
Utkommer fredagar 

Fredagen den 2 november 

Kloka beslut i 
fullmäktige 
Lennart Ryde (m) har Lunds 
befolkning fatt för sina synd
ers skulL Vid extra kommun
fullmäktige för ett par veckor 
sedan uppträdde han som ela
ka Måns visavi Kulturmejeri
et, och vid senaste fullmäkti
gemöte skulle han till varje 
pris få igenom ett rivnings
beslut pa en lada i östra 
Torns by, vid en tidpunkt då 
en väldig massa skolbarn satt 
pa läktaren för att få höra 
något om Kattesunds kyrko
ruiner. 
Ladan blev inte riven, men Ryde 
lyckades splittra sin egen parti
grupp och förföra de alltför riv
ningsvilliga socialdemokraterna. 
När klubban föll för detta ärende 
var skolbarnen redan på vild flykt. 

Jönssonligan 
Sedan följde då en tretimmars
debatt om kyrkogrunden. Jöns
sonligan (nytt smeknamn för sos
sarna i rivningssammanhang) hade 
mobiliserat alla krafter för att få 
bort "stenarna". Claes Göran 
J önsson trodde att anslagen till 
ruinen skulle äventyra pensionär
ernas fotvård . Nisse Gustavsson 
hotade med att gå ur föreningen 
Gamla Lund . Margareta Teleman 
misstänkte att bevararna kommit 
under ett för starkt inflytande av 
en "omöjlig figur" (Reutersvärd 
alltså). 

När krutröken lagt sig 
Det bådar i alla fall gott för fram
tiden att sossarna tydligen vill 
värna om det arbetande folkets 
kultur - ett annat argument i 
debatten. Men det fanns dom på 
läktaren som erinrade sig alla de 
rivningar av arbetarbostäder och 
gamla fabriker som socialdemo
kraterna utan att blinka förordat. 
Nåväl, när krutröken lagt sig bör 
väl vpk och s kunna enas om att 
göra Kattesundsruinen till ett mu
seum som visar hur vanliga män
niskor levt och verkat. Moderater
na har redan kläckt iden att göra 
koret till ett andaktsrum, men det 
får man allt motarbeta. 

Sytt ihop sig 
Det medeltida märket räddades 
genom att vpk kompromissade 
med moderaterna på så vis att fi-

Kvarteret Ugglan får ett fritidshem 

nans1enngen inte Sker över 1985 
års budget. Härigenom undviks att 
budgettdebatten nästa månad 
kommer att handla om kyrko
ruinen. Någon historisk kompro
miss, i italiensk mening, kan detta 
dock ej kallas. Snarare är det så 
att vpk, s och mp sytt ihop sig in
för nästa års budget. Och det sägs 
att vpk har fått igenom många av 
sina budgetpolitiska ideer, bl a 
den att öka upplåningen, sätta 
folk i arbete och hoppas på bättre 
tider. 

Nej till folkomröstning 
När väl kyrkafrågan var avklarad 
kunde resten av fullmäktiges dag
ordning genomföra.s utan större 
besvär. Bland annat togs beslut 
om att eleverna på Vårfruskolan 
äntligen får ett närliggande fri
tidshem i kvarteret Ugglan. Miljö
partiet fick igenom en motion om 
att stadsarkitektkontoret åläggs 
att göra ett förslag till bevarings-
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Hot om· avsked. 
på Gambro 
Även i framgångsrika företag 
som Gambro i Lund har per
sonalen otrygga anställnings
förhållanden. Förra veckan 
fick de anställda reda på at,t 
l 50 tjänster var hotade. Men 
inte genom raka besked utan 
via en artikel i Veckans af
färer . 
Enligt denna artikel ska Hans
Eric Ovin, styrelseordförande i 
Sonessons, på morgonen den 16 
oktober kommit in i Gambro
direktören Anders Altbins tjänste
rum och sagt: "Nu har vi tagit 
över Gam bro , du får gå". Althin 
har senare kommenterat händel
sen och kallat det för en våld
täkt på både honom själv och 
företaget. 

