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Fredagen den 12 oktober 

Ingen stake på skånska kapitalister 
På scenen framför Gröningen i stadsparken står Tetra Pacs VD 
Nils-Gösta Trollstad. Han verkar lite bortkommen i sin roll 
som mötesvärd, ser inte ut att känna sig riktigt hemma bland 
banderoller och mikrofonsladdar. Trelleborgs Musikkår har 
just blåst sista tonen i Berlinerluft, och höstregnet strilar ner 
över paraplyerna. Det är den 4 oktober , storfinansens kampdag. 
Många av paraplyerna är färggran 
na och bär reklaminslag för diver
se fumor . Datapoint står det på 
några, Catman på andra. Åter an
dra puffar för det något mindre 
privata Minuten. Under para
plyerna kurar det skånska närings
livets påläggskalvar. Många ser ut 
att ha kommit direkt från jobbet. 
Sitt kombinerade reklaminslag 
och regnskydd håller de i ena han
den, attacheväskan i den andra. 
Kanske är det därför applåderna 
är så matta. 

Under de diskretare svarta 
paraplyerna står de lite äldre 
och erfaranare herrarna och da
merna. De pratar och skrattar på 
sitt speciella lite skrockande sätt. 
Ingen tycks tala om något som 
liknar politik. Någon upprördhet 
kan man inte märka. Inte ens 
någon oro. Många tycks snarare 
vara roade. Två äldre män, som 
av tungomålet att döma stammar 
från landsbygden öster om Lund, 
har tagit sig ett par rejäla järn. 

Motdemonstartion 
För en stund sedan på väg till 
stadsparken blev jag vittne till 
hur en taxichaufför, som råkade 
backa på en bil med mötesdel
tagare in spe, blev utsatt för den 
mest ohämmade verbala aggres
sion. Jag fruktade att mötets 
grundton var anslagen. 

Lite längre ner i hörnet av 
Svanegatan och Nygatan spelade 
ett P.ar i lustiga hattar utstyrda 

gatumusikanter Jungman Jansson 
på dragspel och klarinett. Intill 
stod Ulf Adelsohn i papier mache 
och en banderoll med upplys
ningen ALLA TÖNTAR SAMLAS 
I STAB'SPARKEN. När jag såg 
hur folk strömmade förbi denna 
lilla motdemonstration utan att 
reagera surt, förstod jag att det 
inte skulle bli någon riktig stake 
i mötet. 

Utmed gångarna i stadsparken 
har man satt upp skyltar där det 
käckt står HEJA SVERIGE! Men 
de är, liksom skyltarna och bande
rollerna framme vid scenen, all
deles för opersonligt reklambyrå
aktiga för att kunna bidra till att 
skapa kampstämning. 

Svårt att sälja ut Sverige 
Förste talare är Ulf Laurin. Han 
har samma eftermiddag kommit 
tillbaka från London, där han till
sammans med bl a statssekrete
raren och fondanhängaren Carl
Johan Åberg försökt nasa svenska 
aktier i City. "Det börjar bli 
svårt", klagar PLM-direktören. 
" I utlandet" är man allvarligt 
oroad över de svenska löntagar
fonderna. Han berättar också 
att det uppstod ett generat fniss 
bland de brittiska finansmagna
terna, när Åberg "pliktskyldigast" 
tog upp ämnet. Fnissar man när 
man oroar sig måste det verkligen 
vara allvarligt, tänker jag . 

forts på sid 2 

Intryck från stortorget 
Mötdemonstrationen den 4 okto
ber mot antifondmötet var en i 
många avseenden sorglig manifes
tation. Det regnade och få ställde 
upp . Bland de drygt !50 delta
garna sågs fä vpkare. 

Sossarna som genomfört refor
men saknades helt och KPMLr , 
APK och VPK, som ihärdigt be
.. :impat fonderna sedan det meid
nerska förslaget (numera att anses 

som närmast ultrarevolutwnärt) 
lades, försökte blåsa i stridstrum
peter. Det blev mycket av tom re
torik och det fanns dom som 
skämdes när uttryck som "gang
sters" användes för att beskriva 
politiska motståndare. 

