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Bokhörnan 
död 
l tisdags stängde Bokhörnan pa Östra Vallgatan för gott . Det 
var en butik so m under nio manader förde samtliga boktitlar 
pa alla svenska vänsterförlag och som hade Sydsveriges största 
samling tidskrifter. Men butiken blev aldrig n ågon framgång. 
Vissa dagar sålde man ingenting , andra dagar för n ågra tior och 
andra ate r gick försäljningen upp till några hundralappar. 

Initiativtagare till butiken var medlemmar från tidskriftsför
enin garna Arkiv och Zenith. VB har talat med Jan Nilsson och 
Bernt Kennerström som d rivit butiken. 

- Butiken är överflödig av intres
set att döm a. Under vissa perioder 
har vi knappt sål t nagonting alls. 
Det blev en liten uppgång vid 
kursstarten i september, da vi 
gjorde reklam med rabatterad 
kurslitteratur, men inte ens när 
vi var 10% billigare kom kunderna 
i någon utsträckning. 

- Vi hade böckerna på kom
mission och kunde ha fu llständig 
sortering till skillnad från Bokca
fet som var tvingade att köpa in 
sina. Tanken var att tillhandahålla 
den vänsterlitteratur man inte fin
ner i de bokhandlar som lever un
der de vanliga ekonomiska villko
ren . Vi trodde på iden, men nu 
har vi gett upp för att i stället läg
ga vår arbetskraft på något mera 
meningsfullt. 

Inte av lönsamhetsskäl 
- Det är viktigt att säga att vi 

inte stänger av lönsamhetsskäl , u
tan därför att sa få tog de extra 
stegen bort till oss. Lokalhyran 
var låg, arbetskraften byggde på 
frivilliga och böckerna på kom
mission kan vi utan fö rlu st åter
sända till S tockholm s bokcafe. 
Ingen blir lidande. 

- Det är svart för bokhandla
re överhuvudtaget sedan de fasta 
bokpriserna försvann. förra veck
an stängde Lilla Gleerups. Bok-
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klubbar och varuhus har tagit upp 
konkurrensen om de storsäljare 
som förr gav bokhandeln råd att · 
halla ett smalt sortiment. l det här 
läget hade Bokhörnan det tyvärr 
inte uppmärksammade privilegiet 
att in te behöva gå ihop. 

Vikande konjunktur 
- Sen finns det ett sam band 

mellan det specifikt bristande in
tresse t för Bokhörnans litteratur 
och allmänt vikande vänsterkon
junkturer. De som köpte böcker 
på Bokcafet för tio år sedan har 
köpt sina böcker och den nya ge
nerationen saknas . På skolorna är 
det moderatema som har initia
tivet. 

- De nya rörelserna, kvinno-, 
freds- och miljörörelsen, är ganska 
ateoretiska. Behovet att leva ut en 
åsikt är större än behovet att ut
veckla den teoretiska fö rståelsen 
av ett problem. Pa Bokcafeets tid 
sålde ett nummer av Zenith i 100 
exemplar medan var fö rsäljning av 
ett Zenith-nummer stannade vi 5-
10 stycken . Av Ord och Bild har 
vi inte sålt ett enda exemplar. 

- Sammanfattningsvis, Bok
cafeet var för stort för länge och 
Bokhörnan med sina annorlunda 
möjligheter kom för sent. 
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Maratonmöte 
om budgeten 
Det är onsdag morgon och maratondebatten om Lunds budget 
har jsut börjat. Jag har tagit ut tre dagars se mester för att få en 
totalupplevelse av kommunalpolitiken - och slå åhörarrekord . 

l Högevallsbadet samlades i 
morse några politiker för ett 
dopp . Pressen tog några bilder 
med Prytz, Nilson, Dahlström 
m fl , som lät sig skvalpas av de 
konstgjorda vågorna. Efteråt vid 
kaffet avslöjade Kjell Dahlström 
att mp tankte stödja vpks förslag 
till oförändrad taxa på busstrafi
ken och socialdemokraternas krav 
på temporärt bostadsstöd och på 
att begränsa antalet uppehållst
tjänster. Det är bra, man ska ju 
kunna ändra sig! 

Rolf Nilson och jag gick sedan 
t ill stadshallen där vi stötte sam
man med övriga vpk-are. Jag gick 
upp på p ressläktaren och la pap
peren pa bordet. Man bör ha läst 
på i förväg i bakgrundsmaterialet. 
Det är omfattande, men det vik
tigaste finner man på de första 20 
sidorna i Ekonomi- och verksam
hetsplanen. 

Mötet öppnas 
Kommunfullmäktiges ordför

ande Per-Håkan Ohlsson öppnade 
med att utlova fri lunch på stor
källaren och fri parkering. Det är 
väl vänligt ment, men varför slösa 
med kommunens resurser och var
för bidrag till privatbilismen i in
nerstaden? 

De första punkterna på dag
ordningen passeras snabbt, men 
vid punkt 6 som gäller höjning av 
felparkeringsavgiften reser sig 
Louise Rehn (m) - som moderat 
är hon villig att höja avgiften för 
mat och fotvård, men inte felpar
keringsavgifter! 

