
Fredagen den 13 januari 

Lägg industrin 
i Landskrona 

Vilken verksamhet ska vi ha i det bevarade bryggeriet på Käv
lingevägen? Den frågan hade fastighetsnämnden att ta ställning 
till i måndags . Kommunfullmäktige har nämligen avsatt 350 000 · 
kr till en utredning av bryggeriets fram tid. Fastighetskon t oret 
har presenterat två renoveringsförslag-det ena kostar 5 miljoner 
kr, det andra 7 ,4 miljoner kr. 

· Renoveringsförslagen föreslår 
inte nagon speciell användning, 
utan grundar sig bara på hur mån
ga rum i bryggeriet som skall re
noveras. Eva Wigforss , represen
tant för Vpk i nämnden, säger att 
det är meningslöst att besluta om 
renovering innan man bestämt sig 
för vilka aktiviteter man skall ha 
bryggeriet. Hon vill tillsätta en ar
betsgrupp som utreder verksam
heterna -och först när det är klart 
kan man handla upp renovering
en. Detta försla!! stöddes av cen
tern och miljöpartiet , medan mo
derater , socialdemokrater och 
folkpartister till er. början var 
emot. Till slut enades man dock 
om att bord lägga . 

Inga förköp 
Nagra förköpsärenden var också 
uppe . S :t Månsg 17 (Billegården 
31) , Svancg 14 och 16 (Billegård
en 44) och Bredg 16 (Paradiset 
42) ska säljas. Nämnden avslog yr-

kande om förköp med 12-1. Yr
kandet kom från Vpk, som menar 
att centrala fastigheter bör vara 
hyresrätter och inte bostadsrätte 
(husen ska säljas för att byggas 
om till bostadsrätter, dvs med in
satslägenheter). Beslutet ska ses 
mot bakgrunden att kommunfull
mäktige avsatt ett belopp att an-

vändas till förköp av hus och med 
nuvarande takt kommer detta be
lopp långt ifrån att gå åt. 

Industribroschyr 
Fastighetskontoret vill anslå 
80 000 kr till att ge ut en bro
schyr för att locka (små)indu
strier till Lund. Broschyren skulle 
peka på de fördelar Lund kan er
bjuda, mark, forskarby, domkyr
k2. (?) mm. (C) och (mp) avvisade 
förslaget med motiveringen att 
vik tig åkermark går förlorad. Mo
derater och socialdemokrater röst
ade för och förslaget gick igenom. 
Förslaget ligger nära moderat ide
ologi. Socialdemokraterna moti
verade med att det finns så myck
et ledig industrimark i Lund. 
"Men varför var då (s) för att om 
vandla Pålsjö ängar från bostads
mark till industrimark", säger Eva 
Wigforss, "bostadsbrist är det ju 
definitivt i Lund". Vpk sa nej av 

solidaritetsskäL "Var industrin 
ska ligga bör avgöras planekonom 
iskt, men redan nu är det helt 
klart att t ex Landskrona behöver 
den här småindustrin mycket bät
tre än vi", slutar Eva. 

Lösnummerpris 2 :-

BONA-
Vänsterns folkhögskola 

Får vi ta upp en riksnyhet i Veckobladet? I förrgår presentera
des "Nådiga luntan", dvs statsverkspropositionen. I den finns 
bl a pengar till den nya folkhögskolan Bona (f d Västra Ny). Ba
kom skolan finns som bekant VPK. "Partiets största ekonomis
ka risktagande i modern tid" , säger Lars Werner. Skolan sätter 
igång till hösten 1984 med långa och korta kurser. En offensiv 
ideologisk spark mot högerkrafterna! 
Även om det är VPK som står ba
kom vill de som arbetar för skolan 
betona att det ska vara en bred 
skola, "Vänsterns folkhögskola" 
står det i den nyss utkomna fol
dern. 

Skolan kommer naturligtvis 
att ha betydelse även för vårt 
arbete i Lund. På ett allmänt 
plan som pådrivare för studier 
i partiet och inom vänstern. Där
med kan skolan spela en ideo
logisk roll. För enskilda kamrater 
öppnar skolan möjligheter till 
längre studier som ger behörighet 
för högskolestudier (eller en bart 
grundskolekompetens) på marxis
tisk grund . Sveriges enda marxis
tiska folkhögskola ! 

Skolan kan också bli en träff
punkt för vänstern. Kurser , semi
narier, läger (kanske blir det blås
orkesterläger på Bona till somma
ren?) m m förläggs till Bona. Här 
finns en idealisk miljö: fina gamla 
lokaler i f d sjukhusbyggnader , 
idrottshall , fotbollsplan, stora 
spännande skogsområden, stora 
sjöar för bad och paddling. Och 
inte minst viktigt: duktiga och en
tusiastiska lärare. 