Om denne talare kunde man 
säga som skalden : "Upr stiga or
den , tanken stilla står." 

Mjau 

Friheten för Biskop Thomas ... var ingenting annat än adelns och präs:. 
terskapets frih et att husera bäst de ville utan hämsko av staten - ungefar 
så som Nieofin s y ngre gossar nu vill ha det för affärsmännens del. .. 

Per Nystrom 

Nu sjunger vi ut ... 
(En allsång mot löntagarfonderna) 

Nu höjer vi tonen 
nu sjunger vi ut 
Vår kamp för nationen 
den tar aldrig slut 
Vår stämma skall ljuda 

(Melodi: Pomp and Circumstance) 

tills målet är nått 
För allas vårt bästa 
skall fonderna bort 
Så vi kan befästa 
den frihet vi nått. 
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30-talsvindar 
den 4 oktober 

Nu har det varit 4 :e oktober med 
regn, rusk och direktörsmarsch. 
Till och med i Lund . Det var sä
kert en och annan som fick kalla 
kårar längs ryggen och tänkte på 
när borgeligheten samlade massor
na senast. Det var på 30-talet. Det 
är nog inte helt obefogat, för visst 
finns det likheter. 

Det är ju helt klart att 4:e ok
tobermarscherna är klassmanife
stationer. Kapitalägarna och deras 
direktörer samlar sina sympatisö
rer - det är ganska stora skaror -
på gatorna mot arbetarrörelsen 
och facket. 

Formellt sett är det de urvatt
nade och oförargliga löntagarfon
derna man angriper, men i själva 
verket syftar man mycket längre 
än att bara få bort dem. 

Likheterna med 30-talet,.beror 
inte i första hand på att man drar 
till sig motbjudande representan
ter för den "tönthöger" som 
varit i stort sett hemlös under 7 O
talet, utan på det budskap som 
seriösa representanter för 4 :e 
oktoberrörelsen för fram . Typiskt 
nog har man valt att ge dem mili
tära beteckningar som "antifond
generaler". 

Några dagar innan marscherna 
skrev två lundadirektörer, Arne 
Annmo på Alfa-Laval och Nils
Gösta Trollstad, Tetrapac Inter
national var sitt inlägg i S y d
svenskan (Industrisverige i fara och 
Företagarnas avsmak, SDS 2.10). 
De var nästan identiska både till 
språk och innehåll. 

De båda direktörerna manar till 
nationell samling eftersom Sverige 
är i fara . Räddningen finns hos de 
starka, djärva ledarna. De som vill 
spänna sina muskler och känna 
efter - i ädel tävlan - hur långt 
den egna förmågan räcker. De 
som bärs av en frihetslängtan 
bort från en monoton vardag. Så 
skriver faktiskt Arne Annmo i 
oktober 1984! 

Löntagarfonder är från bör
jan en helt felaktig,ja bisarr tanke! 
Det är Nils-Gösta Trollstads for 
mulering. Människor har i alla 
tider varit olika varandra. Det har 
funnits de som velat och vågat ta 
risker. Och de som satsat på säkra 
kort. Fondsystemet innebär att 
man skummar grädden från ytan 
.. . och kvar står Sverige med en 
avslagen skummjölk. Det är det 
som är mest motbjudande och 
gör att många företagare känner 
direkt avsmak för hela fondtan
ken, sammanfattar han. 

Den nationella samlingen ba
kom djärva ledare. Hotet mot 
Sverige från främmande, osvenska 
och bisarra ideer; elitism; förakt 
för demokrati - Arne Annmo 
talar om de mer eller mindre 
dumma förslag som vårt parla
ment röstar igenom som en stor 
fara - allt känns igen från 30-
talet . 

Till och med det vulgära 
språket går igen. Därför kan man 
inte bemöta 4:e oktoberfolket 

Hyresstopp 
I en motion till fullmäktige yrkar 
vpk på temporärt hyresstopp för 
och ekonomiskt stöd till Lunds 
Kommunala F stighets AB. 