F örs ta talare vid den allmän
politiska debatten blev också en 
moderat, kommunstyrelsens järn
lady Gun Hellsvik, som vanligt 
klädd i en chic dräkt. Hon ville ha 
oförändrad skatt, bibehållen kom
munal service "så gott det går", 
bra likviditet , stark privat sektor 
och nägon sorts allmän avpoliti
sering, avgiftsfmansiering och ent
reprenörer. En glad nyhet levere
rade Hellsvik också : enligt läns
styrelsens senaste prognoser är 
skatteintäkterna större än beräk
nat. 

God ekonomi 
Rolf Nilson (vpk) markerade 

också kommunens goda ekonomi, 
särskilt överlikviditeten (senare 
papekade Frennstedt (fp) att skat
teunderlaget var så stort att kom
munen borde låna mer), och att 
man i kristid borde bekämpa ar
betslösheten och säkra reallönerna 
genom att använda dessa pengar. 
Rolf försvarade den demokratiska 
offentliga sektorn emot högerns 
privatiseringskampanj. Och i detta 
fick han stöd från många social
demokratiska talare. Miljöpartiet 
som inte tror på den "formella" 
ekonomin uttryckte sig vacklande 
i dessa frågor. 

Några inlägg minns man sär
skilt, som när Ekensteen (s) för
svarade arbetarrörelsens järnlik
hetsideal eller när Sonja Brage (s) 
angrep skatteplanerarna, som smi
ter från skatter men utnyttjar den 
sociala servicen. 

K vinnaperspektiv 
Ett principiellt viktigt inlägg 

höll Kaj sa Theander (vpk) som 
vädjade till kvinnorna inom alla 
partier att anlägga kvinnapolitiska 
perspektiv pa den av män domine
rade kommunalpolitiken. Det fak
tum att 76 % av de kommunalt 
anställda är kvinnor borde, tyckte 
Kajsa, leda till att kvinnorna för
svarade den kommunala sektorn, i 
synnerhet som antalet arbetstill
fallen inom tillverkningsindustrin 
tycks minska. Kajsa fick stöd av 
Ingegerd Göransson (s) från talar
stolen och i korridoren av många 
andra kvinnliga politiker. De män 
som från borgerlig sida yttrade sig 
avfardade henne med några små 
elaka komrr:entarer. 

Oförändrad skatt 
Dagens populäraste insändare 

stod Stig Nilsson (vpk) för, som i 
SDS skrivit att höjd kommunal
skatt drabbar låg- och mellanin
komsttagare värst. Bl a Gun Hells
vik stödde sig på detta för att mo
tivera att moderaterna ville krym
pa den offentliga sektorn. I viss 
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Vänstern i Lund 
-raljant rapport 

Det har länge känh tomt på den 
'k vämterkanten . Vi vet att 
många inte känt migon nämnvärd 
saknad efter dom. men nog 
p1ggade dom upp tillvaron för 
oss i VPK. Det var som sagt länge 
sedan man sag dom och därfö r 
blev man glatt överraskad när han 
plötsligt star utanför dörren och 
vill sälja Proletären. Självklart ~ 
den har man inte sett på ar 
och dag. 

Nägra dagar senare är det 
dags igen. Tonläget är omiss
kännligt. R-arna har appellmöte 
pä Märtemtorget. Det är full rulle 
och hög volym . Det handlar för
stås mer om köttrean förra året 
än om proletariatets diktatur. 
Fast det får väl skyllas på att 
talaren är skolad i Lund. 

Men det är fint att dom är 
tillbaka. Med sitt grova artilleri 
och sin ohöljda politi ska naivi
tet är dom faktiskt en färgkli ck 
1 den annars blåmelerade politiska 
vardagen. Uppmaningen at t boj
kotta Jerusalem s symfoniorkester 
till fö rmän för ANC: s Amandlö 
som framträdde samtidigt i Lund 
var riktig och typisk för KPML(r). 
Varför gjorde inte VPK Lund 
detta '' Kan det ha varit för insik
ten att Mahler-anhängarna svar
iigen kan omskolas till att tycka 
om afro-beat? 

Nog håller dom stil en allt. 
r-a rna. __ Det kdn m an dock knap
past saga 01~ ·'-et andra utskottet 
på 60-tak • M L-rörelse. l ett 
flygblad :ni.Jjuds alla intresserade 
~ "'Du behöver inte vara 'marxo
log'" - att delta i en serie di skus
sioner under hösten under temat 
Omprövning. Vad som skall om 
prövas framgår inte, men citat
tecknen låter antyda riktningen. 
Fem kväJJar skaJJ gå i ompröv
mngens tecken, den sjätte skaJJ 
ägnas den kommunala budgeten. 

Bakom studiecirkeJJedarnas 
förnamn igenkänner man lätt två 
adjunkter i den svenska skolan . 
Dessa två utgör såvitt vi kan se 
både ledning och kader i SKP 
LunJ. Särskilt den ene. 