F ör sextiotalets lundavänster 
är väl Herman Schmid ett känt 
namn. Sociolog, fredsforskare, 
lärare på R UC (universitetscen
tret) i Roskilde, m m. J början av 
70-talet var Herman medlem av 
VPK Lund och ledamot av di 
striktsstyrelsen . Han flyttar nu 
från Danmark till Östergötland 
för att bli rektor på skolan. 

Det är ett hektiskt arbete 
som nu väntar honom och övriga 
som jo b bar med att bygga upp 
skolan . (En annan lärare på 
Bona blir Rem!e Frangeur, som 
också är en f d Lundabo.) Ele
ver ska rekryteras (ca 5O det förs
ta året), pengar, möbler och ut
rustning ska samlas in , böcker till 
biblioteket måste tiggas ihop och 
mycket mera. Till höstens kurser 
- allmän vinterkurs om två ter 
miner och terminskurs om arbe
tarrörelsens historia -anmäler du 
dig senast l maj . Ring Björn Grip, 
eldsjälen bakom skolan, lärare 

och skåning, på te! nr O 141 -
21133 eller 013 -13 79 12. 

Vill d u skänka något till sko
lan (böcker, möbler, teknisk ut
rustning m m) eller aktivt del
taga i stödarbetet för skolan 
(ex sprida informationsmaterial) 
bör du kontakta Bengt Hall, tel 
046 - 13 70 06 . Sätt il1 30 kr 
på pg 72 06 82 - 4 stödföre
ningen för Bona Folkhögskola. 
Da blir du medlem i st ödföre
ningen . B..:ngt Hall lämnar gä rna 
all information om skolan . Du 
kan t ex få den nyss utkomna 
foldern. 

Bengt Hall 

VISST ST.ÄLLER 
JAG UPP! 

Jag blir gama medlem 1 stödfö~nm~en 
för den nya folkhögskolan (30- .l.rl 

Jag åtar m1g gama prakt1ska arb~tsuppg~fter 
för skolan/stödförenmgen i t ex fOr att s p nJa 
utfom1ationsmaten:~ll 

Jag är miresserad JV att bh !.'In p:l. skol~n 
när den stanar l 'Il)~ s~ 

Jag v1ll v r ta mer om skolan o.- h stodt'orenmj!.en 

S1åJ talong~n 11lll~1rgH Han~son. ÖJeb} \Jj!.en In . Ortnmt.1 
5QO 6~ LmPJtm 



Så har vi ett nytt år igen och inte 
vilket år som helst. 1984 har en 
speciell politisk klang som symbol 
för samhällets totala kontroll över 
människorna . Fördj upningarna i 
detta ämne har redan varit alltför 
många så låt oss lämna det med 
att konstatera att Lunds makt
havare inte nått Orwellsk niva 
men att det ändå kan vara på sin 
plats att varna för dem. 

Efter valet -82 kunde vi kon
statera att den gamla och väl in
körda borgerligheten lyckades be
sätta samtliga kommunala ordför
andeposter utan att dessa partier 
hade en fullmäktigemajoritet bak
om sig. Under 1983 blev avigsid
orna med detta sakernas tillstånd 
allt klarare, ett antal beslut togs i 
fullmäktige mot den traditionella 
majoritetens mening, och enligt 
våra demokratiska regler skall des
sa beslut nu verkställas av nämnd
ordföranden som är emot dem. 
Hur klarar då demokratin i Lund 
denna påfrestning? Det har inte 
börjat bra, flera ärenden sj unker 
allt djupare ner i det kommunal
politiska komplicerandets träsk . 
Klaraste exemplet hitnitills är mu
sik huset. De grupper som står 
bakom det förslag som röstades 
igenom i fullmäktige har haft 
stort fog för att beklaga sig över 
kommunens agerande . De har väg
rats nödvändiga medel för studie
resor och stadsplaneprocessen skall 
nu göras så svår att projektet för
halas, eventuellt så kanske man 
lyckas stj älpa det totalt . 

Detta odemokratiska beteende 
måste påtalas i fullmäktige men 
det räcker inte . I denna och andra 
frågor måste vi göra det omöjligt 
för de borgerliga makthavarna att 
agera på detta sätt, men det be
hövs även utomparlamentariska 
påtryckningar, starka och mål
medvetna opinionsyttringar som 
gör att Hellsvik , Ryde och co helt 
enkelt inte vågar fortsätta mygla 
bort fattade beslu t. Låt oss under 
1984 visa att om de inte skyndar 
på med verkställigheten av dessa 
beslut så kommer vi och tar dem 
i örat , åtmin stone bildlik t talat. 

Luft 
Bostadsförmedlingen har inte få tt 
så manga svar som man väntat på 
erbjudanden om bostäder i kvar
teret Gasverket. 