Bakgrunden till motionen är 
den katastrofala utvecklingen för 
hyresgästerna sedan mitten av 
70-talet. En utveckling som förra 
året i Lund kulminerade i de 
högsta hyreshöjningarna någonsin. 

För tio år sedan kostade en 
nyproducerad lägenhet ca 16% 
av en genomsninttlig industriar
betarlön, idag är man uppe i 
drygt 25% av genomsnittslönen. 

Subventionerna för flerfamiljs
husen har urholkats och mer 
glidit över till ett gynnande av 
villorna. 

Inför årets förhandlingar, som 
startar 15 november, har det 
talats om höjningar på 200 kr 
per månad för en normal trea. 

De l ,5 miljoner som i förra 
budgeten fördelades till olika 
boendeformer räcker inte långt. 
För att täcka kostnadshöjning
arna krävs 5 miljoner i bidrag 
till LKF under 1985. 

Marknadslöner 
åt förvaltningschefer kräver lun
damoderaterna i en motion. 

Själva är vi tveksamma till 
principen om lön efter kompe
tens till de kommunala förvalt 
ningarnas och verkens chefer. 
Men om den går igenom så krä
ver vi att socialförvaltningen går 
in med rejäla bidrag till turist
chefen Kjellin och fastighetsche
fen Linder, så att de stackarna 
åtminstone får mat för dagen. 

genom att kalla dem gangstrar, 
hallikar eller pälsklädda käringar 
som någon gjorde vid motmötet 
på stortorget. Hade det varit så 
enkelt kunde man bara sätta 
polisen på dem. 

I stället krävs ett brett och väl 
förankrat motstånd mot dem, och 
det måste sträcka sig långt utanför 
den traditionella vänstern, efter
som man på sikt hotar centrala 
värden i den borgeliga demokra
tin. 

Så, vad säger t.ex. de borger
liga partierna i Lund om Arne 
Annmos och Nils-Gösta Trollstads 
30-tals ideer? 

När ser vi Sydsvenskan på le
darplats varna för direktörs
fascismen och Jan Mårtensson be
handla det allvarligt i en lördags
krönika? 

I Fidels fotspår 
I årets Nordiska brigad till Kuba deltog bl.a. fem lundabor. 
Måndagen den 15/10 visar de bilder och berättar om sin Kuba
vistelse i studiecirkelrum l, stadsbiblioteket kl 19.00. Nedan 
ett smakprov. 
Årets Nordiska brigad på Kuba 
var med om en historisk vandring 
upp till Fidels gerillahögkvarter 
La Plata i Sierra Maestre-bergen. 
Det var första gången som brigad
deltagare vandrade på de sling
rande stigarna - bokstavligt i 
F idels fotspår. 

Vi var 64 i den svenska grup
pen, varav fem lundabor, som på 
Kuba förenade oss med 140 bri
gadörer från övriga Nonien. 

I fyra veckor arbetade vi till
sammans med kubanska arbetare 
och studenter, bjöds på musik, 
film, föreläsningar, besökte skolor, 
fabriker, sj ukhus och daghem och 
gjorde strövtåg på egen hand . 

Svenskarna delades in i två 
mikrobrigader som arbetade på o
lika ställen i Havannaprovinsen. 
Den ena brigaden började med att 
rensa ogräs och lianer ur träden i 
en citrusodling. Den andra hjälpte 
till att bygga provinsens tjugonde 
grisfarm. Sedan bytte man jobb så 
alla fick pröva på båda jobben. 

Brigaden gjorde också en rund
resa i Granma-provinsen på Kubas 
sydöstra del. Vi åkte tåg i 18 tim
mar från Havanna till staden Las 
Tunas. Där var det fest hos olika 
CDR-kommitteer (kommitteer för 
revolutionens försvar) på kvällen. 
Många fantastiska upplevelser har 
brigadresan gett, men detta besök 
hos CDR toppade allt. Det var ett 
lyft att träffa alla dessa människor 

forts från sid lingen stake ... 