Jorn här bägge knegar på så 
gott det går. Visst är dom flitiga 
och sympatiska. Särskilt den 
ene. Men så mycket till politik 
bl~r det nu mte. Valrörelsen i fjol 
maste betecknas som ett fiasko 
och sitt fotfaste har dom tappat 
överallt. 

.. Kommer ni ihåg hyresgäst
rareisen för sådär en 5- 6 år 
sedan? Då var det fart på SKP
arna. 

Fast man får vara glad att 
de lokala SKP-arna inte liknar 
den som nu ser ut att vara par
hets politisb och ideologiska 
ledargestalt, nämligen den myck
et rohga f d socialdemokratiske 
kåsören Dr Gormander , alias 
Gunnar Ohrlander. I god myr
dalsk o an~a svingar han glatt 
mte at hoger men desto mer åt 
vänster. Efter att ha stött alla 
bakåtsträvande krafter i skolan 
försökt ärerädda Gustav I I Adolf, 
utnämnt Pierre Schori till kubansk 
(och sovjetisk) agent har han nu 
hamnat i fredsrörelsen. Saken är 

Pantad o ch såld 
Nej , inte ett ord om kommun

fuJJmäktiges budgetdebatt . Den är 
förvisso årets politiska höjdpunkt 
etc., men efter några år som delta
gande observatör i Lunds kom
munalpolitiska liv är man inte rik
tigt lika övertygad om att det är 
där saker avgörs. Dessutom utsätts 
man med åren för en personlig po
litisk deformation så att man mer 
grips av bisarra detaljer. Själv glad
des jag i veckan som gick mest ö
ver en berättelse från en vittnesgill 
observatör - inga namn - i Galu
och Trafiknämnden. En årligen å
terkommande stridsfråga där har 
varit vilka dagar nämnden skulle 
sammanträda. Måndagar krävde 
ordförande Ne lson (c), det passa
de honom bäst med jobbet även 
om det var på tvärs med kommu
nens sammanträdesplanering, och 
den borgerliga majoriteten har 
ställt upp solidariskt. Nu var frå 
g~n om sammanträdesdag uppe in
for -84, och ny majoritet förelåg 
för torsdagar. Då m åste jag över
väga att avgå, sa o rdföranden och 
tittade vädjande ut över försam
lingen. Inte en min rördes leda
mötema tittade samvetsgr~t ner 
1 bänken och beslöt att lägga sain 
manträdena på torsdagarna. Det 
är sånt som värmer i november
kylan. 

Pan ta d och såld 
Ni såg väl TV-debatten mellan 

Palme och Adelson i förra veck
an? J ag ska in te gå in på några 
djupare omdömen, bara våga en 
spådom om att Adelson inte kom
mer att bli långlivad som partile
dare. Han är för lättviktig helt 
enkelt, för mycket av mediafigur 
för mycket av Yngve Holmberg: 
m mmns, han med Kennedy
looken . För att bedriva politik 
fram~ångsrikt måste övertygelsen 
sitta 1 ryggmärgen eller djupt ner 
1 magen, annars blir det bara gent
lem annahobby av det hela. Gösta 
Bohman hade det, Fälldin har 
det , Ahlmark hade det inte och 
Adelson har det inte heller. Adel
son är en tidsinställd bom b, det är 
bara att sitta och vänta på att han 
ska göra sig l> .löjlig och det anar 
klokare moderc. ter också. 

J ag- fascillerades av den mode
rata halvan a·,r publiken som bar 
sig åt som hyenor med' blodvitt
ring. Som gammal mötesstörare 
vet jag att det finns situationer 
där ett djupt engagemang i en frå 
ga kan göra att man !å ter känslor 
ta överhanden över normala mö
tesregler. Här gällde det in te det, 

klar: fredsrörelsen är krypto
kommunistisk och går Sovjets 
ärenden. Hellre död än röd. 

Om den övriga vänstern -
APK och trotskisterna - finns 
det för dagen ingen anledning 
att säga något. Dom finns där hela 
tiden och är på något sätt 
oföränderliga i den meningen att 
dom aldrig ändrar sig och att 
dom är lika många från år till 
år. 

Lite orättvist mot trotskist
erna är det dock att säga att 
dom aldrig ändrar sig - vi ss te 
ni att dom nu heter Socialistiska 
Partiet och inte KAF eller - ännu 
värre - RMF, som vissa nostal
giker tycks tro? 

här var det gediget kia,>ha"L mot 
fackföreningsrörelsen och överlö
paren Palm e. 

Folkfront 
Den nya högern är nu inte ba

ra en irri terande företeelse, den 
börjar göra mig rädd också. Om 
socialdemokraterna fortsätter att 
ligga lågt och bara ta emot slagen 
och sen klantar till några affärer 
till får vi i nästa val en borgerlig 
regenng med den nya högern som 
ideologisk spjutspets. Det måste 
ju hejdas i tid , vi måste slå tillbaka 
och med vi menar jag naturligtvis 
m te bara Wla Vpk. Man kan gripas 
av folkfrontsstämningar för mind
re. Jag menar inte att vi Vpk-are 
ska sluta att skälla på socialdemo
kraterna - det behövs ett och an
nat sanningens ord -men det ska 
kanske in te ha högsta prioritet. 