Överbud 
Bakgrunden är denna: Sonessans 
köpte i mars l ,l miljoner aktier 
i Gambro och fick därmed 24 pro
cent av rösterna. Alla ville ha 
Gambroaktier på den tiden! Men 
värdet på dessa sjönk snabbt från 
240 kr per aktie till 100 kr. 
Sonessans gjorde en förlust på 
190 miljoner. I det läget köper 
Sonessans in ytterligare ·aktier så 

·att man får 57 procent av rösterna 
i Gambro, och sedan kan man 
börja ta i med hårdhandskarna 

Den sittande direktören hade 

plan- omfattande mer än stads
kärnan. 

Men när det gällde mp:s mot
ion om kommunal folkomröst
ning så blev det nej från övriga 
partier. Tarcisio Bommarco, som 
från Italien och Schweiz, har då
liga erfarenheter av folkomröst
ningar, argumenterade för en de
mokratiuppfattning som framhäv
de partiernas roll i den politiska · 
beslutsprocessen. 

Värt ett försök 
Sveriges grundlag medger bara 
folkomröstning av rådgivande ka
raktär och endast då parlamentar
iska församlingar så beslutar i 
varje enskilt fall. Miljöpartiet ville 
ha en moraliskt tvingande regel 
att folkomröstning ska genom
föras då 8 000 lundabor önskar 
det. För ett parti som vpk, som 
brukar framhäva vikten av utom
parlamentariskt arbete, borde väl 
tanken inte vara helt främmande. 

lagt ett åtgärdspaket som innebar 
att 150 tjänstemän fick sparken , 
men det ansågs vara för tamt. Han 
får själv sparken och i stället till
sätts en ny direktör, Berthold 
Lindqvist, som inte har några 
känslomässiga bindningar tW per
sonalen. Althin hålls i malpåse 
tills operationen är genomförd. 
Det är dagsläget . 

Maffiaboss 
De fackliga organisationerna hade 
av någon anledning inte informer
ats . Hans-Eric Ovin, som av syd
svenskan påstås se u t som en 
fryntlig maffiaboss, tröstar med 
att inget ska ske på en månad, me
dan direktör Lindqvist läser 
igenom papperna. 

Egentligen verkar det inte som 
om företaget var i kris: Försälj
ningen har i år gått upp med 14 
procent och man har lanserat nya 
produkter, men kostnaderna har 
stigit med 25 procent under sam
ma tid. I stället för att invänta 
effekterna av produktutveckling
en kräver Sonessans snabb kost
nadsminskning genom avskedan
den. Detta trots att företaget fort
farande går kraftigt med vinst! 

Det är också uppenbart att 
Sonessons, som är inblandade i 
läkemedelsföretaget Leo-Ferrosan 
(äger 80 procent), vill komma åt 
Gambros försäljningsorganisation. 

Det kunde åtminstone vara värt 
ett försök! 

Ny vänort 
Vid det magiska tolVslaget beslöt 
fullmäktige om att inrätta vän
ortsförbindelse med en ort i Nica
ragua . Moderaterna, Centern och 
vänortskommitten kämpade 
emot. Ett av huvudargumenten 
var att vänorter borde finnas i 
länder där man talar ett stort 
europeiskt språk . Stig Nilsson på
pekade för::ynt att . man talade 
spanska i Nicaragua. Månne vän
ortskommitten trodde att man 
talade inkaspråk? 

Men låt oss inte vara småsinta. 
Det här kommer Per-Håkan Ols
son att klara bra! Snart får vi se 
honom sitta på stadsbiblioteket 
och plugga spanska och träna in 
revolutionära gester och antiirn
peralistiska paroller. 

FH 



HÄLSA AT ALLA! 

M -landstingets s-majoritet föreslår 
för det kommande budgetåret en 
skattehöjning med l krona. Nå
gon nämnvärd volymökning 
innebär inte detta, eftersom lands
tinget redan innevarande år levt 
på en nivå som motsvarar den nya 
skatten på 13 kronor. En viss ut
byggnad av primärvården kommer 
att ske under nästa år, men det 
fmansieras i stor utsträckning ge
nom omfördelning av sjukvårdens 
befintliga resurser. 

