
Glad midsommar! .. . r 

Utkommer fredagar 

Fredagen den 15 juni 

Kärlek på folk
Universitetet 

I slutet av maj var det åter dags att åka till Stockholm och 
delta i CMS (Centrum för marxistiska samhällsstudier). Under 
fy ra dagar erbjöds ett rikt utbud av föreläsningar, debatter 
kulturevenemang i form av filmer, teater, musik, poesi och 
utflykter. Dessutom kunde man gå på skrivarverkstad, göra 
ett radioprogram eller träna sin röst i röstbefrielseövningar . 
Trots det vackra vårvädret var det för det mesta fullsatta 
skolsalar på Södra Latin där CMS sedan många år äger rum. 
Svårt var att välja vilken av alta intressanta inslag jag skulle 
gå på . 
Förutom de mer traditionella äm
nen om olika vinklingar på marx
ismen , fredsfrågor eller synen på 
den offentliga sektorn fanns också 
föreläsningsserier som handlade 
om kärlek. Sara Lidman inledde 
under rubriken »Bröd men också 
roson>. Hon kritiserade marxis
men för att ha försummat vårt 
förhållande till naturen. 

Grovfoderomvandla re 
Genom skogsbolagens vandaliser
ing av landsbygden och män
niskornas inflyttande till städer
na har vi berövats vårt förhål
lande till marken. Yaije löv är 
ett förfåders öga, genom att spru
ta kastas gift i mormors öga. 
Yaije steg är ett steg i våra för
fåders tarmar. Y ad människan gör 
mot det vilda drabbar förr eller 
senare henne sj älv. Vi lever i en 
tid av avkänning. Världsbilden har 
mekaniserats. En ko heter inte 
längre en ko utan grovfoderom
vandlare som tar bort blicken, 
födelsevåndorna och känslan inför 
en levande varelse. 

Mysterium 
Att avfärda kärlek, lidelse och 
passion är att gå in i en torka som 
spelar högervindarna i händerna. 
Trots att Sara Lidman använde ett 
oerhört vackert poetiskt språk slu
tade hon med att säga att vi inte 
ska överskatta språket . Ibland 
behövs inte ord för att se, dansa 
laga mat eller svettas. Hon sade 
också att passionen är ett mys
terium som tillhörde den nya 
människan . 

Per Frostin 
Per Frostin som är teolog talade . 
under temat »kapitalismen kvä
ver kärleken». Kapitalismen utgår 
från ekonomiska begrepp som 
också påverkar privatlivet. Kafka 

sade att kapitalismen är ett till
stånd i världen och i själen , Marx 
förespråkade en fri allsidig ut
veckling hos vaije mäAniska. Det 
nyliberala tänkandet utgår från 
den fria marknaden som norm 
för samhällsutvecklingen. Detta 
präglar också människosynen, där 
det gäller att maximera vinsten. 
Att skaffa sig en vän är en in
'vestering i tid och pengar som 
förväntas ge vinst i form av status. 
Om profiten inte är tillräckligt 
stor satsas kapital i en mer lö
nande vänskapsprocess. 
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Kommunalt 
mygel 

Personalnämnden i Lund har väl inte världens bästa rykte 
precis. En svag nämnd brukar man antyda . Och inte brukar 
man beskylla förvaltningen för att vara den mest effektiva 
precis. Nu finns det också ett talande exempel på hur en slip
sten ska dras för att få in en önskad person. Mygel helt enkelt . 
En löne sekreteraretjäns~ utlyses. det handlar alltså inte längre om 
~acket och e11 rekrytenngsgrupp ett vikariat. YPK:s representant 
forordar en sokande. D~nna har i nämnden begär då att nämnden 
arbetat som lonekamrer 1 en mm- ska fatta beslut i ärendet samt att 
dre kommun .. och har den e:fare11- anpassningsgruppen bör behandla 
het som beho":s. ~ers~maldrrekto- frågan om det blir fråga om ett 
ren, som har tillsattrongen på de- omplaceringsärende. 
legation, utser en arman sökande , 
en jurist. Han är inte ens med 
bland de sex som rekryterings
gruppen plockar ut som mest me
riterade . Juristens meriter är ett 
ombudsmannajobb hos modera
terna sam t att fixa lärarvik :ier 
på skolförvaltningen. Alltså: inga 
erfarenheter av varken lönefrågor 
eller ADB som efterlysts. Dess
utom har han haft samarbetspro
blem och varit mycket sjukskri-
ven. 