- Tydligen har vi här ännu ett 
bevis pa att det finns mycket luft 
i Lunds bostadskö, säger bostads
förmedlingens chef i Sydsvenskan. 

Sedan tidigare vet vi att kom
muncn betraktar alla som inte 
står d irckt p a gatan som luft. Det 
enda skälet till att man ännu inte 
fyllt Gasverket tror man är att 
;mdra byggprojekt kan påverka 
in t rcssct. 

Vi kan tänka oss åtminstone 
~nnu en möjlig förklaring . Dc som 
bellöver byta bostad tänker sig 
nog för både en och tva gånger 
innan dc satsar halva nettolönen 
i hyra. 2300 kr /manad för en trea 
pit 84.5 kvm ~r ett fullgott skäl 
att tveka. 

NN 

Danska skallar. 
Vi som tillhör den exklusiva grupp vars hobby är att digga valvakor har det inte lätt - det kan 
vara långt mellan tillfällena da vi kan få våra behov tillfredsställda. Det kom därför som en 
skänk från ovan när Anker slog till i mitten av december och sänkte den danska borgerliga 
regeringen i en djärv och, som det visade sig, lyckad offerkombination. Jag har följt det hela i 
TV och redan slutdebatten var en njutning. SF's Gert Pedersen är ju inte alltför olik Trotsky 
och det nya partiet Marxist-leninisternas talesman såg ut som en vaxkopia av Lenin. 

Men som sagt , valvakan är ju 
alltid kulmen. Man får ha lite stil
känsla sa jag satte mig tillrätta 
med en lada cerutter, några baj er 
och en liten mörkgrön flaska av 
den sorten som passar så bra till 
kall flaeskesteg med sky . Det blev 
en fin kväll där inga emotioner 
saknades. Anker själv startade 
dämpat, men hans ton blev allt 
varmare när han såg att hans väl
jare ställde upp lojalt och att hans 
kombination gick hem. VS och 
SF stabiliserades på sina nivåer 
vilket var starkt gjort och gläder 
en svensk vpk-are. Extremhöger
partierna - det kulturellt reak
tionära Centrumdemokraterna 
och det socialt reaktionära Fram
stegspart iet halverades bada. J ag 
gladde mig speciellt åt bakslaget 
för Erhard Jacobsen, en politiker 
av den sort jag älskar att hata. 
Framstegspartiets ledare, Helge 
Dohrma.n, hade den bittra för
lorarens hela uppsyn och verkade 
fullt beredd att i ren hämndgi
righet mot Schliiter anvisa social
demokraterna som regeringsbil
dare. Inget väsentligt ändrades 
naturligtvis av valet, men bordet 
rensades för ett tag, Ankcrs 
socialdemokrater kommer att 
åtnjuta ny respekt från Schliiter
regeringen . Jag ser fram mot en 
ny dansk valvaka om sådär ett ar. 

Klasskampen rasar 
- Klasskampen är slut. 
-Jasså, vem vann? 
Replikskiftet är hämtat från Dan
mark och tillhör mina favoriter. 
Att klasskampen inte är slut i 
Åstorp är i varje fall fullt klart 
och den tycks nu också rasa i 

elen lokala partiorganisationen. 
Brodin har formulerat en radikal, 
folklig kritik av skolapparaten och 
det stöter naturligtvis tongivan
de element i det mellanskikt en 
socialdemokratisk organisation 
inte vill stöta sig med i dessa 
dagar. 

Brodin har formulerat sig 
grovt och urskillningslöst, precis 
som man kan vänta sig från den 
råa och okunniga arbetarklassen. 
Visst är det orättvist: manga lä
rare har en dålig utbildning 
taskiga arbetsvillkor både fysiskt 
och psykiskt, i och utanför klass
rummet. Förbluffande många gör 
trots det ett gott och engagera t 
arbete. Det är klart att de blir sura 
när Brodin sveper till. 

Men det avgörande och 
intressanta är att hans instinkter 
är sunda och att han i princip har 
rätt. Vad är skolan? En borgerlig 
maktapparat så vitt jag har märkt, 
en apparat som väl nöd torftigt 
följer fattade riksdagsbeslut, men 
i allt väsentligt styrs av sina 
tjänstemän, dvs lärarna. Det 
påstås att det finns en sorts poli
tisk församling som heter skol
styrelse och det gör det väl, dc får 
lov att fixa fram pengar och kan 
ibland välja mellan att bygga ot::h 
lägga ner den ena skolan eller den 
andra. Men makten över skolan 
har den inte och det har väl Bro
din märkt som ordförande. Hans 
enkla och rimliga tanke att sko
lan skulle kunna göra mer för 
sina elever om lärarna fak tisk t 
befinner sig där och pratar med 
varandra har mycket riktigt mötts 
av hets från den samlade lärarkå-

ren. Tänk om Vpk Lund hade 
haft en sanningssägare som Bro
din, vilken lycka! På tal om det, 
iblånd känns bristen på Daniel 
Kalids i Vpk Lunds kommunal
politik som ett gapande hål. 