VPK har under en hel del vån
dor sagt ja till skattehöjningen, 
men tycks mena att vi nu nått el
ler i varje fall ligger mycket nära 
högsta möjliga nivå. Kommunis
terna har stått inför det klassiska 
valet mellan pest och kolera. Al
ternativet till skattehöjning är en 
borgerlig nedskärningsbudget 

Medborgarna frågar sej med all 
rätt vad man får för de 13 skatte
kronorna. Har vi blivit friskare? 
Mår vi bättre? Nej, vi har inte 
blivit friskare, trots ständigt större 
resurser till sjukvården under de 
senaste decennierna. Här ligger 
den stora utmaningen för sjuk
vården : ska vi fortsätta i invanda 
fotspår och lägga allt större re
surser på sjukvårdens botande 
uppgifter, eller ska vi inrikta oss 
på en ny sjukvårdspolitik, där den 
förebyggande hälsovården sätts i 
centrum. Det är vårdens inrikt
ning som är den stora fram tids
frågan, inte privatläkarnas vara 
eller inte vara, vilket den borger
liga offentligheten fått många att 
tro. 

Framför allt i samband med 
den pågående utbyggnaden av pri
märvården har VPK i M-landsting
et efter ringa förmåga drivit en 
politik som innebär en ny in rikt
ning av vården, med en nysats
ning på dess förebyggande aspekt. 
Förutom att minska vårdkostnad
erna - eller i varje fall hejda deras · 
ökningstakt - så skulle männi
skorna må bättre och sjukdomar 
och ohälsa skulle i större utsträck
ning hindras från att uppstå. 

Bortsett från några uppmunt
rande klappar på axeln har VPK 
mötts med bristande intresse från 
de andra partierna att i handling 
ta itu med frågan. 

Samma sak gäller VPKs krav 
på en demokratisering av sjuk
vården, en demokratisering som 
tar sikte på att bryta ned de 
auktoritära strukturerna inom 
hälso- och sjukvården och som 
skulle ge stort utrymme för 
brukarinflytande och direkt 
demokratisk kontroll av t ex vård
centralerna. 

Socialdemokraternas nuvaran
de sjukvårdspolitik lämnar fältet · 
öppet för de borgerliga privati- ; 
seringsivrarna. Kommer de att nå 1 

framgång får vi en dyr, svårtill- ! 
gänglig och kaotisk sjukvård, utan ! 
någon förebyggande hälsovård l 
alls. 

VPKs alternativ innebär en i 
satsning på en demokratiskt styrd 
offensiv hälsovård som ges eko
nomiska resurser från en enhetlig 
statskommunal skatt. Eller för att 
formulera det slagordsmässigt: 
Hälsa d t alla! 

Leon - ny vänort? Färska intryck 
från Nicaragua 

Om myndigheterna i Nicara
gua är av samma mening som 
Lunds kommunfullmäktige så 
kommer en vänortsrelation 
upprättas mellan Lund och en 
stad i Nicaragua. 
Vilken stad det blir är ännu inte 
bestämt men Leon har nämnts i 
fullmäktigedebatten . staden lär 
ha domkyrka och universitet pre
cis som Lund. och vänstern är nog 
ganska stark där också. Däremot 
spelar högern i N icaragua en 
mindre roll, men det finns fak
tiskt en konservativ gruppering 
som deltar i landets första fria val 
den 4 november. Dess paroll är 
"Gud, rättvisa och ordning". 

Ordningen är det för tillfal
let dåligt med på grund av att 
USA försatt Iandet i handels
och kreditblockad samt utbildat 
ca lO 000 contras för att för-

Bröd och stenar · 
Alldeles innan Lunds kommun
istiska blåsorkester hade sin lör
dagskoncert med appeller på Mår
tenstorget höll socialdemokrater
na ett av sina glest återkommande 
möten därstädes. Man delade ut 
flygblad som hade överskriften 
"Vi socialdemokrater satsar pen
gar på människorna!" 

Därmed ville socialdemokra
terna förklara varför man inte 
ville rädda kyrkagrunden i Katte
sund. Men människan behöver 
inte bara bröd utan även stenar. 
Varför ska man ha fotvård om det 
inte fmns någonstans att att gå? 
Kultur och social omsorg får inte 
sättas mot varandra! 