Smart 
Tillsättningen överklagas. Besvärs
nämnden bifaller överklagan och 
ärendet återemitteras till personal
nämnden. Nu döper förvaltningen 
om tjänsten till utredningssekre
terare inför en ny utlysning. Nu 
trycker man mer på utrednings
arbetet och att det behövs juridisk 
kompetens (passar bättre önskad 
person?). Nu utlyses ett vikariat 
på tjänsten - men internt. (Den 
andre mer kompetente sökanden 
kom utifrån). Lönekamreren sö
ker dock åter tjänsten, vilket han 
har rätt till . Nu riskerar personal
direktören ett nytt överklagande 
om han åter utser juristen. Nu 
kommer nästa smarta drag. Juris
ten begär omplacering. Av medi
cinska skäl begär han omplacering 
till personalförvaltningen. 

På näst sista sammanträdet finns 
förutom denna begäran en begä
ran från förvaltningen om att änd
ra tidigare beslut att inte tills
vidareanställa. Så blir beslutet -

Odelat förtroende 
YPK:s krav att nämnden ska be
sluta avslås av samtliga övriga. 
Trots besvär~närnndens ingripande 
och fackliga protester menar t ex 
socialdemokraternas ledamöter 
att man måste ha ett odelat för
troende för förvaltningschefen. 
Att nämnden kan ta ett politiskt 
ansvar för en tydligt känslig f rå· 
ga, vill man inte höra talas om . 
Dessutom kan man fråga sig om 
det är rimligt att höga tjänstemän 
i den egna förvaltningen utses av 
en enda person och inte av det 
politiska organet. 

YPK :s yrkande ville man först 
inte behandla. När man efter flera 
konstiga turer röstade gick borgar
na och miljöpartiet emot medan 
sossarna (som tydligen fått dåligt 
samvete efter YPK :s argument) 
la ner sina röster. Några dagar 
senare utsåg förvaltningen (läs: 
personaldirektören) juristen till 
ny utredningssekreterare. 

Inkompetens? 
Nu har man alltså fått en ny per
son som ska administrera löne
frågor och utreda ADB-rutiner. 
Behovet av grundläggande föränd
ringar av lönerutiner och övergång 
från ålderdornliga manuella meto
der till datoriserat systern är om
vittnat och akut. Redan har klago
mål hörts om att den nye hand
plockade tjänstemarmen inte kla
rar av relativt enkla administra
tiva rutiner. 

G lufs 

Detta är sista numret före sommaren. 
Ha det så skönt, vi kommer igen i 
augusti. 
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Till minnet av 
Enrico Berlinguer 

Samma dag som detta skrivs be
gravs ordföranden for Västeuro
pas största kommunistparti , En
rico Berlinguer. In i det sista var 
han politiskt verksam i ledninge_n 
för sitt parti. I svenska massmedia 
skrivs det nu mycket om att Ber
linguer efterlämnar ett tomru!TI i 
italiensk politik . Men, är det mte 
snarare så att Berlinguer lämnar 
ett viktigt politiskt arv efter sig, 
en politik som han i och för sig 
ingalunda varit ensam om att 
forma, men som Berlinguer varit 
en ledande företrädare för? 

Dels gäller det strävan. att 
stärka arbetarrörelsens mfly
tande i italiensk politik, . där 
forsöket att uppnå en histo
risk kompromiss med krist
demokraterna under 7-talet var 
ett viktigt inslag, anpassad efte! 
den politiska situation som da 
rådde i Italien. Dels gäller det 
PCI:s viktiga roll i den inter
nationella politiken . 