Några avskedsord 
I och med ovanstående yttrande 
till vilket kommer tidigare förlöp 
ningar, inser jag att jag har gjort 
mig komplett omöjlig. Alla jag 
känner kommer att resa sig som 
en m an och fö r klara mig sky !dig 
till he ts mot fo lkgrupp och värre. 
Mitt sista förtroendcuppctrag, som 
suppleant i hästuttagningsnämn
den, vacklar och för mig aterstår 
endast emigrationen. 

Eftersom jag dessutom är trött 
pa Lunds kommunalpolitik passar 
det mig väl. J ag kommer väl inte 
att göra helt slut med den utan , 
som man numera säger, ta en liten 
paus i förhallande t. J ag a k er till 
Stockholm ett tag, en stad som jag 
har hört mycket talas om. Rappor
törsansvaret i Lund kommer, det 
har jag försäkrat mig om , att tas 
om hand av dc bästa krafter , t ex 
elen mystiske signa turen Raskol
nikov. Själv har jag skaffat mig en 
free-style bandspelare och om ni 
vid nagot stock holm sbesök pa 
nagon av inne-p lej se rna sk u !le 
stöta pa en hip typ med nago t 
frauvarande i blicken sa är det jag 
som lyssnar igenom dc senaste 
kasc ttcrna från kommunfullmäk 
tigesammanträdet i Lund . När jag 
nu tänker pa det sa kanske jag hör 
av mig ocksa, skriftligen. 

Lucifer 

Vinterfestival för Centralamerika 
På lördag den 14 januari, blir det vinterfest för Cen tralamerika. Det blir i stadshallen mellan kl 
11 och l 5, och det är stödkommitten för Centralamerikas som arrangerar i samarbete med 
Folk å Rock. 

Festivalen arrangeras för att 
informera om nuläget i Central
amerika och kanske intressera en 
bredare publik. Det bräckliga nya 
samhälle som börjat byggas upp i 
t ex Nicaragua hotas ständigt av 
in terventio n från grannländerna. 

På stora scenen blir det New 
Y ork Funkers, Mario Salazar och 
Tors hammare. Utanför salen 
finns cafeteria med trubadurer. 
Det blir Caesar, som spelar piano, 
Fernando och slutligen Pablo& 
Juan Carlos. Utöver kaffe och ka
kor och sådant kommer man ock
så a t t sälj a e m panacl as. 

Nicaragua står litet grand i 
centrum för festivalen. Flera lun
dabor har varit där nyligen. Några 
av dessa har fotograferat mycket 
där och två av dem , Tomas Wahl
man och Iris Nilsson kommer att 
visa bilder därifrån och prata till. 
Tom as visar sina kl 12 och kl 14 , 
Iris visar sin kl 13. 

Den som vill veta mer om cen 
tralamerika kan köpa en bok från 

bokbordet eller titta på tre video
fJ.lm er, som visas . "Den gyllne 
maj sens barn" är på svenska, 
lämplig från 11 år. Den visas kl 
12. Sedan blir det "A dangerous 
example" på engelska kl 13, den 
handlar om Nicaragua, vilket ock
så den tredje filmen gör. Den he
ter "N icaragua" och kommer kl 

14 . l foaje'n kommer det också 
att finnas skärmutställningar och 
Nicaragua, Guatemala och El Sal
vador. 

De barn som inte vill följa med 
de vuxna kan i stället lyssna på 
Klas Rosvall (kl 12), som fixar 
musiklekar eller se på Kärnteat
erns pjäs "en vanlig dag" halv två. 



Anslag på dagis 
Dagis är p å tapeten igen . Nu 
rör sig debatten om AB Dagis , 
SAF :s och Electrolux' ide om 
privata dagis drivna i vinstsyf
te. Innan var det vårdnadsbi
drag i stället för att lämna 
barnen p å dagis och förvärvs
arbeta. 
Alla sådana här förslag slås upp 
stort och är lätta att bemöta. Far
ligare är de smygande förändring
ar som främst berör kvaliten på 
verksamheten. l Lund har vi nyli
gen sett tva sactana genomförda. 

Uppehåll 
Nyligen satt ett anslag på dagis' 
anslagstavla. Dar sades att man nu 
kan fa göra uppchall, dvs ha sitt 
barn hemma när man är föräldra
leclig för et t syskon. När man ska 
börja jobba igen får man igen sin 
plats med tre manaders varsel. 

