
Utkommer fredagar 

Fredagen den 5 oktober 

Ingen plats för 
infOrmation 
Det blir omöjligt att lägga kommunens informationscentral 
i Kattesund, om kyrkoruinerna skall bevaras i källaren och 
man samtidigt ska kunna se dem. I förslaget som kommun
styrelsen röstade igenom och som VB visade för två veckor 
sedan, blir det inte mycket golvyta kvar i bottenvåningen. 

Mellan Olivia och Nygrens Lås 
kan det bli 420 kvm lokalyta, när 
man räknat bort hissar, trapphus 
och den stora bilinfarten till 
lastgården. Men av detta föreslås 
tre stora hål i golvet om samman
lagt 250 kvm, så att man ska 
kunna blicka ner på kyrkomurar
na. Kvar blir 170 kvm (ink!. 
30 kvm personalutrymme) uppde
lat på två lokaler, och det räcker 
ju inte för en informations
central som ska innehålla kommu
nal information, konsumentväg
ledning och turistbyrå. Natur
ligtvis kan man göra hålen mindre 
men då syns förstås ruinerna 
inte så bra ... 

Det här tycker jag gör att 
man blir väldigt tveksam, och 
det är tydligt hur halvhjärtat 
förslaget är, precis som VPK sa 
från böljan. Man vill ju inte ändra 
stadsplanen, utan allt skall rym
mas i källaren till det hus man 
tänkt sig från böljan 

VPK hade helst velat se kyrko
ruinerna i det fria, men experter
na säger ju att det inte går. ste
narna skulle sprängas loss redan 
den första vintern. Därför gick 
VPK med på förslaget att bevara 

Nicaragua
tribunal 
Representanter för fackföreningar 
och folkrörelser i Nicaragua har 
vänt sig till Folkens permanenta 
tribunal för att påtala USA:s 
folkrättsliga brott mot det nicara
guanska folket. 
Folkens permanenta tribunal ·är 
en fortsättning på den Russell-

. tribunal om Vietnam som hölls 
i Stockholrn 1967. Den har bl.a. 
genomfört Afganistantribunalen 
i Stockholrn 1981. Nu har tri
bunalen beslutat ta sig an Nica
raguas fall. 
En Nicaraguatribunal kommer att 
genomföras i Bryssel den 5-7 
oktober i år. Där kommer bevis 
att framläggas för anklagelserna, 
och företrädare för den anklagade 
parten, USA:s regering kommer 
att ges möjlighet att svara. 

ruinerna i källaren, men endast 
under förutsättning att det hela 
kombineras med kommunens 
informationscentral. Blir nu inte 
detta möjligt, vad ska man då ha 
lokalerna till? Något stadsmuseum 
blir det knappast plats till, det 
skulle kräva hela huset, och då 
blir här inga bostäder alls. . 

Men visst, VPK har varlt 
beredda att släppa ett antal 
lägenheter i Kattesund för 
att bevara auktionskammaren, 
men de kommer att byggas. Obe
roendet av det är frågan om det 
kan bli något sevärt av kyrkorui
nerna. Jag tror tyvärr inte det. 

Thomas Schlyter 

Så här ser förslaget i plan ut att 
bevara kyrkoruinerna i källaren. 
Till vänster Kattesund, längst upp 
Handskmöllers hus (Ny grens lås), 
längst nerPK-bankshuset (Olivia). 
Man ser tre hål i golvet i de två 
lokaler som kan inrymmas i 
bottenvåningen ovanpå källaren. 
Teckenförklaring längst ner! 

Lösnummerpris : 2 :-

sextimmarsdag 
för lundabor 
Vpk-Lund har till kommun
fullmäktige lämnat in nedan
stående motion rörande 6-
timmars arbetsdag för kom
munens anställda. Vi återger 
brödtexten: 
Behovet av en allmän arbetstids
förkortning har diskuterats ganska 
länge inom den internationella 
arbetarrörelsen. I Västtyskland 
har metallarbetamas fackförbund 
efter en massiv och imponerande 
strejkaktion fått ett geno.mbrott 
för kravet. Det blir ocksa en av 
huvudfrågorna i årets ~anska 
avtalsförhandlingar. I Svenge har 
frågan framför allt drivits av det 
socialdemokratiska kvinnoförbun
det och av Vänsterpartiet Kom 
munisterna. 