En lokal aspekt slutligen . Lund 
har_ sina brister, en småborgerlig 
fisljummenhet vilar över staden 
men ibland kan t . o. m . den var~ 
en tillgång. J ag tycker mig nog a
na att de lokala moderaterna här 
inte är fullt så anstuckna av de 
nya väckelserna, utan är mera ska 
vi säga gråhöger. Det märks t . ~x . i 
fuJJmäktige när Louise Rehn (m) 
talar och de reaktionära grodorna 
hoppar strömhopp ur hennes 
mun. Det är inte glädje och stolt
het över det unga gardet som då 
lyser ur äldre moderaters ögon, 
det är förlägenhet. Jag trodde inte 
att jag skulle komma därhän att 
jag sa något positivt om modera
terna i Lund, men nu är det gjort. 

Odla fördomarna 
Visst har också du upplevt si

tuationen. En bilist vräker sig före 
i filen , tränger in dig mot trottoar
kanten där du kommer fredligt 
cyklande, allt i avsikt att komma 
fram till ett trafikljus så han kan 
hinna över trots att det är rött. 
Det . slår då aldrig fel , jag upprepar 
aldng, att bilen är försedd med en 
uppsättning dekaler från »Utan 
Bilen stannar Sverige» tiJJ Modera
ternas och SA F :s märken. 

Pedagogiskt lagd som jag är 
uppskattar jag naturligtvis sådana 
si tu a tioner som gratislektioner -
jo, det finns ett sam band mellan 
privatmoral och politiska ställ
ningstaganden. Det är något allde
les särskilt med att få sina fördo
mar bekräftade. 

Lucifer 

Härmed reserverar jag m1g mot 
kommunsty relsens förslag att dra 
in 0.5 tjänst som parkvakt i park
förva ltningen. Det behövs ti/lsvn i 
parkerna och vi i l PK föredra; att 
den genomförs av c1·kel- och fo t
bim/G parkvakter ji'amför bilbur
na poliser. 

RolfNi/son (l'pk) i reservation 
Ii/l hud1<eten 

Ja, så kan man säga om man sak
nar krismedvetande och ekono
misk ansvarskänsla - det här gör 
ett kvarts öre på kommunalskat
ten! Varför inte i stället låta den 
enskilde bära battong? 

Info på 
stortorget? 
N u har informationskommit 
ten bestämt sig för hur kom
munen s information ska skö
t as . 
Åtminstone har man lagt fram ett 
förslag. Ett förslag som innebär 
att man undviker att ta ställning 
i de känsligaste frågorna och i stäl
let skyfflar över dessa på kom
munstyrelsen och drätselkontoret. 

Kommitten föreslår att turist
och PR-verksamheten - turistby
rån - kommunaliseras. Det är bra. 
Man föreslår vidare att konsu
mentrådgivningen och kommu
nens in form a tianssekreterare läggs 
ihop med turistbyrån till en infor
mationscentral. Det kan nog ock
så vara bra. 

In for mationscen traJen till 
stadskansliet 

Men sen kommer det mindre 
bra. Man vill fortsätta med den bi
sarra organisation , som innebär 
att informationscentralen är en 
avdelning under stadskansliet , 
med kommunstyrelsen som avläg
sen politisk huvudman. 

Både socialdemokraterna och 
Vpk kräver i särskilda yttranden 
att en informationsnämnd ska in
rättas som huvudman för den nya 
informationscentralen . Den kan 
vara en bättre lösning. 

Att lägga informationscentra
len direk t under kommunstyrel
sen avvisas av alla. Men de åbero
pade skälen är litet underliga. 
Kommunstyrelsen, säger man , har 
så mycket att göra och måste hela 
tiden ägna sig åt viktigare saker än 
information. Tro det. När ska po
litiker förstå att information t iJJ 
allmänheten om vad de företar 
sig är en politikers första skyldig
het! Informationsverksamhet, 
som det är någonting med, bör va
ra en integrerad del i det löpande 
politiska arbetet. 

Oavgjort i chefsfrågan 
Nå, vidare i kommitteförsla

ge t. Den heta potatisen om vem 
som ska bli chef för informations
centralen turistintendenten 
Kjellin eller den inform ationskun
nige, som den vakanta tjänsten 
som informationssekreterare för
hoppningsvis ska tillsättas med -
har kommitten fegt bollat över till 
drätselkontorets organisationsav
delning för utredning. 

Stortorget eller Ekska huset? 
Obesvarad är också frågan om 

cen traJens placering. En stor 
grupp inom kommitten menar 
tydligen på allvar att man kunde 
klämma in alla nya funktioner i 
nuvarande Ekska huset , där i dag 
turistbyrån ensam huserar. Så gott 
om plats är där faktisk t inte. Den 
andra aktuella lokalen, f. d . bank
lokalen vid S tortorgets norra sida, 
har överlägsna praktiska fördelar. 
Motståndet mot denna beror på 
att det kostar pengar att göra den 
i ordning. Och på att skolkansliet 
gärna vill flytta in där. Kommit
ten vill att kommunstyrelsen ska 
bestämma i lokalfrågan. Vågar 
Nils Arne Andersson (c) ta sakskäl 
och gå emot skolan? 
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M vill ha 
Kommunalt vårdnadsbidrag 

- Stanna hemma och pas
sa dina barn tills de är 18 
månader , sa får du 2000 kr i 
månaden av kommunen! 