En skånsk Antonia 
Så kommer Barbro Bergenudd, 
chef för Aktieforum i Skåne AB 
och styrelseledamot i Aktiespa
ramas Riksförbund. Hon ska väl 
vara skånemötets svar på Antonia 
Ax:son Johnson kantänka. Hon 
talar, i motsats till herrama i 
talarstolen, med stor inlevlse om 
en upptäckt hon har gjort. Hon 
har tänkt en del om löntagar
fonder. Och när hon har tänkt har 
hon kommit fram till att de inte 
är något annat än ett fräckt för 
sök att beröva aktieägarna deras 
makt över svenska företag. Häpp! 

Konditorn Eichmiiller på 
Ramklints anförtror oss sedan, 
att han redan när vi fick MBL 
tyckte att måttet var rågat. "Nu
mera anställer man inte folk i 
företagen. Man adopterar dem", 

w 
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i bostadskvarteren med all den 
värme och generositet de visade 
oss . 

Med buss for vi vidare till ud
den Cabo Cruz. Det var där den 
82 personer starka besättningen 
på Granrna steg i land 1956 och 
inledde kampen mot Batistas väl
de. Här började vi känna histo
riens vingslag, men dom skulle 
bli ännu mer påtagliga. Efter 
ytterligare fyra timmars bussfärd, 
nådde vi Sierra Maestra där vi till
bringade natten i öppna träba
racker, vaggande till sömns i häng
mattor. I öppna lastbilar for vi 
upp till 900 meters höjd. Där
efter vandrade vi de sista kilo
metrarna upp till La Plata, en av 
revolutionens mest betydelse
fulla platser. Här hade los bar
budos (de skäggiga) sitt hög
kvarter. I de 21 byggnaderna 
fanns allt som behövdes för att 
klara en eventuell belägring: radio
station, kök, syatelje, bostäder etc 
På platsen fanns också fruk t
och grönsaksodelingar så att läg
ret skulle vara självförsörjande. 

På kvällen, tillbaka i häng
mattelägret kunde vi lyssna till 
Trio Rebelde, vars medlemmar 
själva varit med i bergen under 
revolutionens slutfas. Efter maten 
blev det dans i eldens sken till 
trummors dunk nästan ända till 
gryningen. 

klagar han. Och så nu fonderna 
därtill. När han ska till att av
sluta sitt tal gör han bort sig 
lite grann. "Företagare!" vrålar 
han . Så gör han en liten paus, 
en harkling och fortsätter sedan 
mera tvekande " . .. och ni an
dra fondmotståndare. För Sveri
ges bästa: avskaffa fonderna!". 

Inget av talen är bra, men trå
kigast av alla är Nicolins. Samma 
tugg som vanligt om Palmes ut
sträckta hand, som bara vill ta 
men aldrig ge. Trött och oenga
gerat framför han det. J ag drar 
en suck av lättnad när han slutar. 
Det börjar bli vått om fötterna 
också. 

Efter Du gamla, du fria sking
ras vi . 3000 påstår Trollstad att 
vi är. Högst 1500 säger jag. Och 
jag har betydligt fler möten på 
Gröningen attjämföra med. 
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Gatu- och parknamn i Lund: 
Öster om motorvägen 

Alla stadsdelar öster om motorvä
gen är av förhållandevis sent da
tum, naturligtvis. med undantag 
av de rester av Ostra Torns by, 
som ännu inte strukit med. Det 
innebär att hela området, del 
efter del, namngivits i stora svep 
med konsekvent fasthållande av 
den s.k. grupperingsprincipen -
att gatunamn i samma område 
ska vara av likartad karaktär. 

Mer personhistoria 
I det på 50-talet byggda småhus
området söder om Vipeholm har 
gatorna liksom i Proffessorsstan 
namn från personhistorien. Att 
den radikale nationalekonomen 
Knut Wicksell skulle få en gata 
uppkallad efter sig anade knappast 
hans samtida. Han var nämligen 
antimilitarist och republikan och 
satt faktiskt inne ett par månader 
för hädelse. En tvärgata till KWs 
väg heter Nils Lundah/s väg. Her
rarna har säkert träffats i livet. NL 
var fo lkskollärare och folkbildare, 
initiativtagare till Lunds första 
koloniträdgårdar vid Dalbyvägen 
1904 och till Lunds arbetarinsti
tut (100 år 1985). Tillsammans 
med Seved Ribbing grundade han 
också Centralbyrån i Lund för 
populärvetenskapliga föreläsning
ar. I dödsrunorna efter SR fram
hålls han som "läkare och männi
skovän" - en anledning till detta 
omdöme kan vara det faktum att 
han var initiativtagare till Ribbing
ska sjukhemmet och han var dess 
överläkare i många år. SR var 
också rektor för universitetet un
der en period. Mindre allmänt 
känd är möjligenAndreas Rydelius 
död l 78 3, portalfigur i svensk 
filosofi under övergången till 
upp lysningstiden. 