Argumenten är flera. Ute i 
Europa har man i första han.d 
sett 6-timmarsdagen som en vag 
till full sysselsättning. I den 
svenska debatten har tyngdpunkt
en legat på kvinnoaspekten. 6-tin_l
mars arbetsdag är en viktig 
kvinnokampsfråga om den genom
förs med bibehållen lön. Det 
skulle innebära att alla kvinnor 
som idag tvingas till deltid eller 
själv väljer · detta får möjlig~et 
till heltidsarbete med en lon 
som det går att leva på. Den eko
nomiska friheten ökar. Det under-

lättar också kampen för rättvis 
fördelning av arbetet i hemm~t. 
Både män och kvinnor får mer tid 
till hemarbete och barn. 

Förkortning av arbetsdagen får 
dessutom andra viktiga effekter 
på livet utanför arbetsplatserna. 
Ökad fritid ger möjlighet till ökat 
samhällsengagemang, kulturaktivi
teter motion och njutningar. 

Vägen till alln:Iän arbetsti?sför
kortning verkar Idag langre .! Sve
rige än i många andra. länder, · 
men det skall inte avskracka oss 
från försök. Framgångsrika sam
hällsexperiment, där man t ex 
prövar 6-timmars arbetsdag med 
bibehållen lön i någon eller 
några kommuner skulle ge värde
fulla erfarenheter och säkert på
skynda allmän arbetstidsförkort-
ning. . . 

Vi i Vänsterpartiet Kommums
terna tycker att Lunds kommun 
skall vara en pionjärkommun och 
pröva 6-timmarsdagen . med full 
lön. Arbetstidsförkortnmgen kan 
genomföras stegvis och .bortfallet 
i arbetsvolym skall ersattas med 
nyanställningar. Konsekvensen 
blir då att kommunens och 
statens kostnader för arbetslöshet 
och socialbidrag minskar. De 
pengarna bör användas för att 
täcka en del av kostnaderna för 
arbetstidsreformen. 

Även Hefaistos -hantverkarnas skyddsgud - tycks ha behov av 
förkortad arbetstid 



GATANSPARLAMENT i 
Miljöpartiet har åter haft sitt 
spektakel - Gatans parlament. 
Syftet med detta är enligt miljö
partiet att ge den enskilde lunda
bon möjlighet att direkt påver
ka politiken. Politiken skall där
med förnyas och nya ideer kom
ma fram. Demokratin skall fördju
pas. 

Förvirrande enighet om 
kommundelsnämnder 

Lokala folkom röstningar i kon

Tankar som låter bra. Sättet det 
genomförs på är dock dåligt. 
Ett av felen med Gatans parla
ment är att man okritiskt tar 
emot alla uppslag. Man lurar 
människor att tro att de har ett 
inflytande över politiken och en 
möjlighet att påverka. När folks 
välmenande uppslag behandlas på 
det sättet ökar det enbart avstån
det mellan politiker och väljare. 
Att lämna in motioner till full
mäktige är inte heller alltid det 
effektivaste sättet att genom
driva förslag. 
Det naturliga är att föra en kon
tinuerlig dialog med sina väljare 
och andra och därigenom få 
uppslag som om dom får gehör 
bearbetas och framläggs på bästa 
sätt. Partiet tar ansvar för för
slagen och argumenterar för dom. 
Gatans parlament är endast ett 
utslag av ideer som man kan ana 
på flera sätt. De bygger på tankar 
som man kan likna vid Rousseaus 
föreställning om " den gode 
vilden ''. Nu rör det sig snarare om 
den obesudlade "mannen på 
gatan" som ännu inte smittats av 
politikerna och det politiska 
systemet som omvandlar männis
kor till korrumperade, beräknan
de, dumma och känslokalla parasi
ter. 
För miljöpartiet blir den poli
tiska och demokratiska processen/ 
bearbetningen överflödig. 
Miljöpartiet borde kunna ersätta 
sig med en brevlåda och en namn
stämpel. Med miljöpartiet rullar 
privatiseringsvågen in över parti
livet. V ar och en sitt eget parti. 
Det är idag viktigt att försvara 
.och utvidga de demokratiska 
rättigheterna. Miljöpartiet är 
värda en eloge för att man för
söker hitta nya former. Saker som 
bör provas och eftersträvas är 
t.ex. kommunala folkomröst
ninl!:ar, direktvalda kommundels
nämnder , enskild initiativrät t: 
mm. Reella demokratiska r.:ior- · 
mer och ej enstaka skenjippon. 