För övrigt innehöll flygbladet 
paroller som på ett hedervärt sätt 
visar att socialdemokraterna är be
redda satsa på äldre och undan
skuffade. Som den här: "Bättre 
stöd åt människor med miss
bruksproblem och människor som 
är ensamma!" 

störa skolor och sjukvårdsinrätt 
ningar. 

Tredje världen 
Fullmäktiges beslut är principiellt 
viktigt eftersom Lund nu för 
första gången väljer en vänort som 
ligger i tredje världen - där folket 
dessutom för sig att göra revolu
tion' V pk, s, mp och fp talade för 
det nya vänortslandeL En liten 
extra ro s bör väl utdelas till fp 
som höjt sig över sina klass
fördomar. 

Genom stödkommitten för 
centralarnerikas folks hängivna 
solidaritetsarbete är Lund i Ni
caragua nästan synonymt. med 
Sverige . Därför är förutsattrungar
na för ett meningsfullt vänorts
utbyte det bästa. Må det komma 
igång snabbt! 
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I lördags ordnade stödkom
mitten för Centralamerikas 
folk ett möte med Joachim 
Lentz och Helena Molin, som 
båda nyligen varit i Nicaragua. 
Joachim kunde berätta om stora 
framgångar för revolutionen när 
det gäller att bekämpa anälfabet
ism en och späd barnsdödligheten. 
Samtidigt lider landet nöd i ma
teriellt avseende på grund av han
delsblockad och kriget mot con
tras. 

Helena talade om d~t intres
santa byprojekt et. som nagra arki
tektelever pa Tekniska högskolan 
i Lund dragit igang. Det gar ut pa 
att med inhem skt material och 
arbe tsinsatser skapa drägliga livs
villkor för en bybdolkning . Pro
jektet är försenat pa grund av 
ovan nämnda faktorer. men t ex 
skogsplan teringsplancrna är redan 
förverkligade. 

Fria val 
Mönstre t är detsamma som fran 
andra revolutioner. Stora framsteg 
görs pa omraden där det inte 
krävs sa mycket matendia m
satser. medan industrialiserin!! och 
och matdistribution försvaras pa 
grund av den nödvändiga militari
seringen av civilsamhälkt. Nya 
former av fö rtry ck uppstar när ba
lan sen rubbas i sa belägrade sam
hällen. Att Nicaragua genomför 
fria val under dessa omst:indig 
heter är storartat. 
Många revolutioner som miss
lyckats pa det konkreta planet. 
som t ex dc fran ska och ryska 
revolutionerna, har ända föränd
rat världen. Hoppas Nicaragua 
ska få chansen att överleva även 
som verklighet 1 

Hösten 1983 ordnade Vpk Malmö och ABF en välbesökt konferens 
under rubriken "Krisen & vägen ur den". Göte Bernhardsson, Peter 
Dencik, Tora Friberg, Sven Grassman, Herman Schmid och Jörn 
Svensson bidrog med inlägg. På mångas begäran har nu Vpk Malmö 
sammanställt ett referat av inläggen samt ett antal kommenterande 
debattartiklar kring några av huvudfrågorna. 
Är du intresserad så ring till Thomas Knoll 040/97 88 74 eller Vpk 
Malmö 040/12 44 12, 788 90 så skickar dom ett ex. 



Germaine Greer: 
»Systerskap- svårt, värdigt, 
spännande och farligt» 
Germaine Greer har varit i Lund och på flera andra platser 
i Sverige i förra veckan. För oss som var med och fyllde earo
linasalen till bristningsgränsen var det en upplyftande och 
betydelsefull händelse. För andra har det varit tvärtom. Varför? 

Det är mottagandet vi här vill 
diskutera och inte själva innehål
let i Greer's nya bok . För dem 
som har lyckats undgå det vä
sentliga i hennes budskap hän
visar vi till den, som n u före
ligger i en färsk svensk översätt 
ning Scxuali t et och öde ( Akade
m ibokhandcln. stortorget 190:-) 
och/eller till tidigare artiklar och 
recensioner i pre ssen : Greer' s 
egen artikel i DN 11/7-84. S 
Broggers recension i DN 15/7-84, 
K Stjärnes artikel i Arbetet den 
25 / l 0-84. (Vi med signerade 
exemplar till extrapris ser fram 
emot att kunna avyttra dem för 
ca 300:- styck fram emot jul.) 