- Upplåt din plats på ar
betsmarknaden åt den arbets
lösa ungdomen medan du är 
barnledig! 

- Hjälp till att minska be
hovet av barnomsorg så att 
stat och kommun sparar 
pengar! 

Dessa gamla välkända vård
nadsbidragsideer luftas just nu på 
kommunal nivå av socialnämn
dens ordförande Hans Håkansson 
(m) i Lund. Han drömmer om att 
Lunds kommun ska bli först med 
ett eget vårdnadsbidragssystem. 

- Som ordförande i social
nämnden och som utbildad socio
nom borde Hans Håkansson kän
na till att förslaget är lagstrid igt , 
kommenterar Vpk:s ledamot i 
socialnämnden, Anders Sanner
sled t. 

Enligt kommunallagen kan 
nämligen en kommun inte dela ut 
pengar till enskilda personer, men 
med hjälp av socialtjänstlagen kan 
man göra det efter individuell 
prövning för att individen ska 
kunna uppnå en skälig levnadsni
vå. En generell utbetalning till 
barnfamiljer kan alltså inte tillå
tas. 

- Det vet Hans Håkansson , 
tror Anders Sanners ted t. 

- Men han gör ett politiskt ut
spel för att ge gehör åt vårdnadsbi
dragstanken. Om kommunen nu 
har de 13 miljoner kr som vård
nadsbidraget heräknas kosta, skul
le de göra mycket mer nytta som 
arbetsskapande medel för den ar
betslösa ungdom Hans Håkansson 
säger sig värna om . Enligt farska 
rapporter, bl. a. från Danmark, vi
sar det sig att 90% av medel som 
satsas på att skapa arbete åt ar
betslösa ungdomar kommer tillba
ka till samhället. 

Nio av de 13 miljonerna skul
le, enligt Håkanssons förslag, 
komma tillbaka till kommunen 

Stoppa 
hyreshöjningarna 
Arets hyresförhandling:tr har nu 
resu lterat i en av de största hyres
höjningarna nagonsin i Lund. 
Fjorarets var den största. Trots en ' 
socialdemokratisk regering fort
sät ter alltså försämringama för 
hyresgäs terna och detta i alltmer 
stegrad takt. Samtidigt måste det 
stå klart för politikerna hur skri
ande orättvisorna är i boendet. 
Via den omvända Robin Hood
taktiken lägger de rikaste villa
ägarna beslag pa det mesta av stö
det till boendet . Man stjäler fran 
de fattiga och ger itt dc rika. 

Hyresgästerna klarar inte av 
Her hyrcshöjningar 1 Lunds kom-
mun maste ta sitt ansvar och ge 
ekonomiskt stöd at LKF sa att 
kostnadshöjningarna för 1984 
täcks in, silväl vad gäller kalll1yran 
som väm1 ekostnaden. 

l'i/('/n·kans kunrak rku ntntille 

genom att de ungdomar som vika
rierar för barnpassande föräldrar 
då får ut mindre bidrag. - Men 
arbetslösa ungdomar har inte bi
drag i särskil t stor u !sträckning, i 
det fall de inte har KAS, menar 
Anders Sannersted t. 

- Dessutom måste vikariat er
sättas efter gängse regler på ar
betsm arknade och det är in te san
nolikt att den arbetslösa ungdo
men kommer ifråga i särskilt stor 
utsträckning. 

Enligt Hans Håkanssons för
slag kommer samhällsbesparingen 
att överstiga ut_g:ifterna för vård
nadsbidraget. Over sex miljoner 
ska nämligen sparas inom barnom
sorgen om föräldrarna stannar 
hemma längre än nu. 

- Möjligtvis skulle man korta 
kön, men hur besparingen skulle 
se ut kan jag inte förstå, säger 
Anders Sannerstedt. 

- Det här är ett teoretiskt räk
neexempel som Hans Håkansson 
in te kan genomföra utan speciella 
trix när det gäller den individuella 
prövningen. Dessutom kräver sys
temet en obehaglig kontrollappa
rat av dem som har privat tillsyn. 
Och till de föräldrar som redan i
dag väljer att stanna hemma med 
sina barn blir vårdnadsbidraget en 
ren, sam hällsekonomisk merkost
nad. 

Anders Sannerstedt, som fors
kar kring socialtjänstlagen, är ö
vertygad om att det moderata för
slaget någonstans på vägen måste 
genomgå rättslig prövning och 
därvid fällas som lagstridigt. 