Om f VB:s värdering i förra VB) 

Ovanstående karta visar 
ko m m undelsnämndskommit
tens senaste förslag till indel
ning av gamla Lund. Den kar
ta vi publicerade förra veckan 
var ett tidigare förslag, som 
varit ute på remiss. 
Det förslag som nu ligger har man 
"enats" om - men fem av sex 
partier har ändå reserverat sig. 
Folkpartiet och moderaterna vill 
ha försöksverksamhet i bara två 
till tre kommundelar i hela Lund. 
Medan vpk och mp vill gå längre 
och dela upp staden ytterligare. 
Centern vill i första hand tudela 
staden så att Södra Sand by, 
Dalby, Veberöd och Genarp bil
dar en egen kommun. Således 
är det bara socialdemokraterna 
som inte skriftligt reserverat sig, 
men även s är förmodligen miss
nöjda med "Sydost", som rym
mer 40 procent av Lunds befolk
ning, men som inte får eget 
kommundelskansli och övrig för
valtningsorganisation. 

Sydost 
Det är framför allt socialförvalt
ningens och landstingets behov 
som gett upphov till den otymp
liga konstruktion som kallas 
"Sydost". Det visar på en grund
läggande motsättning i kommun
delsnämndsreformen, nämligen 
den mellan förvaltningskrav och 
den lämpligaste politiska geogra-

Jack Berggren(m) 
hör dåligt 

Personalnämndens mönster 
upprepades åter på sista 
sammanträdet. Tre-fyra små
frågor tas för beslut. Stora 
och viktiga frågor meddelas i 
bästa fall. Besluten är redan 
tagna, antingen av förvalt
ningen själv eller av det lilla 
persopalutskottet . 
I ett sådant protokoll meddelas 
t ex att en jämställdhetsgrupp 

lagts ned. En ledarnot i densarn
ma utbrister förargat om skan
dal. Sist gruppen sammankallades 
var 1981. Dessförinnan hade den 
träffats en gång 1979. 

När bl a vpk-aren efterlyser 
rapport från gruppen förvägras 
sådan. Det kan man ju inte 
göra eftersom det bara är pro
tokollsutdrag. Däremot, upplyser 
en tjänsteman, kan man yrka 
på att en sådanJedovisninglämnas 
under punkten Ovriga frågor. Nåja, 
låt gå för det då. 

troversiella frågor. 
Tvingande bestämmelse för kom

mundelsnämnd att ta upp en 
fråga på dagordningen om minst 
5O personer kräver det. 

Redan jan 86 
Liksom moderaterna är vpk tvek
samt om reformen kan börja 
genomföras så snabbt som före
slås, dvs januari 1986 . Men skä
len härtill är olika. Moderaterna 
oroar sig för att förvaltningarna 
inte ska hinna med , medan vpk 
framför allt vill att Lunds inne
vånare ska få tid att diskutera 
förslaget. 

Lite märkligt är att kommit
ten lyckats genomdriva en majo
ritet för direkta val. Endast 

~[l:J~~1q,~f~f~1:~~:.~~~~0- ~ socialdemokraterna är principi-
/l ' ella motståndare. Man menar 

att det strider mot svensk val
lagstiftning att en beslutande
församling utses genom allmän
na val utan att ha beskattnings
rätt. Även Folkpartiet anser kan
ske något liknande, men menar sig 
arbeta för lagändring på rikspla
net. Moderaterna ligger förvå
nansvärt lågt i denna fråga, 
kanske räknar man kallt med 
att regeringen ändå kommer att 
avslå ansökan. 

fm. Ett rektorsområde, social
distrikt eller primärvårdsdistrikt 
sammanfaller inte alltid med vad 
lundaborna anser vara sin stads
del. 

När det gäller "byarna" är 
detta dock inget större problem. 
Därför kan man anse borgarnas 
attityd till reformen mindre kon
troversiell och framför allt defini
tivt mer försiktig. Borgarna oroar 
sig också som vanligt över att det 
ska kosta för mycket. Modera
terna är nog tveksamma om refor
mens berättigande överhuvud ta
get, och centern tar tillfållet i 
akt att vädra sina delningspla
ner. 