Vad händer med det barn 
som tagit~ in pa dagis när platsen 
varit lcclig'1 Det ska fa stanna. 
Resultatet kommer att bli över
inskrivningar utöver elen redan nu 
bes! u ta de p a ett barn. Det ordnar 
-.ig nog med omt1yttningar eller 
sa. siiger borgarna . Men det gör 
det inte. Pa vissa dagis kommer sa 
mycket som fem barn tillbaka pa 
sam ma nang 

Vart'ör l;ar man infört denna 
möjlighet? Är det bara av om
tanke om föräldrar och barn'' Na
turligtvis inte. man kommer pa 
det här sättet att minska kön och 
därmed cfterfragan. Föräldrarna 
tjänar naturligtvis ocksil pa det. 
:0.1 ed dagens ~ju nkandc reallöner 
iir det naturligtvis intressant att 
tjäna 8 000 till l 2 000 kronor om 
aret pa att bellalla syskonen 
hemma . Dc pedagogiska övervä
gandena kommer allt mer i bak
grunden niir ekonomin tränger 
p a. 

Bada dagisfackcn, SKAF och 
SSL, har sagt nej till denna lös
ning. 

Uppehallstjänster 

med. När Vpk tog upp frågan tili 
omröstning röstade endast Vpk 
fö r anslag medan två socialdemo
krater lade ner sina röster. Man 
kan redan nu förutse problem till 
sommaren . Dels har vi uppehålls
tjänsternas ledighet en vecka efter 
sommarlovets böljan och dels har 
manga i år sparad semester att 
ta ut. 

Facken har gått emot försla
get om uppehållstjänster dels 
därför att det inte innebär sa stor 
vinst för medlemmarna, men 
framför allt därför att det inte 
passar dagisverksamheten. Barnen 
glöms bort. Följs det politiska be
slu tet att inte anställa semcstcrvi
k~ricr. kommer många dagis. att 
fa stanga och barnen fösas ihop 
på ett fatal dagis. 

Lars Nilsson 

Planera för snabb 
utbyggnad av en 
bra primärvård! 
l en motion till Landstinget krä
ver Ulf Nymark (vpk) att lands
tinget ska utarbeta ett förslag 
till primärvardsutbycrcrnad att 
föreläggas ett landsti;;smötc för 
diskussion och beslut 

0

fö re 1984 
ars utgang. 

Detta måste göras som ett led 
i en offensiv fran lands{incrct mot 
"privatiseringen" av sjukvarden. 
Ett sätt at t gå emot privatise
rmgen är att bygga ut en bra och 
väl fungerande primärvård. "En 
privatisering av sjukvården leder 
bara till att kontrollen över 
varden förs över fran politikerna 
till kapitalistiska ekonomiska in
tressen, och ger marknadskrafter
na fritt spelrum." Alla får ju vara 
med och betala även den privata 
sjukvarden genom sj ukförsäkring
en. 

Inrättandet av "uppehallstjäns- t----::--------------1 
ter" är ett annat sätt för kommu- Åk t I• l} Kuba 
ncn att tjä1ia pengar pa barnom-
sorgen . Dessa tjänster fungerar sa 
att personalen far tva veckors jul
ledigt och atta veckors sommar
ledigt, ungefär som lärarna. Lönen 
minskas till 92 % av en heltid slön 
och man får ingen semesterlön för 
dc lediga veckorna. 

P a dc I 22 uppehallstjänster 
som inrättades 1983 sparade kom
muncn motsvarande tio helårs
tjänster. Sam tidigt förlorade man 
dock 8 % av statsbidraget, eller 
300 000 kronor för dessa tjänster. 
1984 kommer bara 64 tjänster att 
inrättas. Detta är resultatet av 
en kompromiss med socialdemo-

, kraterna. V pk är helt emot och 
miljöpartiet säger att om de an
ställda vill ha uppehållstjänster 
så ska dc naturligtvis få det. 

Svensk-kubanska föreningen ord
nar elen 13 :e Nordiska Brigaden 
till Kuba. Avresa mellan 20-25 
juni 84 och hemkomst en ma
nad senare. Resan kostar ca 
6 000 kr. 

Den nordiska arbetsbrigaden 
innebär en aktiv solidaritetshand
ling med den kubanska revolu
tionen. Det är samtidigt ett unikt 
tillfallc att lära känna Kuba . 

Tillsammans med kubaner, ar
betare och studenter, som liksom 
du arbetar frivilligt under sin fe
rie bygger vi det nya Kuba. Arbe
tet är hårt för dem som är ovana 
vid kroppsarbete. Skaffa dig en 
god grundkondition innan du far. 

Tala med Matti, tel 11 90 65, 
före den 29 januari om du funde
rar pa att aka med. 

