptäckt och uppskattat musiken 
i dess ursprungliga skick och ton. 

Nära originalet 
Interpreternas avsikt har helt klart 
varit att hålla sig så nära originalet 
som möjligt. Dock fanns avvikel
ser på vissa punkter: Fagottstäm
morna var ersatta av tenor- resp 
valthorn. Detta förändrar klang
bilden speciellt i de träblåstänkta 
avsnitten. Där spelade nu valthor
nen vilket gav en blåsarkvintett
känsla. Trombonen hade ersatts 
med althorn. Då dessa solopar
tier framfördes med musikalitet 
och klangskönhet finns inget att 
invända. 

Ett pianotillägg, f.ö. framfört 
med ackuratess, i flöjtversen på 
" angenehmes Leben" förmådde 
inte riktigt bringa ordning i ore
dan. Däremot förstår jag inte var
för klarinettister i alla tider haft 
invändningar mot just denna sång. 

På slagverkssidan var nästan al
la instrument utbytta. Nå, men då 
varje klanglig intention bevarades 
fanns bara att glädjas åt noggrann
het och precision i spelet. Särskilt 
de punkterade triolerna tillsam
mans med saxarna i Moritalen gav 
den rätta elegansen. 

Hög klass på trumpeten 
Varför man ratat originalversio
nen av Kanonensong förstår jag 
inte. Även om den här hade sina 
poänger, verkade den i alla fall in
te lättare. Man märkte att trumpe
tarn~ var av hög klass. Men jag 
saknade den explosionsartade 
mellandel som finns i original
versionen. 

Att lägga in Sjörövar-Jennys 
visa var att ta en för stor frihet, 
även om arrangemanget inte var 
dåligt - stundtals kunde intres
santa klangkombinationer skön
jas. Men det spräckte den uttänk
ta och helgjutna formen. 

En av kvällens största behåll
ningar var Pollys lied. Finstämda 
och rogivande toner steg från gi
tarr, flöjter och klarinetter. I tut
tipartiet var fagott ersatt av te
norh ,rn. Det fungerar, särskilt lå
ga F gav en vacker klangbotten. 

Dragspelet? 
Även om dirigenten bör bliva vid 
sin läst, hade tangon sina hetsande 
partier. Men var fanns dragspelet!? 

I finalen, trots överraskande u
tommusikaliska inslag och vissa 
tveksamma insatser upplevde man 
medvetenhet i tolkningen. Innan 
det intressanta klockspelet presen
terades fick det föregående cre
scendot klinga ut ordentligt i en 
rejäl cesur. 

J a, kvällens konsert var uppli
vande både för mig och musiken. 
De flesta förändringar tillförde o
nekligen musiken något, även om 
det är härligt att höra en orkester 
där alla tar sin uppgift så på all
var, och den konstnärliga tolk
ningen och karaktärerna verkar så 
väl förankrad i var och en av musi
kanterna. 

Kurt Weil! 

Rädda varven 
»Rädda jobben vid Kockums 
varv» kräver vpk-Skånes distrikt
styrelse i ett uttalande som VB 
i förkortat skick publicerar här 
nedan. 

Staten övertog med varven en 
verksamhet som privatkapitalet 
ville dra sig ur, eftersom dess tid 
befarades vara ute. staten köpte 
för ett ett högt tilltaget pris ut 
privatintressena. Vad_ ~taten hit
tills gjort är att admmJStrera ,de~ 
avveckling av varven, som låg 1 

det samlade privata kapitalets 
intresse. 

Nedskärningarna vid varven i 
Malmö och Uddevalla kan inte 
få genomföras. Genom en aktiv 
politik kan man förbättra mark
naderna för varven. For det for
sta bör man lägga upp ett pro
gram för att utveckla den ID;i
kes sjöfarten. För det andra mas
te man söka nya marknader för 
fartygsproduktion genom politis
ka handelskontrakt med främst 
länder i tredje världen. För det 
tredje behöver Sverige en bättre 
anpassad handelsflotta under 
svensk flagg. För det fjärde be
höver fiskeflottan förnyas. Till 
detta kommer de anställdas män
ga förslag till alternativ produk
tion. - · · 
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Farligt 
för cyklister 
För ett par veckor sedan var jag 
en afton u te för en cykelolycka 
som resulterade i en ihopsydd ö
verläpp och ett antal svidande 
skrapsår. Det hela utspelade sig på 
cykelbanan utanför Draco. En as
faltvall som var lagd över en led
ning stoppade cykeln tvärt och jag 
gjorde en ofrivillig buklandning på 
det hårda underlaget. Ingen var
ningsskylt var u t satt. 

När jag kom till jobbet, illa 
tilltygad som en riven hankatt, ut
spann sig givetvis en del konversa
tion och det visade sig då att en 
arbetskamrat några dagar tidigare 
stupat på samma plats. Ytterligare 
några dagar efter min egen olycka 
blev en bekant illa tilltygad (fick 
sy ihop hakan) efter att ha cyklat 
på en annan upphöjning i den cy
kelvänliga (ironi!) staden Lund. 

J ag beslöt mig nu å tervända 
till brottsplatsen och kolla in upp
höjningen och det visade sig att 
den på dagtid inte såg så farlig ut, 
men det var och är den! Jag bör
jade nu mer systematiskt rikta 
blicken ner mot marken när jag 
cyklade omkring i staden och 
fann därvid att Lunds gatunät är 
perforerat med cykelf<illor. Ta ba
ra Bredgatan som jag passerar dag
ligen, det är ett under att man le
ver! Utanför partilokalen i höjd 
med postlådan finns en fördjup
ning som en albatross skulle kun
na häcka i. 