Demokratin främst! 
Vpk betonar att reformen i förs
ta hand ska gälla demokratin och 
att därför de politiska besluten 
ska läggas så nära befolkningen 
som möjligt: en endast adminis
trativ/byråkratisk decentralisering 
kan t o m leda till en passivisering 
av lundaborna. Vpk vill ta bort 
den föreslagna områdeschefen och 
stärka nämnden med ytterligare 
fyra ledamöter. Sedan har man 
ytterligare en rad förslag som ska 
stärka det demokratiska inflytan
det. 
Hit hör: 
Öppna kommundelsnämndsmöten 

(som i fullmäktige). 
Yttrande- och närvarorätt för lo

kala intresseorganisationer. 

Vägran .. 
När punkten Ovriga frågor kom
mer vägrar sedan ordföranden 
Jack Berggren (m) att ta upp frå
gan. Han hade inte hört något 
yrkande. Han förvägrar alltså 
nämnden att få en redovisning om 
varför en kommitte lagts ned, 
en kommitte som nämnden själv 
tillsatt. Trots att flera begärt så
dan information. 

Berggrens inkompetens eller 
snarare flagranta nonchalans mot 
elementära mötesregler har dock 
nått liknande höjdpunkter tidiga
re. Beslutsformuleringar i proto-

Förmodligen 
Faller iden om direktval av kom
mundelsnämnder återstår ändå att 
kommunfullmäktige kan se till 
att väljarunderlaget återspeglar 
sig i nämndernas sammansätt
ning. Socialdemokraterna menar 
dock att majoritetsförhållandena i 
kommunen inte får rubbas i 
nämnderna. Förmodligen får man 
stöd av moderaterna, den dag 
det gäller, och därmed har väl i 
stort sett iden om kommundels
nämnder, som återspeglar kom
mundelens politiska sammansätt
ning, fallit. 

Ska man sia något om reform
förslaget så är det att komplika
tionerna och motståndet kommer 
att öka ju mer mar1 närmar sig 
beslut. Framför allt kommer väl 
facken och de centrala förvalt
ningarnas ledningar att ha en hel 
del att säga när anställda ska 
omskolas för tjänster i kommun
delarna. Det kan röra sig om ett 
hundratal som på så vis får 
ändrade arbetsuppgifter. 

En het höst väntar . .. 
FH 

koll som är rena falsarier, över
hopp av frågor, snabba kh~_bb
ningar (ingen annan har markt 
något), inkompetent att formu
lera vote; ingsförslag m m. Men 
han sekunderas också väl av 
moderata kolleger i nämnden. 
Och handlar det om jämställd
het behöver man som sagt var 
inte ens bemöda sig om att 
svara på frågor. 

Och frågan kvarstår: Varför 
försvann jämställdhetsgruppen 
och vad har man gjort? 



Kulturmejeriet: 
musik-inte terapi 

Ordentliga diskussioner 
i fullmäktige 
Det är roligt att gå till kom 
munfullmäktige nuförtiden . 
Debatterna är hetsiga och väl 

Principdebatt 
När det gällde treårsgränsen blev 
debatten hård och principiell. 
Socialdemokraternas huvudkritik 
gick ut på att dels frågan inte 
förhandlats med facken om, dels 
att reformen skulle gynna välsi
tuerade och försämra barnom
sorgen , eftersom omsättningen av 
personal skulle öka. Vpk:s Rolf 
Nilson höll med om detta och la 
i övrigt tyngdpunkten på att 
moderaternas reformpaket skulle 
få till föjd att kvinnorna åter
vände till spisen. Själv rekommen
derade han förkortad arbetstid för 
samtliga i kommunen och ut
byggd barnomsorg. 

Fullmäktiges senaste kultur
mejeridebatt (den 27.9) var 
nedslående. Dels verkar mot
ståndarna mer beslutna än 
förut att stoppa projektet, 
dels fortsätter deras förhal
ningstaktik att vara fram
gångsrik. Vad kommer en 
ombyggnadskalkyl att hamna 
på efter ännu ett års förfall, 
och vad kommer folkpartiet 
och Per Lundgren-sossarna 
att säga när den presenteras? 
Dels för tyvärr anhängarna sin 
argumentering på ett sätt som 
kan gynna motståndarna. Det 
gäller både s, mp och vpk. 

Form och innehåll 
För argumenteringen från Claes 
Göran Jönsson, Andre de Riche
lieu, Rolf Nilson och andra är 
inte tillräckligt hållbar. Deras 
huvudpoäng är att kulturmejeriet 
är bra för att det är ungdomarnas 
och musikrörelsens eget projekt , 
som de sj älva tar ansvar för. 
Det är bra, anses det, med aktivi
tet och självansvar hos ungdomen, 
särskilt som det blir en motvikt 
till allt det kommersiella i ung
domskulturen. 