Germaine Greer är en stark. 
stolt och positiv förebild för oss 
i kvinnorörelsen. Hennes första 
bok Den kvinnliga enucken 
betraktas av många som en av dc 
bästa "kvinnoböckerna" och 
hennes fram trädande här och nu 
lät sannerligen in te vara högt upp
skruvade förväntningar komma pa 
skam. Trots den manliga miljön 
med sina kungaporträtt och upp
r~ittstacnde pelare som skymde 
sikten för manga. hade hon lätt 
för att engagera sin publik. Det 
är inte sa märkligt med tanke pa 
att hon talar utifran personliga 
upplevelser av det hon beskriver. 
som t .ex . det fall hon redogjorde 
för med sterilisering av indiska 
kvinnor. Hon är skakad och för
söker på ett seriöst sätt att få 
människor att ly ssna till vad hon 
har kommit fram till när det gäller 
vår syn pa sexualitet och frukt
samhet och dess följder. Dess
utom har hon en stor portion 
humor och u !strålar mycken 
självtillit som naturligtvis smittar 
av sig pa kvinnorna hon talar till 
och gör oss glada och styrkta. 

Förlegad strafform inom patriarkatet 

Greer' s teorier blandat, som 
alltid i kvinnosammanhang, med 
vara personliga erfarenheter av sex 
(och öde). 

En helt annan syn på 

H ur kan man- förklara skill
naden i mottagandet? Vi kvinnor 
kan ju lugnt konstatera att det 
är huvudsaken att vi förstod, 
eftersom det är just kraften i sys
terskapet som varit Greer's 
utgångsintresse för resan ut i värl
den . Men att männen inte vill 
lyssna bör vi kanske också ta på 
allvar. K vinnors växande styrka 
och mäns växande rädsla skapar 
en tröttsam och agressiv polari
sering. Vi kan bara utbrista: 
" Karlar , kom fram ur skott-

. gluggarna Kvinnlig klokhet 
behövs!" 

Ett varm tack till kvinnorna 
på Forum för kv. forskning och 
till Anita Linde på Akademibok
handeln för att vi fick uppleva ett 
så celebert besök. 

Lena Lundgren 
och Kitten Anderberg 

Historisk studie 
om kommunistiska 
lärare 

mellankrigstidens Europa 
fanns en sammanslutning av 
progressiva lärare , Bildnings
arbetarinternationalen, IBA . 
Medlemmar anslöt sig bl.a. 
till kraven "Klasskamp för 
arbetarklassens befrielse " och 
"Kamp mot imperialismen .. " 
Medlemmarna i IBA var i 
huvudsak kommunistiska 
lärare. Tidvis fanns även en 
svensk IBA-sektion. Den 
svenska sektionen var liten 
och dess verksamhet kom 
aldrig att få någon större 
betydelse. Men som ett för
sök att organisera progres 
siva lärare har historien om 
IB A ett större intresse . 

Daniel Kallo's, pedagog och 
kommunist från Lund , har i en 
nyutkommen studie (Daniel Kal
Ids: Bildningsarbetarinternationa
len i Sverige - En studie i ett 
försök att organisera socialistiska 

· och kommunistiska lärare i 
Sverige 1920-1940. Arkiv Förlag. 
Lund c:a pris 80:-) dokumenterat 
den svenska IBA-sektionens verk
samhet. Daniel Kalids fördjupar 
sig i frågan om de kommunistiska 
lärarnas möjligheter till politisk 
aktivitet i och utanför skolan. 
Han visar också hur nära ett 