- Nej , satsa i stället på flera 
och bra daghem och skapa nya ar
betstillfällen - det är Vpk:s linje, 

avslutar~Anders. it'B 
r> 

v·' 
'..;J 

solidaritet med 
palestinierna 
Palestinagruppen i Lund ord
nar en solidaritetsfest med 
det palestinska folket i Fol
kets hus tisdagen den 29 no
vember kl 19 . Detta ger VBs 
tillfällige medarbetare en an
ledning att ställa några frågor 
till en av PG Ls medlemmar , 
Ulla Hansson. 

- Hur kommer det sig att ni 
ordnar en solidariletsfest just nu ? 

- Det är faktiskt så att FN 
förklarat den 29 november för so
lidaritetsdag med det palestinska 
folket, med anledning av det 
ödesdigra beslutet den 29 novem
ber 194 7 att dela Palestina i en 
palestinsk och en judisk stat . Av 
tradition ordnar PGL den dagen 
en solidaritetsfest med palestinsk 
mat och musik, diktläsning o dyl. 
Vi tycker det finns all anledning 
att påminna om den FN-resolu
tionen också i år. 

- t\len situationen dr väl gan 
ska dyster? PLO slåss inbördes 
OSP. 

Lee Konitz/Isobop 
på Konsthallen 
Häromveckan spelade Jan Wall
gren igenom konstmusik-och jazz
traditionerna i en fin konsert på 
Konsthallen. Wallgren inte bara 
spelade, han berättade också om 
den framfårda musikens vad , hur 
och varför. Då kom han in på frå
gan: måste jazzen ständigt utveck
las? Måste den verklige jazzmusi
kern ständigt komma med något 
nytt? Wallgren menade att varje 
musikers tolkning av jazzen är att 
likna vid ett språk musikern till
ägnat sig. »Man måste få lov att 
tala sitt språk.>> 

Christer Boustedt tangerar äm
net i senaste Jazznytt i en diskus
sion kring hans skiva med kompo
sitioner av Thelonius Monk. Jazz
en är en ung konstform, men den 
har sin historia, sina stilar, sina 
traditioner. Att vara jazzmusiker, 
menar Boustedt, är bl. a. att vara 
traditionsbärare. 

Gilbert Holmström, som vi 
kunnat höra i Lund en gån~ på 
hösten, en gång på våren i manga 
år nu, har vari t bärare av m ånga 
traditioner. Bäst kan han kanske 
beskrivas som en forskare i olika 
traditioner: i Coltranes musik, i 
Albert Aylers naiva, direkta 
spelsätt, i jazz med rockinfluen
sera. Så på senare år en starkare 
betoning av melodi, vävande av 
vackra tonslingor, men även ut
forskande av heatrytmens möjlig
heter och, i senaste upplagan av 
Mount Everest, jazz med sydame
rikanska rytm er. 

Holmströms nya grupp heter 
Isobop och spelar Tristanomusik, 
dvs. musik med rötter i decennie
skiftet 40-50, skapad av pianisten 
Lennie Tristana och kretsen kring 
honom, bl. a. saxofonisterna Lee 
Konitz och Warne Marsh. 

I tisdags kväll fick de'l fulltali
ga Konsthallspubliken hela tradi
tionen serverad av mästaren själv, 
Lee Konitz, livs levande. Där 

- Det som i massmedia all
mänt beskrivs som ett "inbördes
krig inom PLO" är i själva verket 
framför allt Syriens fårsök att 
definitivt knäcka PLOs självstän
dighet , för att i for tsättningen 
kunna använda organisationen 
som en bricka i sitt politiska spel, 
t ex i förhandlingar med USA 
(Israel) om Golanhöjderna. På 
sam ma sätt ingrep Syrien på hö
genninoritetens sida i inbördes
kriget i Libanon 1976 mot den 
nationella rörelsen, som kämpade 
för sociala och demokratiska re
former, när president Assact trod
de sig kunna uppnå fördelar från 
USA med det. 

Visserligen var kritiken inom 
PLOs ledning utbredd när Arafat 
under vårens förhandlingar med 
Jordanien föreföll göra alltför 
långtgaende eftergifter, men de 
officerare ur Al F atal1 som nu till
sammans med några numerärt 
obetydliga och traditionell t sy
rientrogna grupper inom PLO nu 
utnyttjas av Syrien i kampen om 
makten över PLO har inget stöd 
för sin linje, vare sig inom PLOs 
majoritet eller bland det pale
stinska folket. De enda som vm
ner på det som nu händer är Is
rael och falangisterna. Och USA, 
givetvis. 

fanns det nästan vibratolösa sax
soundet, de långa, böljande ton
slingorna, fraserna som fick eget 
liv befriade från accentueringar 
m~d volymen, saxofonernas långa 
dialoger (tänk att kunna prata 
själv och ändå hela tiden höra vad 
den andre säger!), jämnt bas- och 
trumspel och en matta av ackord 
på gitarr. Där fanns de många va
rianterna på standardlåtar, bl. a. 
SoundLee och Subconscious Lee 
och Konitz variant på lt's You Or 
No One, vitsigt döpt till It's You . 
Än vitsigare titel hade Holm
ströms låt på All Of Me-harmoni
erna (egentligen ett transskriberat 
Konitzsolo): All Of Lee. 