Dc som har uppehållstjänster 
får alltså tio lediga veckor, men är 
man 40 år får man 33 semester
dagar (med semcsterlönetillägg) , 1---------------1 
dvs 3 1/2 vecka mindre. Vad inne
bär då detta för verksamheten? 

Semestervikarier 
I budgetförslaget för 84-85 fanns 
inga anslag till se m estervikarier 

PLATS I KOLLEKTIV 

Ledig plats i kollektiv finnes 
fr.o.m. slutet av januari, Småsko
levägen 39, tcll3 87 45. 

Vilhelm Ekelundloppet 
Några veckor före jul kunde vi i dessa spalter läsa a t t V p k IF in 
stiftat ett motionslopp på julafton, som skulle gå mellan Eslöv 
och Lund; Det hade döpts till » V ilhelm Ek elundloppe t», eft erso m 
denne poet och tänkare brukade vandra sträckan ibland . Hur gick 
det då ? 

Någon massanslutning blev det 
inte . A andra sidan kunde loppet 
genomföras utan skador och tra
fikkaos. Vi ska titta i en av del
tagarnas dagbok för att se vad som 
hände : 

"Julafton. bra väder. Jag vak
nade som vanligt kl 07 . Gunnar 
och Ulrika från vandringssektio
nen kommer. De får äta nybakade 
saffransbröd. Senare anländer 
Tarcisio, löparklädd. Sven Bertil 
ringde aterbud igår kväll, han 
har fatt en skada. Rolf skulle ha 
velat men kan inte. Lennart har 
blivit förkyld . Det är minus 5, 
uppehållsväder, svag västlig vind. 

Vi gar till station och tar påga
tåg kl 8.36. Jag har mina New Ba
lance, långkalsonger plus gröna 
träningsoverallsbyxor, blå tunn 
bomullströja och min lite tjocka
re gröna. vantar, toppaluva och 
överdragsjacka i reserv (T. fick 
användning för den, och den 
hade varit ett måste vid hård blå
st). Solen gick upp som beräknat 
mellan Lund och Eslöv. Efter 
framkomsten gick vandrare och 
löpare tillsammans ca 800 m, 
sedan avvek vandrarna för att 
pröva en nyanlagd väg. Så bör
jade då »Vill1elm Ekelundloppeb). 
Sträckan mellan Eslöv och Örtof
ta visade sig vara på 8 km, upp 
till fäladen ytterligare l O. Mellan 
städernas storkyrkor blir det ca 
20 km. Den sträckan tog mig l 

· timme och 40 minuter att springa. 
T., som avvek till sitt hem på Fäla-
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den, klockades på l timme och 
26 minuter. Vi gick ut löst med 
en s1.1ittid p a ca 5.20 per km fram 
till Ortofta. Scdan drev T . upp 
farten, trots att han hade ont i va
derna när han star tade. Efter Ör
tofta fanns en seg backe, annars 
var det tämligen slätt. (Var tog 
backen vägen? satt.anm.) Vi 
sp rang hela tiden utan att ta rast, 
vi var rädda för att bli nedkylda. 
Det kändes bra cftenit, i synner
het efter badet. 

Vandrarna blev stoppade av att 
vägen inte var färdig. De fick ta 
en omväg till Örtofta . Dc hade da 
gatt ca J 6 km och beslöt sig för 
att ta tåget hem ." 

(Ur Finns dagbok) 
Ann at 

Julen har för övrigt bjudit pa 
dc traditionella Lundaspe len i 
handboll och basket, da en väldig 
massa ungdomar fran olika delar 
av Europa strålar samman under 
nagra intensiva- veckor. Atminsto
ne finaldagarna bör man inte 
missa: Det är så här det maste ha 
varit under de grekiska olympia
derna, när världen ännu var un"' 

Dc tva sporterna komplcttcr~~ 
varandra bra. Handbollen drar till 
sig lite mer kraftfulla. sli tstarka 
typer, medan basket fÖredrar de 
långa eleganserna. 

I handboll visade Lugis ung
domssektion lejontassen genom att 
vinna fyra finaler. Förra aret var 
det 1-143 som dominerade. Vad 
har hänt? forts på sid 4 

Stort temanummer om svensk högskolepolitik. med bl a 
följande artiklar: 

Anders Löfqvist, Svensk forsknings- och högskolepolitik . 
Sven-Eric Liedman , De fria fakulteternas långsamma död . 
Bo Roth st ein, Forskning, kritik och frälsning. 
Kent Lindkvist , Den tekniska utveckl ingen i den kommu
nistiska rörelsens ideologi. 
Bengt Olle Bengtsson. Den kinesiska magfragan. 