· formellt yrkesförbud för kommu
nistiska lärare vi var i Sverige i 
böljan av JO-talet. 
På det internationella planet är 
det intressant att följa hur för
ändringar i Kominterns allmäna 
politiska linje (hållningen till 
socialdemokratin) under JO-talet 
också påverkade ställningstagan
den av en formellt icke-kommu
nistisk organisation som IBA. 
Den tyngsta och viktigaste delen 
av boken är ett försök att knyta 
samman dagens (eller kanske 
hellre 60- och 70-talets) diskus
sion bland socialistiska lärare om 
möjligheterna att fö rändra skolan 
innifrån , med motsvarande diskus
sioner på 20- och 30- talet. En av 
ambitionerna med studien har 
varit att avhjälpa den historie
löshet som, enligt Daniel Kallds . 
har präglat och präglar många av 
dagens pedagogiska strömningar . 
Boken är lättillgänglig och har 
ett allmänt intresse även för icke
lärare. som t.ex . undertecknad . 

/hm 

Skratten klingade exempelvis 
länge efter det att en man i för
samlingen ställt frågorna : "Vad 
är det egentligen Du vill ha 
Germaine Greer? Är det ett 
patriarkalt familjesystem med 
kvinnorna sittande i klungor, 
snattrande? Och vad är häxkraft 
som du talar om?" Germaine såg 
omåttligt uttråkad ut och slängde 
tillbaks frågan: "Varför tror ni 
män alltid att det är något vi 
vill ha? Något som ni kan ge oss?! 
Vad häxkraften anbelangar så vet 
säkert varje kvinna i salen vad det 
är . Poängen är att vi inte berättar 
det! " 

Germaine Greer redovisar Peter 
Bratt i sin artikel i DN (28/ 10). 
Han skriver ner henne totalt. 
Andra män drar öronen åt sig, 
blir misstänksamma, hämtar argu 
ment i artikeln och i de få rader 
hos Kerstin Stj äme och Sussane 
Bmgger som tar upp kritik av vad 
Greer utelämnat, problemen 
incest och kvinnlig omskärelse i 
de kulturer hon har studerat. 
Germaine har redovisat sina skäl 
till varför hon inte går in närmare 
på dessa företeelser, nämligen att 
hon vill polemisera mot väster
ländsk kulturchauvinism - det är 
en huvudlinje i hennes bok. Hon 
har val t att in te döma. Hade det 
inte då varit mera rättvist och 
intressant att tycka till om det 
hon behandlar istället för att 
kritisera henne för det hon inte 
tar upp. De kvinnliga artikelför
fattama har fattat galoppen och 
gjort bokens tankar till det 
väasentliga i sina artiklar men inte 
Peter Bratt. Istället går han på så 
att det liknar rena häxprocessen . 
Dessutom fann han den vackra, 
ståtliga kvinna i sina bästa år som 
vi såg , "lärrarinelik i sitt gråa hår 
och sin bylsiga klänning". 

Seger på Seger 
Allvar och humor i lagom 

awägning. Vi borde alla ställa 
kravet på oss att bemöta henne på 
samma sätt. 

Efteråt sågs kvinnor samlas i 
klungor i Lundagård, glada och 
inspirerade och tända på en dis
kussion. Som Sussane Br0gger 
uttryckte saken: "Germaine Greer 
skapar fruktbar förvirring". Vi var 
några som bänkade oss till efter
sits på storkällaren och tog upp 

Efter att ha inhämtat Bratts 
synpunkter så förstår varje kvinna 
att han och många män med 
honom önskar total tillgänglighet 
till våra kroppar, vi är endast 
intressanta när vi äger ungdomens 
skönhet, stora och kavata får vi 
inte vara och vi måste strukturera 
våra "ordmassor" så att männen 
kan förstå vad vi sä11;er . 

Kyssar utan kaffe eller hur var det 
nu .. . Nej, kaffe med grädde me
nar jag. Det finns snart att köpa i 
handelsbodamas handelsbod i 
centrala Lund, några tuppfjät från 
Karlssons trädgård och landsvägs
bussarnas torg. Och då menar jag 
kaffe malt på kvarn i butiken och 
inte bara det gamla vanliga bio-. 