Därtill kommer argumentet 
om att ett nej till kulturmejeriet 
kan förstärka många ungdomars 
främlingskap inför politiken och 
t o m demokratin. 

Mej påminner detta om det 
myckna talet om sysselsättning 
som ett mäl i sej, utan koppling 
till det utförda arbetets nytta. 
I båda fallen för man fram formen 
på bekostnad av innehållet. 

Kärnan 
Om den demokratiska fostran 
eller självverksamheten hade varit 
kulturmejerikampens egentliga 
kärna så tror jag inte att rö
relsen alls hade haft så stor 
bredd . Nej, i kärnan finns musi
ken och enkannerligen rocken. 

Det finns skäl att påminna om 
vad Pelle Månsson skrev för 
halvtannat år sen (i Lund sett 
från vänster 1983): "Sedan den 
s k Arbetsgruppen blev utslängda 
från 'Lokalen' . .. där en väldsam 
aktivitet ägde rum med konserter , 
film och videoinspelningar, och 
där grupper repade, saknas det ett 
ställe som ny, frisk musik kan 
betrakta som sitt, sin 'hemmaba
na'. Och det är just bristen på ett 
sådant ställe som troligen orsakat 
detta glapp eller denna tomhet 
som råder i staden." 

Kreativa miljöer 
Mejerivännerna har flera gånger 
dragit en effektiv parallell med 
Ideon, nämligen hur snabbt och 
smidigt ett nytt projekt kan 
förverkligas bara den politiska 
viljan finns. 

Men det fmns en annan 
parallell. Bakom Ideon ligger bl a 
insikten OI!l _ bety_delse1_1 av s k 

tilltagna i tiden. De kärva 
kreativa miljöer. När manga män- enmeningsdialogernas era är 
niskor som sysslar med likartade över och frågorna får nu ofta 
saker verkar i närheten av var- en gedigen behandling. Det är 
andra och har möjlighet att • k 
träffas informellt , då kan det rentav så att de tvangs om-
hända saker. menderade skolelever som 

Nu kan man visserligen betviv- fyller läktarna hinner lära sig 
la Ideons värde som kreativ mil- något om de problemkom-
jö. De höga hyrorna utestänger plex som lokalpolitikerna 
många kreatörer, och utveck- brottas med. 
landet av armens nya radiotele- Ett problemområde gäller frågan 
foner får inte nödvändigtvis så om att reducera arbetstiden för 
många intellektuella spin off-ef- dem som nu har arbete inom 
fekter. Men i princip är resone- kommunen för att istället bereda 
manget riktigt. plats åt alla arbetslösa. Många är 

beredda att minska på arbets-
Stor potential tiden om den materiella stan-
Håller vi oss till rock och lik- darden någorlunda kan bibehål-
nande musik så finns i Lund en las. Vi vet ju också att mycket är 
stor potential på både publik- att tjäna på att ersätta nöd-
och utövarsidan. Amatörbanden hjälpsarbeten åv olika slag med 
är många och det fmns även rediga tjänster. 
proffs och halvproffs. Logiken i detta resonemang 

Många av de grupperna saknar är betvingande men ändå är det 
acceptabla replokaler och det är svårt att hitta den rätta lös-
inte bra. Men det är inte alls ningen. Moderaternas linje är att 
säkert att Lunds rockmusik som på frivillighetens väg erbjuda d~m 
helhet blir bättre av att hundra som vill (läs: kan) reducermg 
eller tvåhundra band sitter i var- av arbetstiden med 25 procent, 
sin förortskällare och övar. OK, och att förlänga rätten till tjänst-
källarna behövs, men det räcker ledighet till 3 år för vård av 

Konsekvenserna av modera
ternas motioner är inte särskilt 
omvälvande. I praktiken med
ges småbarnsföräldrar redan nu 
tjänstledighet upp till 2,5 år, och 
många kvinnor har redan redu
cerat sina tjänster för att kunna 
ägna mer tid åt barnen. Men 
frågan kvarstår om man ska 
genomföra arbetstidsförkortning 
genom praxis och små d~lrefo~
mer som i realiteten mnebar 
en bekräftelse av praxis, eller om 
man ska gå direkt på en St()r 
genomgripande refonh. (se for 
övrigt vpk:s motion i detta num
mer av VB) · FH 

inte. Och det räcker rakt inte atåt .barn . 
somliga band får möjlighet att d 1--..:....-----------:-------------
och då släpa upp sin åbäkiga Er I· treaserniO nar I· u m utrustning till en ledig aula. 
Lennart Ryde (m) tycks tro det, 
men han är antagligen förstånds
handikappad när det gäller musik. 