Detta välmatade 80-sidiga nummer kostar endast 25 

Köp den på Akademibokhandeln. eller direkt fran Z e n it 
genom att sätta in 25:- pa vart pg 55 65 22-1. sa far du den 
hem i brevladan. 

En årsprenumeration pa Zenit kostar 90:- och ger för u tom 
mycken intressant läsning också 25% rabatt pa hela vart 
boksortimen t, för närvarande ca l 00 titl::r. 
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Ryttarstaty -javisst 

VPK Lund avser att kämpa för 
uppsättandel av en ryttarstaty i 
staden, om man får tro utsagan 
1 nr 40. Det är en utmärkt tanke. 
En kommunal staty i realistiskt 
utförande, som skildrar en sy m
bolmättad händelse i vart förflut
na. En kommunal staty med verk
lighetslika drag, som kan uppskat
tas och älskas av gemene man 
som inte bara blir en angelägen
het för ett etablissemang, är inte 
det precis den roll som de kom 
munala monumenten borde spela! 

Själv sitter jag (som suppl) i 
kulturnämnden och en av de mest 
in tressan ta sysslorna där är att kö
pa in konst till stadens konst
samling. För det mesta rör det sig 
om tavlor i det mindre formatet 
och en och annan konsthantverks
pryl men ibland gäller det större 
utsmyckningsobjekt. Det mest 
frustrerande med den verksamhet
en är dock svårigheten att tilläm
pa ett betraktelsesätt på konsten 
som motsvarar dess funktion. 
Konstverken är ju präglade av sitt 
tillblivande inom ramen för en 
konstmarknad dominerad av vårt 
samhälles borgeliga hegemoni. 

Den dominerande tankegången 
i nämnden är att det skulle finna s 
en"ren" konstnärlig kvalitetsa
spekt som oberoende av alla andra 
kriterier utgör orsak till inköp -
men för mig, som har en illu sion 
om att verka i det arbetande folk
ets intresse, är den uppfattningen 
snarast att betrakta som en "borg
erlig vidskepelse". I borgerskapets 
intresse ligger att konsten främst 
skall vara mystifiserande, intro
vert, gärna skildra de "inre kval
en", ha en obestämd fo rm och ett 

acupress 

Bredgatan 28, Lund 
046-14 94 38 

suddigt innehåll , om det rör sig 
om naturbilder skall dc skildra 
naturens mystik eller den abstrak
ta skönheten, istället för att ifrå
gasätta de radande myterna. I vårt 
samhälle får konstnärerna gärna 
vara socialistiska så länge deras 
socialism kan inordnas i den 
konstnärliga marknadens spel. 

Problemet är bara vad man vill 
sätta istället. Var finns den konst 
som ifrågasätter borgarnas klass
hegemoni, åtminstone jag har 
svårt att hitta den i dagens utbud 
- finns den överhuvud taget? 
Och så länge jag inte hittar den 
deltar jag friskt i inköpen av 
borgerlig konst! (Så kan det 
gå!) 

Men, i avsaknad av de "sto
ra" alternativen, kan man ändå 
lägga en aspekt på konsten som 
gör den mer eller mindre "folk
lig". Den konst som uppskattas 
mest av "brukarna" är oftast 
föreställande. Realistisk konst, 
i en eller annan form, fram står 
därför ofta som bärare av ett 
budskap som anammas av det 
gemena folket, och kan därför 
sägas utgöra en (objektivt sett) 
radikal ( = folklig) kraft i sam
hället. Därför är iden om en 
ryttarstaty i sig också radikal (ob 
jektivt sett) - tanken på att sta
tyn skall skildra ett kristet mar ty
rium är däremot rejält bakåtsträ
vande (objektivt sett)! 

För att visa på alltings rela
tivitet vill jag därför förfåkta min 
favorittanke vad det gäller monu
ment i Lund. Den mäktigaste och 
monumentalaste statyn (som man 
mycket väl kan stämma träff 
vid) är Eduardo Chillidas freds
skulptur på Stortorget ("Rymd
falt av fred"), som tyvärr inte 
kommer till sin rätt på sin nuva
rande plats. Den "slås ihjäl" av 
entren till stadshallen och bör, 
vilket är im allmän uppfattning, 
flyttas. Vad vore då bättre än att 
flytta den till det torg som form
!igen ropar efter ett monument: 
Krafts torg bakom Domkyrkan. 

Och när man ' ändå tänker 
tanken om skulpturens flyttning 
kan man också tänka sig att döpa 
om Krafts torg till "Fredens 
torg" och där årligen manifestera 
stadens ställning som kärnvapen
fri zon . 

Robert Berg 

Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 UJND 

Arbetet om förbön 
Cajsa Carrcn har i VB förfasat sig 
över att Arbetet raljerade om för
bönen för fred i domkyrkan den 
12 december. 