PCI och Berlinguers starka be
tonande av · v:uje kmrmunis~is
ka partis oberoende och nod
vändigheten av att förena socia
lism och demokrati har varit av 
avgörande betydelse för de!l 
västeuropeiska vänstern. Det ar 
vår övertygelse att. de t~~ om 
en tredje väg till soc1alism~n 
som forts fram av PCI , en vag 
som skiljer sig från den traditio
nellt socialdemokratiska genom 
att verkJigen vara socialistisk och 
från den traditionellt kommu
nistiska genom att vara konse
kvent demokratisk, kommer att 
visa sig ha en utomordentlig 
stark livskraft. Det är ideer 
som lever bland det ökande an
tal märmiskor i Västeuropa som 
insett konsekvenserna av en fort
satt kapitalistisk rovdrift men som 
samtidigt inte kan se de östeuro
peiska samhällssyste~e~ som nå
got alternativ. Det ar Ideer som 
också har stor betydelse för qen . 
socialistiska oppositionen i Öst
europa. Den s k Eurok~mmu
nismen utgör på dett~ satt ~tt 
hot såväl mot det mternatlo
nella kapitalet som m?t <?st
europas förstelnade byråkra~~r. 
Dess aktualitet understryks an
mer i en situation då fler och 
fler märmiskor tar kamp för att 
Europa ska frigöras ur stor-
maktsblockens grepp. . 

Den riktning inom den mter
nationella · arbetarröre.lse!l so.~ 
utmärks av att vara l lika h?g 
grad demokratisk som so_~Ia
listisk, har förlorat en stor fore
trädare, men PCI ko~mer ~ed 
all säkerhet att även 1 fort~t~
ningen ha en stor och . po~Itiv 
betydelse för denna ~tninfs 

~e~~ling, och. dv~ed aven for_ 
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-- kommer att ~u a mo s ån . beige overall ~legan t '!lanovrerar Är det så här det slutar, arbe-
några lådo! ~tt . lantvm -: ung- tarrörelsens dröm om en ny 
domarna gar Jtl l examenstider - värld, inte med en smäll utan 
medan b_rl!:nbranda .segelskeppare med surret från en motorgräs-
kånkar . 1v:ag med olkartongel:?a klippare i Danderyd Jag tror 
under livligt samspråk 0~. ak!Ie- det ändå inte, det finns några 
marknaden. .. Samm~ sta~rung roiliarder hungriga utanför sta-fmns framfor delikatessdisken k t 
inne på Metro och på ino!llhus- e e~. .. 
torget där äldre gentleman 1 stor- '!}te 1.svall:~en o • 

rutiga moderatkavajer säljer lotter Angsliga lasare har fr~gat mi~ 
för Lions medan balettskolans om jag verk~en bara ~e tarA oc. 
elever da~sar upp på den lilla sliter. här . 1 S~ockh() : neJ , 
scenen. Allt är mycket lättsamt, ja?, mser JU f!lm.a forp~te~s~~ 
på motorvägen utanfor brusar Nar man ar sa ?ar ute .ra g 
pendlartrafiken mot Roslagen så hand är ~et . Jtl angela~et att 
behagfullt. Själv faller jag i tankar. man tar till s1g lite nytill~ mftryc;. 

Moderat så klart! 

Danderyds kommun har Sveriges 
lägsta kommunalskatt och högsta 
genomsnitts~o~st; ~oderaterna 
har egen majontet 1 kommun
fullmäktige här. Man ?v~rväger 
nu att avgiftsbelägga biblioteks
lånen och i skolorna ska barnen 
få betyg på ~ellanstadiet ... Här 
fmns naturligtVIs den gamla over
kJassen, Djursholm ligger här 
men räcker inte till för att fylla 
en hel kommun. Till det behövs 
den nya breda övre medelkJass, 
som ständigt växer och allt'!ler 
anger tonen i dagens ~venge. 
Det är tjänstemärmen 1 stor
företagen och i den svällande 
byråkrati vi omger oss m~d 
i välfardskapitalismen. Härute lig
ger huvudkontoret för Skanska, 
det multinationella byggforetaget 
med ett par miljarder i likvida 
medel och snart hoptvinnat med 
Volvo. Här i Norrort ligger alla 
data- • och elektronikföre~agen 
med sina affarsmässiga och Ideo
logiska band till det stora landet 
i väster. 