Lunds lasarett borde föra en 
statistik och slå alarm inför alla 
cykelskador, men jag betvivlar att 
så sker. J ag märkte inte att några 
noteringar gjordes och hur som 
helst tog man absolut inte reda på 
var olyckan skett. Detta borde va
ra ett område för den förebyg
gande hälsovården. Varför inte en 
het linje mellan akuten och gatu
kontoret, gärna nattkoppling? 

Finn Hagberg 

~HO 

Har han inte barn? 
Med stigande fö rvåning läser jag 
vecka efter vecka hur Lucifer tar 
sig runt från det ena ölcafeet till 
det andra, sam t vandrar runt till 
alla andra obskyra lokaler och 
fester han hittar. Han dricker öl 
och sitter och hänger långt in på 
nätterna. 
H ur har mänskan tid till alla 
dessa utsvävningar? 
Har Lucifer inga barn att ta hand 
om? 

Orolig förälder 

Barn- och 
f ö räldrafientligt 
I måndags (30/5) bjöd Lunds 
Kommunistiska Blåsorkester på 
en mycket trevlig konsert, man 
spelade liten tolvskillingsmusik av 
Kurt Weil!. De spelade bra! 

Dessvärre höll hela konserten 
på att förstöras av det vanliga 
vänsterfenomenet: en mängd barn 
i ålder O till lO år som inte kunde 
hålla tyst, inte sitta stilla. Att i ett 
stilla parti under en konsert höra 
gäll barnagrå t eller klam pet av ett 
barn som springer omkring är för 
djävligt. 

Föräldrar, även inom vänstern, 
får faktiskt lära sig att ordna barn
vakt, stanna hemma, eller lära 
barnen att sitta tyst, stilla och 
lyssna! Det är frågan om solidari
tet med de andra· konsertbesökar
na som i ett sådant här fall fak
tiskt vill ha en musikalisk upple
velse. Dessutom är det frågan om 
vanlig hyfs mot orkestern, när den 
nu spelar för oss gratis! Man gör 
minsann inte likadant när man be
talar dyrt för att se Cullbergbalet
ten eller opera! Eller när man går 
till Pub Sparta för att lyssna på 
rock! 

Henrik Teleman 

o 
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Sista chansen att köpa böcker 
före sommaren. 

Bokhörnan har sommarstängt 
13/6- 15/8 

Bokhörnan Östra Vallgatan 25 Bokhörnan 

UTGIVARKORSBAND 

Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 LU!'WD 

Anmäl dig till Sommarlägret 

Sommarlägret äger som vanligt rum vid Hjärtasjön i Lönsboda. Mellan 
den 22 och 30 juli. Anmälningstiden tilllägret gick egentligen ut den 
l juni, men ni har chansen att anmäla er fram till den 15 juni. Är ni 
intresserade så ring till Ann Schlyter 046 -14 75 05, Ulrika Jacobsson 
046-13 20 95 eller Sonja Nilsson 040-814 81. 

KOMMUNMÖTE 16 juni kl19.30 
stadsbiblioteket studiecirkelrum 
l Huvudtema: Tredje Vägen. 

Jag är en grekisk tjej som kör med 
min son till Saloniki, Grekland 
omkr. 15-18 juni. 
J ag har plats för andra tjej er 
eller par som vill dela på ben
sinkostnaderna. 
Anastasia 042-22 89 84 

kommunistisk 
kommunalpolitik 

KOMPOL har möte må 13.6 
kl 19.30 på partilokalen. 
Dagens politiska fråga: Forskar
byn samt förberedelser inför 
kommunfullmäktige. 

Vad var det vi sa 

I förra numret skrev vi om VPK l 
som då bara tagit två poäng i 
fotbollskorpens div. l. Men vi 
antydde samtidigt att laget lagt 
om taktiken och var på fram
marsch. Mycket riktigt, under 
den vecka som gått har laget 
knupit fyra poäng mot Bilmo 
och Herrklubben. 

BLASORKESTERN Tack för en 
bra spe lvår! 
Kalmarresenärerna samlas lö 11.6 
kl 07 .00 på järnvägsstationen med 
egen biljett, matsäck, instrument 
plus alla noter. Vi är tillbaka 
19.45. 
Hösten börjar med internat i 
Lund 27-28:8 inför höstfesten. 
27 .8 på Palaestra 13-18. Spel
ning höstfesten 3 .8 15.00 Folkets 
Park. Ev. gårdsspelningar veckan 
innan. 
OBS! spela upp dig under augusti. 
Idaröds internat 12-13. 11. 
STYRELSEN meddelar att öppet 
hus på lördagarna är slut för sä
songen. 
ARBETSLÖSHETSKONFERENS 
lö 17.9. Kompol ordnar. 

Denna veckas redaktionsutskott 
utgjordes av Finn Hagberg, Lars 
Nilsson och Lars Nyman. 

Höstens kontaktredaktörer: 
Finn Hagberg 12 90 98, 
Kristina Lanthen 11 30 86, 
Lars Nilsson 14 96 14 och 
Olle Teleman 12 88 80. 

Hemma
Rectangle