Litterärt 
Söder om Hjalmar Gullbergs väg 
fmner vi några gator med litte
rära namn - de utgör en lustig 
sammanställning ur litteraturhi
storien med två Strindberg 
(Lycka -Per och Mäster Olof) , en 
Tegner (Fritjof) och en Lagerlöf 
(Nils Holgersson). I namndebatten 
på den tid det begav sig talade 
Einar Brandt (s) varmt för några 
alternativ, som tyvärr inte gick 
igenom: Ung Ofegs väg (Ola 
Hansson) och Per ståtsdrängs 
väg (Hans Larsson). 

Vikingat iden 
Vi förflyttar oss till Lunds öst
ligaste utkant, trakter där som
liga anser att stadens ursprung 
kan sökas. Området kring Tre 
högar och Arendala var i varje 

fall urgammal tings- och mark
nadsplats. Lineroområdet har där
för begåvats med namn med klang 
av vikingatid. 

Själva stadsdelsnamnet Linera 
är dock betydligt yngre. Dom
prosten Melin (död 1877) hade en 
gård här ute, uppkallad efter hus
tru nummer tre - Caroline Bååth. 

Eftersom Skåne var danskt un
der vikingatiden, har namnbered
ningen mest hållit sig till dansk 
historia: Gorm den gamle var en 
halvmytisk dansk kung, far till 
Harald Blåtand, kung på "Röde 
Orms tid". Han lade under sig 
Norge och sydsverige. Dock stör
tades han av sonen Sven Tveskägg, 
som sen erövrade England och 
därefter dog 1014. Sonen Knut 
den store efterträdde honom. Till 
sällskapet hör också Torkel Höge, 
jomsviking. Han agerade som 
mäktig och självständig dansk 
krigsledare i kampen om England. 
Hans förhållande till Knut den 
store var ambivalent - ibland var 
han ställföreträdare i Danmark , 
ibland landsförvisad. 
Styrbjörn starke är möjligen också 
en historisk figur, fast han faller 
ur den dansk/skånska ramen. Han 

förlorade på 900-talet slaget vid 
Fyrisvall mot sin farbror, svea
kungen Erik Segersäll. 

Mannen med det pittoresk 
namnet Strutharald var kanske 
skånsk jarl på Harald Blå tands 
tid. Han hade en hatt "varpå 
satt en topp av guld så stor att 
den vägde tio mark". Ragnar 
Lodbrok var inte lundabo, utan 
en sagohjälte som det sluta de 
illa för - han dog i en ormgrop 
under livliga förhoppningar om 
att sönerna skulle hämnas ("grym 
ta månde grisarna om de visste 
vad den gamle galten lider"). 
Det gjorde de under ledning 
av äldste sonen Björn Järnsida 
De fångade sin fiende kung Ella
och "ristade blodörn" på honom , 
vilket torde betyda att de skar 
ur revbenen ur hans bröst, när 
han levde. 

Angantyr var en elak bärsärk 
i Hervarasagan, som kämpade med 
Hjalmar den hugstore om kunga
dottern Ingeborgs gunst. Den 
litterärt intresserade minns också 
jarl Angantyr i Fritjafs saga. 

Strkodder var sagohjälte även 
han. Han sägs ha deltagit i det my
tiska slaget vid Bråvalla. Egils 
gränd avser den isländske skalden 

Egil Skallagrimsson (900-talets 
mitt). Snorre berättar i "Egils 
saga" (skriven på 1200-talet) att 
Egil deltog i vikingatåg och därvid 
en gång anföll och plundrade 
Lund. 