Titt i facit 
Ja om det fortsätter så här med 
so'-talet så kan vi ju faktiskt gå 
ett steg längre och tjuvtitta i 
facit i USA. I själva verket 
likn~ allt här i Danderyd (utom 
kollektivtrafiken får jag väl säga) 
hur det kan se ut vid ett shop
pingcenter i Westchester norr om 
New York, IBM-pojkarnas och 
Wall street-flickornas hembygd. 
Den omvälvning som pågår i det 
svenska samhället innebär socialt 
och politiskt en ny ho~og~n 
medelklassmajoritet som till Sig 
också ansluter de välbetalda 
yrkesarbetarna. Kvar i sumpen 
blir ett proletariat av illa ut
bildad och lågbetald serviceperso
nal - där fmns invandrarna och 
de ensamstående kvinnorna. Det 
är en · grupp som är oerhört 
svår att organisera och föra t!!J 

olitiskt inflytande, om den ar 
lången i framgångsmytern~ och 
drömmen om att ensam ta trippen 
till det andra lägret. 

Gräsklipparsurr 
det Finns det är något som motsäger att .. 

denna utveckJing . . VI 
får? Den solidariska lönepolitiken 

och förmedlar dem am J 
och värmer som kanske .inte h~ 
det för roligt. Som asprrant till 
den nya kJassen skulle j ag t ex 
kunna berätta lite om hl!:r. det 
var på Cafe Opera , ett n~m~s
ställe här i Stockholm , nar Jag 
slank in där helt apropå härom 
kvällen. o • 

Först kollade jag fö rstas ~ 
Baren en halvtrappa upp till 
höger: Där satt de lite äldre 

farbröderna och några damer med 
grönt hår och läppjade på sina 
drinkar helt stillsamt. Där verkade 
också plastkortspojkarna hålla till, 
de var ute i full styrka och åt 
frugala råbiffsmåltider och drack 
kaffe och cognac. 

E t t näringsställe 
Men i själva cafet, där var det 
ett liv och ett kiv, sorlet steg 
nästan kontinentalt mot de vackra 
takmålningarna, nyrestaurerade 
för skattepengar. Lokalen har 
stengolv oc4 en rustik irrredning 
som står väldigt vackert mot 
den p<Mmodernistiska publiken. 
Förebilden är uppenbart fransk, 
man får äta de fräscha salladerna 
på ett underlag av simpla pap
perstabletter. Iden är. att m~ 
ska stå och hänga VId bardis
karna i väntan på att bli place
rad av hovmästarna. Sjilv fast
nade jag där efter att ha kollat 
priset på läckerheterna och höll 
mig till det flytande . Av diskre
tionsskäl kan jag inte avslöja v~d 
ett glas enkelt men gott ~ 
kostar - det är tur att det ar 
avdragsgillt gentemot Vecko
bladets feta traktament~ll:· .K?n-

Grått och beige 
Vad det gäller kändisar såg jag 
en man som var påfallande lik 
f. presidenten Nixon, men jag 
tror inte det var han, och en 
påtagligt berusad nor~ländsk kom
munalpolitiker som liknade Len
nart Ryde (m) lite grann . I 
övrigt underhö}l jag mig med ~n 
grupp yngre vardarbetande kvm
nor från Katrineholmstrakten. Be: 
träffande modet så ska det 1 
år gå i grått eller bei~e, ~J~ edan 
urringningarna gärna far sla over 
åt det generösa hållet. Det man
liga modet präglas i år av e11: viss 
vårdslös elegans så där ligger 
jag rätt . .. . 