Vad som sannolikt behövs 
är en kombination av övningsrum, 
konsertlokaler, studios och ljud
verkstäder på ett ställe , med så 
attraktivt läge och så attraktiv 
kringutrustning (servering o dyl) 
att folk gärna kommer dit. Där
emot är keramikverkstäder och 
annat ett påhäng som snar~~t 
får räknas till terapisidan. Ar 
det inte bättre med ännu fler 
övningsrum? 

Kulturpolitik 
Med de materiella förutsättning
arna kan det Hända saker med 
rockmusiken i Lund. Det kan 
säkert leda till sund egenaktivi
tet och vara ett alternativ till 
passiv konsumtion. Men det är 
egentligen likgiltigt. 

Det viktiga är att rockmusi
ken, liksom all musik och all 
konst, behöver utvecklas. Och 
därmed vidgas perspektivet. 
Kulturmejeriet bör inte vara en 
fråga om fitidspolitik eller ung
domspolitik. Utan om kultur
politik. 

Hällningen till kulturmejeriet 
är/borde vara ett utslag av de 
politiska partiernas kultursyn .. , . 

Gunnar Sandin 

PS Sen är det en helt annan sak 
att jag personligen ogillar rock, 
och att j ag långsiktigt in te tror 
på en konstform som är så be
roende av tung och invecklad 
teknik. Men just nu är den en 
viktig och levande musikform. 
Och jag kan ju ha fel. 

På ett seminarium den 5 och 6 
oktober talar professor Håkan 
Wiberg om kampen på Afrikas 
Horn. En eritriansk folkdans
grupp fram träder. Befrielserö
relsen EPLF :s representant be
skriver befrielsekampen och dess 
mäl. Fredsforskaren Lars Bonde
stam analyserar Eritreas rätt till 
och förut sättningar för nationellt 
självbestämmande, eventuellt till
sammans med den brittiske freds
forskaren Lionel Cliffe. En panel-

Kallos i 
filosoficirkel 

Klockan 19.30 på tisdagar in
faller en av veckans höjdpunkter. 
Adressen är Carolinasalen Lunda
gårdshuset. Kostar inget - ger 
mycket. Det är Arno Werner, 
uppbackad av ett studieförbund, 
som låter oss srriaka på föreläs
ningar i varierande ämnen -
temat för terminen: Vetenskapen 
och kulturen. Filosoficirkeln har 
pågått i åtskilliga år och blir allt 
populärare. Man träffar individer 
med de mest skiftande intressen, 
olika ämnesrepresentanter delvis 
lockade av ämnesrubriken, som 
annonseras'på tidningarnas lunda
sidor. Oberoende av programmet 
kan man också träffa vänsterbe
kanta. Den 23 oktober är vpk 
"representerat" av Daniel Kallos 
som kommer att prata om : 
Vetenskap, bildning och skola. 

1 Det är en bra chans för alla glada 
debattörer med annorlunda åsik
ter! Efter debatten följer efter
sits på Storkällaren. Speciella 
kunskaper i filosofi klarar man sig 
utan. Och man har mycket roligt! 

Birgitta Fernstedt 

diskussion avslutar seminariet. 
Stödkomm"itten för Eritrea vädjar 
till alla intresserade om aktiv med
verkan i kommittens viktiga arbete 
för information och solidaritet. 
Seminariet börjar klockan 16 
fredagen den 5 oktober med 
Håkan Wibergs föredrag. Kl 19 
blir det en eritriansk kulturafton. 
Seminariet fortsätter sen på lörda
gen kl 10. Plats:Folkets Hus 
Lund. 

Gunnar Stensson 

FRITID = IDROTT? 

Om du sysslar med boxning, fot
boll, handboll (i synnerhet), 
höjdhopp, brottning, fäktning, 
cykling, rodd, segling och rugby 
och är skolungdom kan du få 
bidrag till resan m m om du del
tar i större tävlingar. T ex skol
SM. Fritidsnämnden har näm
ligen pengar för att uppmuntra 
och hjälpa skolungdomar för 
sådan verksamhet. 