Allt inte tradition 
Allt var inte traditionellt dock. 

Trumspelet var fräckare , Konitz 
prövade ibland att vända ut och 
in på en fras i taget enligt nutida 
recept, och när gitarristen hade 
solo lät det in te alls som B1lly 
Bauer på de gamla skivorna. Frå
gan är om inte gitarren var match
ens lirare. 

Kanske bevistade vi den per
fekta jazzkonserten: stort tradi
tionsspel m;;<.! fran1åtbli..:kande 
inslag av mästaren själv och hans 
svenska lärjungar. 

!'e/le H 

[arrs. fr. s. J 

mån råder det alltså överensstäm
melse mellan vpk och m, men vpk 
vill ju bygga ut med andra medel! 
Socialdemokraterna har tJ.d~gare 
antytt en skattehöjning på ca 30 
öre men i debatten framkom att 
de ~ar beredda att inte höja, bl a 
för att räntoma på överlikvidite
ten gett en hel del pengar. N u är 
det alltså bara mp som är ett skat
tehöjarparti. Ska dom ändra sig? 

Nyanställningar 
Det omedelbara sambandet 

mellan borgerlighet och storfinans 
fick sin exemplifikation när Ann
mo (fp) redovisade att han i pau
sen ringt upp ett antal storföretag 
i Lund och fått uppgifter om pla
nerat antal nyanställningar. Sålun
da planerar Tetra Pak att anställa 
50 - 100 Gan1bro 50, Draco 25 
och Alf~-Lav~l 50 - 60. företagen 
går alltså bra, vilket för övrigt 
skatteinbetalningen det senaste ar
et visar: en förduobling jämfört 
med 1982! 

Många talare 
Klockan 18.45 var den allmän

na debatten slut , femtiofyra leda
möter hade talat i genomsnitt sju 
min u ter var. Den politiska nivån 
hade varit tämligen hög. Det är 
uppenbart 'ltt fullmäktige håller 
på att bli något mer än en besluts
maskin. 

Jag antecknar här i marginalen 
det märkliga att ammande leda
möter inte tillfälligt kan ersättas. 
Babyn måste därför var fjärde 
timme föras till stadshallen. Kajsa 
Theander (vpk) och Sonja Brage 
(s) har haft en jobbig dag! 

VEs maratonreporter 
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I tiden 
Mötte Gustaf förra fredan där han 
vacklade omkring utanför syste
met pa MårtenstorgeL Den ~ rac
karen var rent överlastad. En 
proppfull ryggsäck som klirrade. 
dubbla plastkassar i var näve och 
buteljer uppstickande ur alla fic
kor. 

- Vad vill detta säga. Gustaf, 
undrade jag bestört. 

-Jo, stönade Gustaf, de höjer 
ju alkoholskatten nu i helgen, Sd 

jag har ägnat mej at aktiv alkohol
skatteplanering. Dess u tom gar 
panten upp med det dubbla, så 
försäljningen av tomglas kommer 
att ge ett rejält tillskott till hus
hållskassan . 

- Men hur i all sin dar har du 
fått tag i penr,ar till sa mycket 
sprit" 

- Jag vw ne pa PK-banken 
vid Bantl'• ' ··, och de var mycket 
vänliga oc.i~ förekommande. Med
hjälp till skatteplanering var en 
vanlig kundservice, sa dom . 

- Men PK-bankens chef har ju 
sagt i tidningen att allt beror på 
säkerheten . Vad kunde väl du stäl
la för säkerhet? 

- De var hyggliga, sa Gustaf, 
och gav mej en timme att fixa 
den saken. Så nu s)<a jag upp till 
kamrem och visa upp säkerheten. 
Nitti flaskor Kasken som säkert 
stiger i pris på måndag, bättre 
säkerhet finns inte! 

Gr r 

segerstämma 
Kooperativa föreningen Seger har 
hållit halvårsstämma med ett 20-
tal medlemmar. Stämman prägla
des av dämpad optimism och liv
liga diskussioner. 

Det däm p ad e består i att för
säljningen har stagnerat. I kronor 
r'Jknat har intäkterna för försälj
ningen visserligen ökat med 11 % 
under årets första tio månader, 
men räknar man bort inflationen 
så torde försäljningen hittills i år 
vara densan1ma som förra året. En 
ljusning kan dock spåras eftersom 
försäljningen, relativt sett, har va
rit bättre juli - oktober än under 
första halvare t. 

Öppettiderna 
En orsak till detta kan vara att 

öppettiderna har utökats från för
sta september. Nu har Seger öp
pet mellan 10 och 18 (förut 11 
till 18.30) . 

Under aret har 13 000 flyg
blad delats ut. de flesta i student
områden och i hushåll i närheten 
av Segers bu tik vid Södra Esplana
den. Ytterligare 10 000 är fardig
tryckta och skall ut i ''lättutdela
de bostadsområden". 