Men det är slitsamt med noJes
livet. Vid halvtiotiden kände _jag 
mig sömnig och det vita v~et 
började smaka lite dävet så Jag 
gick hem, men det påstås att 
stället har öppet till 03.00. Som 
sammanfattning vill jag säga att 
det är långtifrån säkert att man 

kommer i Hänt i Veckan, men för 
alla som är intresserade ay. att 
följ a den soci.ala. och politiska 
utvecklingen har 1 landet tycker 
jag att ett besök på Cafe Opera 
är ett måste . 

Tillbaks igen 
Efter utsvävningar som dessa, 
andra att förtiga, har jag insett 
att det kosmopolitiska nöjeslivet 
i Stockholm inte är något för 
mig i längden. En dagens på 
Domus en lättöl på Carlssons 
trädgård, ett operettbesök i 
Malmö läsning av Lokalredak
törens ' lördagskrönikor -. se d~r 
den lekamliga och andliga sp1s 
som bättre passar sig vid mina 
år. Likt vargen känner jag _ dess
utom en mot allt förnuft talande 
dragning söderut. Jag återvänder 
med halvårsskiftet till Lund och 
kommer från och med i höst 
tillsammans med de andra sig
naturerna inte att sky någon 
ansträngning i att lämna öppen
hjärtliga sedeskildringar och ~en
rebilder från därvarande sociala 
och politiska liv. Trevlig sommar! 

Lucifer 



A la mode på 
konsthallen 
Efter Bertil Berntsons puristiska 
uppvisning, där den rena esteti
ken fick blomma fritt, presenterar 
Konsthallen nu konst a la mode. 
Det italienska transavantgardet so, 
tillsammans med berlinska häftig
het och annan brutal expressio
nism, satt schvung på den inter
nationella konsthandeln, presen
teras med generösa dukar. 

För den som vill uppleva sam
tida mästare i original, är utställ
ningen en högtidsstund. Detta är 
konst med garanti, Marianne Brå
hammar säger sig aldrig tidigare 
varit så stolt över en utställning, 
så.. om du aspirerar på en plats i 
Kulturetablissemanget gör du bäst 
i att uppskatta i italienarnas 

. djärva misstroendeförklaring av 
engagemanget till förmån för indi
vidualiteten (och Narcissus). 

Transavantgardet har sitt ur
sprung i Syditalien. Maffiastaden 
Neapel är bakgrunden till ett må
leri som säger sig undvika varje 
kontakt med den socio-kultur
ella verkligheten. På gränsen till 
katastrof och undergång(jord
bävning och kämvapenhot) tar 
de avstånd från såväl det politis
ka engagemanget som minima
lismen eller konceptkonstens in
tellektuella utsvävningar. 

Forts. från sid l 

Pånyttfödelse 
Den kalkylerade individualismen 
bryter ner vänskap mellan männi
skor . Ändå har vi alla behov av att 
älska och bli älskade. Vänstern 
har inte lyckats övervinna själen 
i kapitalismen. Vi behöver en kul
turell pånyttfödelse, N icaragua är 
just nu ett levande exempel på 
detta. Dessutom behöver vi lära 
oss att vara lyhörda för andra 
människors erfarenheter och tvät
ta våra ögon för att se de för
trycktas situation. Vänstern måste 
återta privilegiet att defmiera pro
blemen, dvs problemen för de 
som har minst makt och är mest 
förtryckta. 

Partnerbyte 
En stor publik samlade Barbro 
Lenne'r-Axelsson som talade om 
»kärlek i realiteten - kärlek i so
talet>. Vi är mitt inne i en om
välvning när det gäller familje
bildning där vi söker nya vägar för 
gemenskaper i våra relationer. 
Män som skiljer sig har inom ett 
år skitffat sig en ny partner, me
dan kvinnan väntar i genomsnitt 
sju år innan hon åter går in i ett 
stabilt förhållande. Det var många 
åhörare som deltog aktivt med 
personliga synpunkter och frågor 
och det märktes att det var ett 
ämne som många, både män och 
kvirrnor kände sig berörda av. 