Men ska du åka till skol-SM 
i schack - ja då finns det ingen 
hjälp att få. Svenska schackför
bundet är nämligen inte an
slutet till Riksidrottsförbundet. 
Därför, upplyser man på fritids
nämnden, kan vi inte hjälpa 
schackentusiasterna. Rättvist, 
eller hur? 

----------
stödkommitten för Centralameri
kas Folk anordnar loppmarknad 
på Gamla Mejeriet. (Det som ska 
bli Kulturinejeriet) . 
Tag gärna med egna "loppor". 
Speciellt önskar vi få in kläder 
och hushällsredskap. 
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Lyris.k höst 
Varför gör inte VPK Lund 
något? Mot vädret alltså. 
Åtminstone borde man ha 
kunnat kräva ett kraftfullt 
uttalande, några ord som 
lättat upp den regn- o<;h 
lågtrycksomgärdade tristes
sen. Och som kanske hade 
fått sin effekt? 
September, som brukar vara . så 
ljus och solig, har i år varit mörk, 
regnig och grå och lika deppig och 
förtröstanslös som tidens många 
andra ting. September har känts 
som Ola Hanssons "Oktober
skymning": 

Nu mörknar i oktobernatten 
det dunkelgråa regndis, 
som fyker över slätten. 
Nu suddas allting ut, 
som skumt avtecknade sig där-

inne: 
byarnas dungar, 
jordvallarnas stubbiga pilar, -
suddas ut och glider ut 
i samma stora svarta mörker, 
vari ljusen bliinka 
och regnvinden sjunger 
sin monotona 
svårmodiga visa .... 

Eller kan man tänka på en annan 
Lundaskald, Emil Kleen, som bl a 
var kompis med Strindberg. Kleen 
dog i unga år och ligger begraven i 
Höör. Hans dikt "Höstlandskap" 
beskriver oktober men kan lika 
gärna gälla årets förvillande sep
tember, som, fast grön och frukt
rik, klätt ut sig till oktober, fukt 

. rik: 

Oktoberkvä/1. Ur skorstensröken 
som stiger över halmtäckt by, 
.ser månenfram-som blårött ly-

ser 
ett drinkaran/et ur en tobakssky 

Tyst, tyst är allt. Från jord och 
himmel 

ej hörs en ton, ett dämpat ljud. 
A gråvitt ullmoln aftonrodnad 
stänkts ut som blodfläck på en 

ullig hud 

Men eljest kraftlös blånad bara. 
Och vemod. Slut är livets vin. -
Ar som sitt sista rus det gåve 
i höstkvällsmdnens tysta drinkar

grin. 

Åren har gått sedan Hansson och 
Kleen bodde i Lund. Vi har fått 
elektriskt ljus och kommersiell 
neon och mist förmågan att upp
leva dramatiken i årstidernas 
växlingar: Naturens växande och 
förgängelse är futila ting i järn
förelse med överhetens besvär
ligheter i "Dallas" · och pop
musikens neurotiska dunkande 
överglänser vida bokskogens im
proviserande näktergal, som vi, 
utan att höra, snabbt ilar förbi i 
våra giftspyende men vackert 
strömlinjeformade fordon i status
riktig årsmodell. Ty vi har ju 
fått så brått och älskar turer på 
landet med stereon på fullt ös. 
Och vad gör väl det att skogen dör 
av vår njutning, blott man får 
känna fartens tjusning. 

Och farten och hetsen och 
stressen gör det svårt för många 
idag att kunna känna som en an
nan gammal Lundabo, filsosofen 
Hans Larsson , allmänt kallad 
Kloge-Hans: 

Jag tänker på, och vet ej rätt 
varför 

en bild som jag väl sett nån gång 
i tiden 

och som står upp igen ur ett av 
själens iden: 

en liten damm som en krusning 
rör, 

och runt omkring stå gamla, 
kloka pilar 

och blicka ner. Hur stilla all
ting vilar! 

I speglad ro stod hela världen 
så. · . 

Jag visste ej om större världar 
då. 