Ur skolans värld 
Lineros norra granne Mårtens Fä
lad har inte några namn med lo
kalhistorisk anknytning. Hela om
rådet har fått namn från skolans 
värld. Namnberedningen motive
rade det på sin tid med att Lund 
är en fin gammal skolstad och att 
man ville passa på att fånga in för
svinnande företeelser inom folk
skolan. OK, det verkar trevligt att 
bo på Sommarlovsvägen, men 
charmen med namn som Måls
mansvägen, Överlärarvägen och 
skolbänksvägen är för mig be
gränsad. stadsdelens trevligaste 
namn - Gåsatoften - anspelar på 
områdesnamnet och är liksom 
detta ett gammalt marknamn. 

Skingatorn 
Även namnen i Östra Torn är till 
största delen konstruerade, temat 
i södra delen är musikinstrument. 
Trist är det ändå att man inte 
plockat upp något mer än Östra
tornsvägen, som anspelar på Östra 
Torns by, inkorporerad med Lund 
först 1944. Jo, Skingatornstoften 
finns förstås. Betydelsen av detta 
namn är man inte säker på: en 
förklaring är att "skinga" har med 
"skitig, smutsig" att göra. Efter
leden "torn" är samma som i 
Östra Torn och Torna härad och 
man gissar att det betyder "hag
tornsbuske". 

Bananen 
I den nyaste och nordligaste delen 
av Östra Torn har namngivarna 
satsat på studentspexens värld. 
Uarda är väl allmänt känd, men 
hur är det med spexet 1/ion? 
Ilion var f.ö. antikens namn på 
Homeros Troja. 

Namnet på parken i området 
ska inom kort fastställas. Den är 
platsen för de glada bananfester
na och grönområdet kallas all
mänt för "Bananen" eller "Banan
parken". Namnberedningen har 
ställt sig bakom ett vpk-förslag 
om att "Bananen" också ska vara 
parkens officiella namn. Ett bra 
namn, som är lättbegripligt, folk
ligt förankrat och berättar något 
ur stadsdelens historia. Ett pro
blem kan det kanske vara, att det 
finns ett kvarter i Nilstorp, som 
heter just "Bananen". 

i. 
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Neruda 
vecka 
Lund s Lilla Pennklubb har tagit 
mi tiativ till »Pablo Neruda-80-
arsj ubileum : Poesi och konst för 
fred och frihet> i samarbete med 
de flesta av Lunds studieförbund, 
stadsbiblioteket m fl. Veckan 
böljar på söndag i bibliotekets 
hörsal då bl a Karin Lentz ska 
presentera författaren . 

Lilla Pennklubben har valt Ne
ruda fö r att han är känd av de 
flesta svenskar och för att han 
speglar situationen i Latinamerika 
och framför allt då i Chile. 
Dessutom bötj ade han tidigt arbe
te for freden och varna för 
kärnvapenkrig, vilket är nog så 
aktuellt. Men framför allt är det 
'Jerudas storhet som diktare och 
inspiratör som föranleder Lilla 
Penn att för första gången gå 
ut så brett kring en författar
person. 

Egentligen skulle Pablo Neru
da fy llt 80 år den 12 juli. Men då 
är ju alla på semester, menar 
arrangörerna . Benjamin !hel, känd 
fredsarbetarprofil i Lund, är det 
som kommit på iden . Han 
skulle gärna se att även Bre ch t 
blev ihågkommen på samma sätt. 
:'.ten eftersom Neruda var kom 
munis t sa får väl Lilla Penn utse 
en juste borgare nästa gång, 
för balansens skull. 
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Fondsås 
:.< u har vi äntligen få tt bekräftat 
vad vi länge bara anat. Det fmns 
direktörer som kan laga mat! En 
<.ltrektörernas kokbok har utgivit s, 
an tagligen ett jippo kring 4 okto
ber. Huruvida någon ombudsman 
nens kokbok planeras vet inte VB , 
men själva funderarvipa att ge ut 
" Redaktörern as kokbok". 