I debatten om »marxismen i 
dag» sade Göran Therborn att han 
är nyförälskad i marxismen, kan
ske hade han tagit intryck av de 
"mjuka ämnen" som gick som en 
röd tråd genom årets CMS. 

Bodil Hansson 

I stället framträder ett må
leri som söker överväldiga oss 
med sin sköna penselföring, stora 
och pompösa gester och person
liga infall. 

Konsthallen fortsätter alltså att 
vara vital och spännande som det 
anstår en Kulturinstitution i Lund 
- typiskt att de traditionslösa 
borgama vill spara pengar just 
där. Men kanske skulle k-hallen 
kunna vara ännu mer spännande 
om också ung och häftig skåne
provinsiell konst kunde redovi
sas. 

Skulle man inte kunna avdela 
ett hörn för presentation av 
konstnärer som ännu inte gjort 
sig ett »namn». Konstpubliken 
skulle på så sätt få konfronteras 
med en udda konst som få vet 
existerar. 

Inga arvoden, inga hängnings
kostnader, inga affischer/katalo
ger - verksamheten skulle rym
mas inom den ordinarie (krym
pande) budgeten - vad som 
krävs är en öppenhet för ström
ningar i konstens undervegita
tion. 

Kanske kan det då visa sig att 
även vi har ett måleri med origi
nalitet som varumärke . 

Kommunalt 
luktegott 

RB 

Var fmns den ljuvligaste doften 
i Lund just nu? Ja inte är det de 
blommande nypon- eller spirea
häckarna. Nej, den fmns i den ny
byggda dambastun på Källbyba
det. Vad luktar väl bättre än ny
hyvlade plankor som dessutom är 
vackra att titta på. I flera år träng
des vi i en liten tre-fyrakvirmors
bastu . Det ständiga samtalsämnet 
var att det kommit till vår känne
dom att herrama hade en dub-

. belt så stor bastu och det tyckte 
vi var orättvist. Om motsvarande 
utbyggnad nu skett på andra 
sidan -.. 

utbyggnad nu skett på »andra 
sidan» vet jag inte, i så fall får 
vi säkert reda på det förr eller 
senare . 

Bastulina 

DownTown 
Jag växlar ner från tjugo
fyran till tolvan samtidigt 
som jag skruvar ner volymen 
på min freestyle för a!t 

·bättre kunna koncentre ra m1g 
på utbudet i Parfymeri Re
lenes skyltfönster. 

Tankarna löper kors och tvärs 
och ansikten fladdrar forbi, min 
dotter och hennes kompis som 

·hälsar sommaren med både Den 
blomstertid nu kommer och Inter
nationalen och Ryskij Bandito
vitj som klagar på mig i VB och 
osökt dyker ett barndomsminne 
upp ... 

Raindrops keep falling 
Det var sommar och hällande 
regn mitt i Skåne och vi skulle 
gå till bondgården efter ägg, 
moster Agda och jag och vi hade 
bara ett paraply med hål i, stora 
som tekoppar, vi tar det, tjatade 
jag, nej det du g~ r ing.enting till 
sa moster Agda, JO sa Jag, det ar 
ju det enda pa:aply vi har! .oc~ 
så gick vi da astad och nar Vl 
kom fram skakade vi så av köld 
och väta under paraplyet så att 
vi tappade äggen så fort vi fick 
dem i handen ... 

!\rise, ye starvelings, from 
your slumbers 
Så minns j~ en annan regnig 
sommardag långt senare, då jag 
av en slump träffade en antika
pitalist och antikaP.italister är 
Väl ändå både du och ja~ också 
RB , en man som var med redan 
på tjugotalet och kämpade mot 
arbetsköparna i Skåne och strej
kade och tvangs försvara sig mot 
ridande polis och som nu har 
Flamman som husorgan, men han 
ville minsann hävda att det exis
terar många socialismer, för rätt 
vad det var åberopade han Mao 
och ådagalade även i övrigt 
ett öppet och' kritiskt sinnelag, 
så till och med på den kanten 
fmns det tydligen politisk fan
tasi ändå ... 