· dynamiskt odlade ack så dyra 
mexikanska kaffet. 

l Den 2.10.84 stod striden om 
kaffet i butiksrådet och vann gjor

, de anhängarna av kaffeförsäljning 

i Segers butik, med siffrorna 43 
mot 14. Till den omstridda dryc
kens försvar hade de då anfört att 
den är god, sprider en härlig doft, 
är ofarlig i måttliga mängder och , 
har gamla anor idet svenska folk
hemmet. Kommer det sedan 
också från de rätta odlarna i de 
rätta länderna så falle r motstän
damas argument om ohälsa och 
gift och lika-gärna-cocacola platt 

· till marken . 
l Ama/ia 
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En söndag 
i Lund 

Gick mig på söndagsmorgon ut i 
stadsparken för att se på ankor 
och för att sista gången detta år 
dricka kaffe i stadsparkskafeet. 
. Ankorna var där men kafeet var 
stängt ty föreståndarinnan Ninni 
Hovberg hade insjuknat. I alla fall 
är det duktigt av henne att ha hål
lit igång så länge. Fast egentligen 
borde stället vara öppet året runt. 
Lundabor använder ju parken 
även under vinterhalvåret. Kunde 
inte kommunen betala några ar
betslösa ungdomar så att denna, 
förmodligen inte lönsamma verk
samheten, kunde hållas igång? 

Eftersom jag gett mig katten 
på att dricka kaffe så gick jag till 
kafe Esplanaden. Där får man den 
svarta drycken och ett wienerbröd 
för 7:50 . Tog fram Pentti Saari
koskis sista memoarbok "Ange
läget eller ej" och började läsa. 

Jag gillar fmnar. Dom dricker 
och säger en massa sanningar, el
ler åtminstone tänker dom på 
tvären. Och så har de flesta ett 
kluvet förhållande till kommun
ismen och grannen i öster. .. jojo. 
Varför skulle just Pentti dö? 

Saarikoski skriver: "Filosofm i 
Aten nådde en så hög standard 
därför att filosoferna hyste en så 
stark passion för att promenera." 
Jag promenerar vidare. Men kom
mer inte längre än till Kultur
mejeriet där man har stor loppis
marknad. Det är fullt av folk och 
myc~et bra prylar. Det här har 

Drama i III akter 

människor skänkt av hjärtat det är 
uppenbart. Jag kommer över en 
läderpung för 2 kr, en vattenkan
na i mässing för 15 kr och ett par 
högtalare för 30 kr . 
Så där nu är man tyngd av prylar 
och kan inte längre tänka. Bäst att 
gå hem. J ag passerar systemet på 
stortorget där man har en annons
kampanj mot användandet av 
alkohol. Man erbjuder tankar av 
typen "Om en kvinna och en mari 
delar på en flaska vin, får hon 
högre prömilleväxden." En bister 
sanning, som han väl inte drar sig l 
för att utnyttja för att få i sig 
lite mer! 

Annars är det märkligt att sy
stemets negativa reklam kan leda 
till sådana väldiga försäljnings
framgångar, Hela svenska folket är 
kanske i trotsåldern! 

Men skämt åsido. Det har ta
lats om att lägga ner butiken vid 
stortorget samtidigt som det tycks 
vara så att kommunens informa
tionsproblem inte kan lösas med 
lokaler i anslutning till kyrko
ruinen. Varför inte ta systemet? 
Till det vattenhålet går ordent
ligt upptrampade stigar, 

Söndagsflanör 

KONGRE~SDISKUSSION 

Lundarnationer diskuteras ur ett 
kvinnoperspektiv. Välkomna till 
Tora Friberg Torsdag 8 nov kl 19, 
Magistratsvägen 27 D, tal 137006. 
(arr. av Kv polit. utsk.) 

Akt I: Elstenc:ila' l 00 st/ask 190:- exkl. moms + frakt 
Akt 11: 3 askar F.R.U.TFRI1T 
Akt m: to askar FRAri'F'RITf + t o % RABA rr 

Acu-GraFax 
J(opierina, duplicering, of&et: maskiner, semce, tillbebör, 

koatoJIIDaterial, papper etc. 

Box 253, 241 00 &IOY, tel 0413-103 35, lftll;o. 