Vi svarar nu pa denna direktö
re rnas framflyttning av det ideolo
~iska krige t till matbordet med en 
"et sas, som kommer att göra de-
ra; stresshj ärtan g.ott. . 

All tså , grip kniven. och skiva 
törst morötter , sellen och lok 
och stek dem i smör. Fyll pa med 
brun fond (direktörer kan ta bul
jong) och vin samt lagg 1 tJmjan , 
Iaoerblad tomatpure och nagra 
p;rsiljestj,älka r. Lå t det småpu ttra 
rills ca hälften av vätskan har av 
d~ nna föränoats och under tiden 
,pridit förfö~isk. a ångor i lägen~e
tcn. Sila och ror 1 en burk kram 
trasj och avs l~ta m~d att röra ut 
lite smält smor 1 sasen . Serveras 
till '> tek t ex . 

Bevara . 
ruinerna 
Jag blir orolig, när Thomas Schly
ter i VB nr 29 framför sin tvekan 
om värdet av att bevara kyrko 
ruinerna i Kattesund, särskilt som 
jag vet att tveksamheten också 
finn s hos andra av vpk :s kommu
nalpolitiker . 

Har han inte förstått vilken 
unik möjlighet vi här har att 
åskåd liggöra en väsentlig del av 
Lunds medeltidshistoria? Här 
skulle vi med hj älp av komplette 
rande utställningar kunna fö lj a en 
kyrkamilj ös utveckling ända från 
tiden fö re stadens grundläggning 
till medeltidens slu t. Kopplingar 
till medeltidens storpoli tik och till 
de feodala u tsugningsförhållande
na är in te svåra att göra, det vet 
alla som har hört Claes Wal1löö 
prata om utgrävningarna i gropen 
i sommar och kompletterat hans 
fram ställning med egen kunskap 
och fantasi . 

Golvy tan i lokalen i mark
planet skulle räcka till ett medel
tidstadsm useum. I detta skulle 
man förutom en permanent ut 
ställning kunna exponera nya 
fynd från kommande utgrävning
ar . 

Att det in te blir plats för nå
gon kommunal informationscent
ral får inte, som Thomas Schlyter 
gjort, göras till ett argument mot 
ru inernas bevarande. Det är ju än
då i detta samman hang en bisak , 
och den frågan får vällösas på det 
sä tt som man skulle ha valt om 
ruinerna inte hade bevarats. 

Historikerna Lars Olsson och 
Bengt Sandin har i Arbetet mot
satt sig ruinernas bevarande på 
grund av att de inte speglar Lund s 
hela historia. Man borde ha beva
rat den tidiga industrialismens 
miljö i form av Borgs och auk
tionskammaren också, menar de . 
Till det kan för det fö rsta sägas, 
att det har man nu inte gjort. För 
det andra, att poängen med Un
derlund är att det var som medel
tida (kyrko)stad Lund var unikt i 
Norden. Industriella miljöer fran 
förra sek let finns på andra håll. 
Men möjligheterna att presentera 
den kunskap , som de omfattande 
medeltidsarkeologiska undersök 
ningarna i just Lund har gett , 
fi nn s in te lika bra någon annan
stans. 

Lasse Svensson 
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Sl uggerstil 

Vpks kritik av "Gatans Parla
ment" (VB nr 29) känns minst 
sagt nattstånden. Möjligen kan 
den ha passat in på förra arets 
upplaga, men alls icke årets . Det 
verkar som om ledarskribenten m
te bry tt sig om att ta redapa vilka 
förutsättningar som gällde i år . 
Det hade räckt med att läsa VB nr 
28! 

Men man blir in te förvanad . 
Även i fullmäktige har vpkare en 
böjelse att framföra sin kritik i 
sluggerstil . Ett slags blin t rasen 
mot allt som inte bär en illandes 
röd stämpel. Man gör det enkelt 
för sig när man inte ens orkar fun
dera pa innebörden i andras fö r
slag. 