I'd hold you close 

Smink och parfym ... vad jag · 
under hela mitt liv använt i den 
vägen skulle säkert rymmas på 
RB :s lillfingernagel. Om han bara 
visste hur andra ibland tjatar 
på mig, när det någon enstaka 
gång drar ihop sig till fest, ska du 
inte ta lite läppstift och lite 
diskret mascara, det blir jättefmt 
med lite farg, ibland ger jag med 
mig, men det händer inte så 
ofta. Fast det är klart, nu när 
jag läst RB så stiger det upp ett 
slags längtan inom mig efter en 
mondänare kvinnlig stil, kanske 
man skulle ... 

Hans artikel har också väckt en 
undran hos mig över hur mysk 
doftar, hoppas han kommer med 
en beskrivning av lukten i ett 
senare numpter, en utförlig sådan, 
for så mycket har jag förstått 
efter att ha frågat ut mina nian
liga bekanta att det är en allt
för dyr historia för att jag vare 
sig skulle kunna köpa den själv 
eller hoppas att få den i present 
och jag misströstar alltsa om 
att någonsin i verkliga livet få 
känna doften av mysk ... 

Amalia 

q-märkning för 
gallerierna 
Borgarnas och socialdemokra
ternas beslut att q-märka Per
Håkan Olssons »småfolkshus» 
i Tornegapsgatan är ett spel 
för galleriet. 

Ty samtidigt ger man kommun
fullmäktiges ordförande (han äger 
husen) en utökad byggrätt mot 
gården. Borgama vill att det 
skall se ut som om man tillfreds
ställer den starka opinionen för 
ett bevarande genom att man 
stämplar ett q på de små husen. 
I själva verket vill man låta fas
tighetsägaren bygga om och till 
b,~~sen som han vill. 

Man kan Iäggå märke till 'att 
den starka opinionen för att 
bevara husen _nu också uttrycks 
av Föreningen Gamla Lund. Kan 
det hänga samman med att 
foreningen fått en ny ordforande 
efter kommunfullmäktige
ordförandens bror? 
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Höstfest 
så klart 
Jo, naturligtvis blir det en 
HÖSTFEST i år också. Det 
har blivit tradition. I år är 
det femte året. Samtidigt 
fyller VECKOBLADET tio 

·år Om man tänker efter 
fi~ns det väl inget annat 
parti än vpk som har sKapat 
och vidmakthållit så många 
traditioner i Lund. Bl~or
kestern och vårpromenaden 
är andra. 

Säg mig vilka traditioner mode
raterna eller centern håller sig 
med. Naturligtvis inga. Det är lite 
motsägelsefullt, vid en första tan
ke detta att vpk som arbetar för 
en' annan samhällsordning är så 
traditionstyngt, men i själva ver
ket är det ju så att vpk i pr~
tisk handling försöker skapa soci
alistiska oaser i det nuvarande 
samhället. ' · 

Politikens Kivik 
Och en höstfest kan, .i lrckliga 
ögonblick, varajust den blandning 
av kultur och karuseller, sång och 
musik, politik och lammgrillning , 
som gör höstfesten till något an
nat än andra fester. Något av en 
politikens Kiviks marknad. På 
höstfesten kan man dricka sin öl 
och · äta sitt lamm~tan att känna 
att någon skor sig på ens bekost
nad. En del brukar klaga på att 
man ska behöva betala för att 
åka på karusellerna, men det man 
tar in på karusellerna, det för
lorar man på allt pet andra. 

Fyrverkeri? 

Vpk:s luftslott, den uppblåsbara 
borgen, kommer naturligtvis att 
~hmas på. plats. Tivolit blir unge-
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tär som vanligt. Inga leopar och 
andra obehagligheter behöver man 
råka ut för . 

Om det blir fyrverkeri återstår 
att se. När man för några år 
sedan brände av ett fyrverkeri 
för 3-4000 kr under en höst
fest , var det några vpk-med
lemmar som hotade med • att 
sluta betala till stödfonden. 

Men en fest skall det ju vara. 
Det blir kanske någon annan 
överraskning i år. 