POSTTIDNING 

Kartn Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 UJN.'I) 

Paradoxalt nog har hårdrocken 
många av sina belackare att tacka 
för sin popularitet. 

Allt från psykedeliska frikyr
kopräster, näst intill själva djä
vulsdyrkare, till indignerade blek
feta medelålders Svenssons med 
inställning och sinne lika fräscha 
som inkvisitionens kvinnaupp fatt
ning. 

Dessa kvalitetens förkämpar 
som väl aldrig vågat göra något 
chockerande eller oanständigt, 
fattar inte att just deras 
upprördhet är en värdefull sporre 
för dekadenta scenshower och ut
styrselavarter. 

Just därför är jag nästan be
nägen att, trots mitt ursprungli
ga ogillande, tycka om dessa 
"motorways to hell", nitar, sex 
och kedjor. Vilken grej att kunna 
provocera dessa prydliga och 
hopplöst anpassade och förbor
gerligade! 

Musiken blir dock tyvärr lidan
de av detta, det uppstår en psyko 
logisk, ogenomtränglig tröskel -
det är mycket svårt att få folk 
som ogillar hårdrock att lyssna på 
musiken! De flesta har har absolut 

Invandrarkonferens 

Den 17 november ordnar V pk 
en Invandrarkonferens och 
solidaritetsfest i Malmö . 
På konferensen behandlas 
fyra teman 
-rätten till språk och kultur 
-rätten till arbete 
-rösträttsfrågan 
-flyktingpolitiken 

Avsikten med konferensen är 
att skapa . en politisk platt
form för invandrarpolitisk ar
bete.' 
Konferensen börjar kl. 14 
och avslutas på kvällen med 
en solidaritetsfest. Är du 
intresserad så ring till VPK 
Skåne tel 040/97 88 97 och 
anmäl ditt intresse. 

U ngdo~sseminari u m 

Den 10 november ordnar KU
Skåne ett Ungdomssemina
rium i Lund, Det är en för
beredelse inför den valrörelse 
som stundar om ett år, BLa. 
kommer Stellan Hermansson, 
känd KU-ordförande, att när
vara. Är du intresserad så tag 
kontakt med Olof Norborg 
på tel 046-114449 så vet han 
mer. 

ingen aning om hur riktigt bra 
hårdrock låter, de faller musiken 
efter omslaget' 

Det finns många stora (kom
mersiella) band som har en 
otroligt skön tyngd och inlevelse i 
musiken, rytm och känsla! En 
känsla som man nästan aldrig 
hittar någon annanstans och i 
synnerhet inte i P3 , denna lik
giltighetens och skvalets förkäm
pe. 

Det är synd och märkligt att 
normalt progressiva krafter för 
dömer och totalt avhänder sig 
initiativet för denna musik och 
överlåter den till profitintresserad 
musikindustri. Folk och Rock 
lider ocksa av denna likriktning, 
de har förvisso en generellt 
mycket bra linje i musikfrågor 
(musikhuset!) men dc föredrar 
tyvärr sådan avskyvärd musik som 
funk, disco, soul, jazz m.m. före 
hårdrock (och klassiskt. .. !). 

Historien kommer att fördöma 
dessa hårdrockens styvmoderliga 
behandlare! 

Rock and roll will never die! 

Christian Lentz 

BLASORKESTERN Rep den 
4 nov kl 19 på Palaestra. Nya 
spännande noter. 
VPK l F Träningen den 3/11 är 
inställd pä grund av helg. 
SKV och KVINNORS BYGG 
FORUM . Att bygga pä kvinnors 
villkor . Birgit Krantz inleder. 
Onsd. 7 nov kl 19.30 på Cafe 
Ariman. 

Ll LLA TEATER firar 50-talet 
2-3 nov kl 19.30. Minnen och 
musik~ scener. 
KÄRNTEATERN Ystad, Stina 
i Kräkelikräklandet, Stadsbibl. 
Hörsal 11 nov kl 13. För barn 
1-6 år. 

REDAKTIONSMÖTE ti 6 .11 kl 
20 hos Lars N i lsson, B redgatan 
25 . Alla intresserade ar välkomna. 

Redaktion: Finn Hagberg och 
Lars Borgström. 
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