Ny butik 
Segers utveckling gar sakta 

men säkert framåt. Sålunda har 
varusortinlentet under året ytterli
gare utökats, bl a med Tofu. Man 
kan också konstatera att sorti
mentet av bröd och grönsaker är 
bredare än förut. 

Det utökade varusortimentet 
har gjort att butikslokalerna på 
Södra Esplanaden redan , efter 
knappt tre år, känns trånga. På 
stämman tog ; därför beslut om 
att tillsätta en kommitte som un
dersöker m jjJigheterna att flytta 
till en J ymiigare och centralare lo
kal. 

Häri ligger optimismen. 

Se Lund 
En annorlunda bildbok av 
Henrik Teleman om Lund, 
en som inte visar universitet 
eller domkyrka. Här finns 
bilder och miljöer i Lund 
som du aldrig har sett, och 
här finns bilder och miljöer 
som du har sett men aldrig 
upptäckt. Finns i bokhandeln 
omkring den 28/11, ca-pris 
35 kr . 

De flesta bilderna finns 
också som vykort. 

UTGIVARKORSBAND 

Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 LIDND 

Sjukvård i u-land 
Professor Sixten Haraidsson före 
lä ~cr umkr tre dagar 1 Lund om 
hälso- och 'jukvard i u-länderna. 
Den tredje och sistJ fön:lii~li i ng
cn äger rum idag fredag pa natur
geografiska institut ionen, da han 
talar om planering av ~jukvard 
bland nomader. Ftt ,i,ta fram
trädande gör han pa CJilcs cafc! 
pa Smalands. Da talar han om 
Tre ar på en söderhavsö upp
drag i paradiset. 

Teaterfredagar 
på Smålands 
Idag fredag börjar Smalands lld

tion en serie teaterfrcdagar. Man 
börjar med Firnlan av Lilian 
Goidberg. Nästa fredag, 2 decem
ber, gästspelar Garderobsteatern 
med sitt ~taende slagnummer 
N Persson - ensamstacndc, där 
Rolf Rang gör en skicklig 'olo
rrestation. 

Ingvar Holm-elever 
föreläser 
Ingvar Holms drama-te~ter-fllm
institution fyller 20 1 ar. I VarJe 
fall föddes iden till en speciell av
delning inom litteraturvetepskap
liga institutionens ram for sa Iange 
sedan. Jubileet flrar man genom 
att bjuda in några elev~r fr,ån .de 
första årskullarna att gastforelasa 
under hösten. Det är inte så få av 
de tongivande namnen i dagens 
teater- och fllmvärld som emane
rat från lundainstitutionen: Per 
Lysander, Staffan Roas, Roy An
dersson Henric Holn1berg, Suzan
ne Oste~1, Marianne Ahrne för att 
nämna några. Föreläsnm~ssenep 
har på.,.ått ett tag, men an aterstar 
besök o av Peter Walllqvist den 
22 .11 bekant från Nationaltea
tern ~ch en av ledarna för Tält
turnen, Ragnar Lyth den 5.12 och 
teaterkritikern, författaren mm 
Kjerstin Nonln den l~ december. 

Föreläsningarna ager rum kl 
16.15 i hörsal 140 i humanisthu
seL För dem som deltar i eftersit
sama finns det rika möjligheter 
att berika sitt vetande om förhal
landena inom film / teatervärlden 
utanför Lund, som lär vara nog så 
märkliga. 

Vigda: Mats Sjölin och Ber.t 
Johansson, Sollentuna, 19 /11 
1983. 

VPK IF träning lö 26 / 11 kl16 på 
Lerbäckssko lan. 
KU LUND har årsmöte lö 26/11 
kl 1 O på Svarvarestugan (L Tvärg). 
Kom hör och häpna. 
VIETNAMVECKA i Malmö, Bild 
huset, 24-27/11. 
VP K S KAN E: Möte om vårt freds 
arbete & förhållandet till fredsor 
ganisationern a. Bredg. 28, sö 
27/11 kl 10. Vpk&KU välkomna! 
VPK VÄSTER: Möte om kom
mundelsnämnder, lö 3/12 kl 15, 
Fågelskolans fritidsgård. T arcisi o 
Bommarco inleder. 
NICARAGUA; bilder och intryck 
ges av Iris Nilsson. Må 28/11 kl 19 
stadsbibl. studiecirkelrum. i ng. 
från B red g. 
STÖDFEST för de kanadensiska 
Miqmaq-indianernas kamp mot 
St. Kopparbergs besprutningspla
ner. Sö 27/11 kl 14- ... , Lunds Te 
aterskola, L:a Teatern, Sandg. 14. 
KUSTBANDET spelar på Konst 
hallen sö 27/11 kl 13. Arr.: Plek 
trum. 

kommunistisk 
kommunalpolitik 

KOMPOL har möte må 28/11 kl 
19.30. Politisk fråga: Ungdomsla
gen . 

~I!CKOBJ.ADET 

Denna veckas redaktionsutskott 
utgjordes av Olle Teleman och 
F i n n Hagberg. 

Nasta veck a s kontaktredaktörer : 
F in n Hagberg, tf n 12 90 98, och 
Olle Teleman, tfn 12 88 80. 
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