För att VBs läsekrets inte skall 
vilseföras maste j ag berätta följan
de: Milj öpartiet tar inte "'okri tiskt 
emot alla uppslag" . Tvärtom har 
klart deklarerat att vi i år kommer 
att arbeta mer med motionerna 
innan de inlämnas . Vi har också 
sag t att vår fullmäktigegrupp en
dast kommer att vidarebeford ra 
motioner som är rimliga . 

Pas tående t att "Milj öpartiet 
borde kunna ersätta sig med en 
brevlåda och en namnstämpel" 
faller alltsa platt till marken. I 
fjol var vi kanske barnsligt förtjus
ta i tanken på att våra underskrif
ter öppnade vägen till byråkratin 
för allehanda alster (ett tips som 
vi f ö fick av f d kommunalrådet 
Nils Gustavsson!) . Och visst är det 
en in tressan t tanke att vi i demo
kratins nam n sk ulle släppa fram 
ideer som vi egentligen är emot. 
Men vi har bestäm t oss fö r att in
te göra det . 

Varfö r? Jo , det mas te ju fin
nas någon i nämnder , styrelser 
och fullm äk tige som kämpar för 
motionen! Utan de t stödet är 
den dömd på förhand. Dessutom 
vill vi in te re ta gallfeber på etab
lissemanget i onödan. Då blir rent 
miljöpartisliska fö rslag ocksa styv
moderligt behandlade, något som 
vi tyvärr redan fa tt känna av . 

Vad är da poängen med " Ga
tans Parlament"? Jo , att även den 
som inte orka r med traditionellt 
partipolitiskt arbete (vilket jag 
personligen har aJ! förstaelse fö r!) 
skall ha en chans att fö ra fram si
na ideer. Vi kräver in te att fö r
slagslämn aren skall vara miljöpar
tist, bara vi kan ställa upp pa mo
tionen. 

Så tanken med " Gatans Parla
ment" blir in te helt förverkligad 
förrän alla politiska partier står 
med sitt bord pa Mårtenstorge L 
VäJ mö tt där alltsa ! Eller tänker 
ni fort sä tta at t sura för att ni inte 
kom på iden fö rst? 

Andre de R iclzelieu 
Miljöpartiet 

Kvinnor, 
patriarkat 
och arbetsliv 

Evy Gunnarsson kommer till 
Lund för att prata om hur den 
patriarkala strukturen ser ut på 
arbetsmarknaden s.om helhet och 
speciellt ute på arbetsplatse~a_. 
Särskilt kommer hon at~ t~kta 
sig på hur arbetsorgamsattone'.! 
missgynnar kvinnor och ocksa 
diskutera vad det finns för al
ternativ och möjligheter att 
driva igenom förändringar. 
Plats: Klostergårdens fritidsgård 
sal!. 
Tid: lördag den 13 okt . kl.lO 
tilll S. . lit" ka t VPK Skånes kvmnopo ts u -
skott står som arrangör· 
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VPK IF Lä 13.10 ä r det so m van· 
l igt inomhusfotboll och volley på 
L er b äcksskolan kl 16-1 8. 
PABLO NE RUD A VECKA in v igs 
Sö 14 .1 0 kl 16 p å Stadsbibl hö r
sal. 
KUBABR IG A DÖ RER f r ån Lund 
visar bilder och berät t a r o m årets 
N ord iska Brigad t i Il Kuba m å 
13.10 kl 19 s t ud iecirkelru m 1, 
Stadsbi bl. 
VPK ÖSTER har stadsdelsgru p p s
möte h os D avid Edgerton, Fag ott · 
grände n 3 C On s 1 7 .10 kl 19. 
Gunn ar Stensson talar om k on 
gresse n . 
Svensk -Se y chelliska föreninge ns 
höst mille äger ru m 2 0 .1 O kl 16 i 
studi ecirkelr u m 2, Stadsbibl. B l.a. 
v isar He n r i k Smith & K arin 
Sven ss on -Sm i th b i lde r från en resa 
i somras. 
BLÄSO R KESTE R N In ge n or k es
terrep Sö 14 .1 0 , m en k larinetter. 
L ä 20 . 10 festspeln1n g vid Sto r t or 
get , informat ion kommer . 
G löm inte intern at p å Id aröd 10-
11.11 . 
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