Om VPK Lund, mot förmodan, 
trots allt icke antager något väder
ligt uttalande kan man kanske 
ändå hoppas: 

Men kanske upphör ldgtrycken 
attila 

och det evinnerliga regnet 
· att strila 
när snart oktober /d ter solen 

lysa 
så att vi slipper gå i Lund och 

frysa 

V. Ergilius 

POSTTIDNING 
Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 UJMJ 

VOLLEYBOLL 
LOCKADE 

Korpfotbollens serietabeller har 
nu kommit och de visar att vpk I 
placerade sig på sjunde plats (av 
tio) i div 2. V pk II kom nia i div l 
och är därmed mogna för ned-
flyttning. · 
Det har alltså varit en ganska 
dålig säsong för vpk:s fotboll, 
men å andra sidan är det ju ganska 
bra att ha två lag i div 2. Det finns 
sex lundadivisioner. 
Nu har inomhusfotbollen satt 
igång på Lerbäcksskolan (varje 
lördag kl 16 ) och det finns möj
lighet att träna in lite finesser till 
nästa år. 
Samtidigt med fotbollen spelas 
i en intilliggande lokal nybör
jarvo!ley. I lördags kom det sju 
volleyspelare, vilket får anses vara 
en bra start. Men fler är välkom
na. 

HOPP OM UNGDOMEN 

I förra veckan hade Sydsvenskan 
ett snyftreportage om en bil~ 
ägande småbarnsmamma i Tome
gapsgatan som fått bilen vanda
liserad en natt av ett ungdom s
gäng. Och i helgen kunde vi läsa 
om en sextonåring som greps på 
bar gärning "när han kom dra
gande med en skottkärra, lastad 
med tjugosju backspeglar. Att 
bryta loss backspeglarna tycks 
vara den nyaste sporten för ett 
gäng ungdomar i Lund". 

Vad är det att råna en bank 
mot att äga en bank, frågade 
som bekant Brecht. Vad är det 
att vandalisera en biL mot att 
köra en bil. 

Det finns åter hopp om ung
domen! 

Gr r 

SPÄNNANDE KURS 

S_nart är det dags att anmäla si~ 
till en ny spännande kurs pa 
den marxistiska folkhögskolan 
Bona. Till våren (7 jan- 3 maj) 
anordnas en temakurs om den 
offentliga sektorn med en massa 
spännande rubriker i det preli
minära programmet. Så om du har 
tid och lust och t ex jobbar inom 
den offentliga sektorn och vill 
förstå den bättre, vill studera 
utvecklingstendenser i 1980-talets 
Sverige, vill fördjupa dig i vård
och omsorgsarbetets karaktär 
m m anmäl dig genast. Ring 
0141/211 33 och begär anmäl
ningsblankett. 

Upprop om 
Bytaregatan 
I en tung skrivelse till kommun
styrelsen vill boende och närings
idkare vid Bytaregatan att gatan 
byggs om till gågata, och att par
kering, lastning och lossning i k v. 
Bytarebacken slås samman med 
infart från Fokus och Clemens
torget. 

Det här är krav som VPK ställt 
både i motioner om Bytaregatan 
som gågata, och i andra samman
hang t.ex . när JM ville bygga ga
rage i källaren till sitt nybygge . 
Trafiken i Bytaregatan har varit 
störande för alla som bor där, och 
när bygget är färdigt lär det inte 
bli mindre trafik. 

I skrivelsen analyseras de för
ändringar som är på gång, nu när 
brevhärarexpeditionen och 
Systemet flyttar, och hela områ
det är under omvandling. Då är 
det lämpligt att passa på och göra 
de trafikavstängningar som de 
boende sedan länge krävt. 

Det ska bli intressant att se 
hur långt de övriga partierna 
sträcker sig i att tillmötesgå 
undertecknarna. När VPK :s 
motion behandlades blev det av
slag. Vi är ialla fall varma till
skyndare till förslaget och åter
kommer i kommande VB! 

Thomas Schlyter 

~KB\&. 

stödkommitten för Centralameri
kas Folk kommer lördagen den 6 
oktober att hålla appelltal på 
Mårtenstorget och informera om 
Nicaraguatribunalen. 

VPK IF: Träning på Lerbäckssko
lan lördag den 6/10 ki16-1S. Fot
boll och volleyboll. 
BLASORKESTERN: Lörd 10.45 
appellmötesspelning pä Mårtens
torget. Sönd kl 19 rep på 
Palaestra , Öl efteråt. 
ERLAND HOFSTEN förmedlar 
några färska intryck om Jugosla
visk sociali·sm . Onsd 10/10 kl 
19.30. Östervångsvägen 32. 

~ADET 
Redaktion: Lars Borgström, Finn 
Hagberg samt Ulla Henriksson. 

Kontaktredaktör för nästa num
m~r : Lars Nilsson som kan nås på 
telefon 14 96 14 
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