För mig känns det därför trös
tande att se signaturen Raskolni
kav på sista sidan i samma Vecko
blad ironisera ännu saftigare över 
samma företeelse. 

Men ska man nu förfasa sig 
över en formulering kan man gott 
återge den ordagrant, särskilt som 
man satt citationstecken runt den. 
Jag skrev: "Efter tal på Stortorget 
var det fredsbön i domkyrkan för 
dem som ville vända sig till him
melska makter. Ovriga vände sig 
till de jordiska s~?rmakterna med 
paroller som ... 

Vpk i Luften 

På fredag nästa vecka ska ni 
lyssna på radio. Då sänder VPK 
närradio i Lund. Programmet 
sänds i repris dan därpå. 

En rykande fårsk rapport 
lämnas från den kubanska revo
lutionens 30 års-jubileum (vår 
utsände har varit där). 

En lockande pristävling ut
lovas. Det blir en inblick i det 
kommunfullmäktige som förtigs i 
vara vanligaste dagstidningar. Re
daktionen har utnyttjat dc band
inspelningar som kommunen gör 
av fullmäktigesammanträdena, 
men som inte längre publiceras. 

Slu tJigen blir det musik, revo
lutionär och annan med bl.a. en 
icke helt okänd kommunistisk 
biasorkester. 

Exakt tid meddelas i nästa VB . 

Jag tycker fortfarande att det 
var utmärkta formuleringar med 
den lilla invändningen att de som 
bad i kyrkan även instämde i 
kraven till stormakterna. 1--------------

Men faktum kvarstar: att be forts fr an sid 3 N e'" balance 
böner ä1 att vända sig till ett Nu väntar vi barapa att lu.nda-
(inbillat) överjordiskt väsen. Hur klubbarna satsar ordentligt pa fli-
politiskt medvetna människor kan ekorna sa att danskorna far viir-
sänka sig till något sådant kom- diga m otstandare. 
mer jag aldrig att begripa. Inomhusfotboll 

Mats Nygren Ater till V pk Jr:. Träninncn för 
Arbetet , Lzwd inom. husfotbollen sätter iga~1g igen 

Om du vill fred
gör något mot 
krigsrörelsen 
Räknat i militärutgifter per in
vånare är Sverige en av dc mest 
rustade staterna i världen. Vi 
bidrar till den vansinniga upp
rustningen, som inte har med 
"försvar" att göra . I ett fram tida 
kärnvapenkrig kan ingen svensk 
krigsmakt spela nå~on roll. 

Den svenska krigsmaktens va
pen levereras i stor utsträckning 
av USA-bolag. Utan amerikanska 
delar kan svenska plan inte lyfta 
från marken. Speciellt JAS-flyg
plansprojektet binder Sverige 
hårt till NATO och äventyrar 
den svenska neutraliteten . 

JAS kostar skattebetalarna ca 
30 miljarder kr. Vem tjänar pa 
JAS? Det är höjdare som är sa 
förmögna att de kan "planera" sig 
fria från skatt. Vi lönearbetare 
ska betala! 

Men vi kan protestera mot 
rustningsvansinne och orättvisa 
skatter! Begär avdrag i deklara
tionen för din andel av JAs
kostnaden (ca 400 kr per år och 
medborgare). För att din stats
skatt ska minska med 400 kr 
mäste du dra av ca 2500 kr från 
din beskattningsbara inkomst (om 
du betalar ca 42 % i skatt och om 
statsskatten utgör ca 38 % av den 
totala skatten). Och får du avslag 
på din begäran kan du överklaga, 
då får myndigheterna något att 
fundera över och din protest 
uppmärksammas! (OBS det är 
fullt lagligt att begära avdrag i 
deklaration en). 

Inte en man, inte ett 
öre åt 
m il i tarism en! 

Joachim Lent z 

pa lordag (se notiserna). Det gäller 
att toppa formkurvan till den l J-
12 februari da förenin~en deltar 
med ett lag i Tornacupen. 

I den ord i n a ric korpserien 
ställer vi som vanlig. upp med tva 
lag i de översta divisionerna . An
mälningsavgiften per lag ligger pa 
505 kr, sa ledningen uppmanar 
aktiva spelare att lägga unelan en 
50-lapp till månadsslutet. 

FH 

MUSIK: Barockmusik Klosterkyr· 
kan sön 15 januari kl 16. 
SVENSKA KVINNORS VÄN · 
STERFÖRBUND träffas lär 14.1 
kl 14.00 på Kvinnocentrum. 
Tema: Berit As· Handbok i fri
görelse. 

liJ~I 
KOMPOL har möte mån 16. 1 kl 
19.30 på KORPAMOEN, Småland 
nation. Dagen fråga: Kompols fort· 
satta arbete. 
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