Festtåg 
I år blir festen den l och 2 
september och den startar som 
vanligt med ett festt~g från 
stortorget på lördagsmlddagen. 
På lördagskvällen blir det dans 
i tältet och på söndagen fort
sätter man och håller på till vid 
sextiden. Välkomna! 

Pengar upp i rök 

En nödvändighet för en 
femårsjubilerande höstfest 
är ett storslaget fyrverkeri. 
För att höstfesten inte 
skall bli en pangbesvi
kelse måste pengar samlas 
in till en stjärnsmäll. 

Sätt därför in minst 25 kr 
på vpk-Lunds postgiro 
710093-6. Märk talongen 
»krut -84». Det behövs ca 
5000 kr, alltså minst 200 
krotiga personer. Må höst
festen bli en knallsensa-
tion! r 

Styr~ls~n 

lbm 
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Nytändning 

För sådär fem år sen skrev VB en 
massa om politik och ideologi, 
men nu fyller man spalterna med 
matrecept och andra variationer 
på Det Goda Livet, skrev Gunnar 
Sandin i ett tänkvärt VB-inlägg 
för en tid sedan. Ja än sen, kan 
man säga, skulle inte vi inom 
vänstern få lyssna på Mozart och 
Miles Davis, äta ananas och järpe? 
Är vi evigt dömda till m~aroni
pudding och läsning av arbetslös
hetsreportage i Ny Dag, utom 
ibland då vi förmodas få tömma 
en pava Chiitelet? Och förresten, 
har inte liv och politik en mate
riell bas i vardagslivet , och var det 
inte en viss landvinning när väns
tern under 70-talet fann att man 
inte kan isolera långsiktigt poli
tiskt arbete från sättet att leva 
till vardags (och fest)? J ag tror att 
VBs läsekrets i huvudsak består av 
medelålders mellanskikt, folk som 
i den här stan och i den här tiden 
skapat sig en sorts livsstil, som vi 
vill vara-med att både spegla och 
utveckla. Det är väl ingen dålig 
ambition? 

Men visst har man ·på senare år 
saknat den hetsigare politiska puls 
som funnits genom vänsterns rela

. tiva styrka i Lund. Vi tror inte ba
ra det är önsketänkande att det 
ska bli lite mer liv i politiken igen. 
J o vi vet att det påstås att det är 
högern som formulerar vår tids 
utopier. Vi har dock vårt lokala 
facit att jämföra med: är det Per
Håkan Ohlsson och Lennart Ryde 
som står för utopierna? Har de 
tänkt en självständig tanke sedan 
Arvid Lindmans tid? 

Konkurrensen från miljöparti
et oroar mig inte heller - det är ju 
varmhjärtade människor och så, 
det är inte det, men där saknas 
skärpan i analysen och det politis
ka handlandet blir därefter. Nej, 
det är från vänstern som ljuset 
måste komma, också i fortsätt
ningen. 

Men då måste också vänstern 
komma loss ur sin gamla dogma
tik. Inte så att vi behöver skrota 
Marx men vi måste distansera oss 
från 'en rad socialdemokratiska 
lösningar som inte klarar de nya 
problemen. Då måste vi hjälpa 
till att frigöra människors initia-

tivkraft och vilja till aktivitet i 
kultur- och arbetsliv, på samma 
sätt som Vpks framträdande i 
Lunds politiska liv i slutet av 70-
talet frigjorde många människors 
dolda resurser. Vi som var med då 
kan kanske inte upprepa mirak
let på egen hand, det behövs nytt 
och ungt folk. De är på väg, tror 
jag. KU-arna i dag är inte dåliga 
och studenterna på universitetet 
kan väl inte evigt sitta och dega i 
korridorköken. · 

Sten Henriksson 

Ett par restplatser 

återstår till Alpina avdelning~ns 
tur (i Vindelfjällen?) omkrmg 
den 13-23/8. Information genom 
Jonny Saljefeldt , te! 040-
691 31. 
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get är inställd. 
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