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Sosse-Bosse som torped 
Frans G Bengtsson , den stilistiske finsmakaren, samlade som 

bekant på akademiska besvärsskrifter . Man förstår honom. Säl
lan annars ser man i svensk offentlig debatt deltagarna slå var
andra på käften och sparka varann under naveln med en sådan 
kombination av brutalitet och finess som när det gäller utlysta 
professurer. De akademiska befordringsstriderna utgör ett slags 
reservat i ett publikt samtal som blir alltmer utslätat för varje 
decennium. 

Detta sagt apropa den aktuel
la striden om vem som ska efte r
tr~ida Joach im Israe l som sociolo
giprofessor i Lund. Det är en fra 
ga och debatt med politiska över
toner som !!Ör att vi i VB för en 
ga ngs skull s ysslar med ett akade
miskt ärende. 

Lokal förmatch 
l normal ordning har dc för

hoppningsfulla professorsaspiran 
terna bedömts av tre sakkunniga . 
Dessa rankade som etta Be ngt 
Gesser. mangarig lärare och fo-r
skare pa lundainstitutionen. 

\1ot detta protesterade bl a 
Karl Erik Rosengren och Hakan 
Wibcrg. Bada är redan sociologi
professorer men tj~insten som Is- 
racl J~imnar ~ir attraktivare sa dc 
ville at elen. Bad a tillhii!· oL·ksa 
den ena av dc falan~cr fav mot
sta ndarna en gilll)! kodlad "~rilt
gä ngcf' ) som in ~titutiorl\.'n ,ir 
uppd e lad i. 

Den andra falanl!cn känner V Il 
ingen sam lad b e teckni n~ pa. Den 
är inte s~i r skilt enhet lig , vare sej 
allmän- eller vetenskapspolitiskt. 
Kanske är mandalden dess mest 
utmärkande dr~g. Denna mring
fald och pluralism har som ledan
de förespriikare haft Israel och en 
fjärde professor som är knuten till 
institutionen , Johan Asplund som 
f ö anses vara den mest bcgavade. 

Plural isterna stöds numera av 
de marxistiska sociologerna, av 
althusseriansk eller annan obser
vans, och där några har anknyt
ning till vpk. De har haft en viss 
majoritet i institutionsstyrelsen. 
Det har dock inte get t full makt, 
för institutionsprefekten och 
"grötg~,ngcls" ledare Rune Pers
son har va rit en formidabel mot
ståndare . Det bekräftades när han 
lyckades lotsa Rosengren till en 
professur trots motstånd et från 
styrelsens majoritet. 

Skulle Persson åter besegra 
Israel och Gesser undrade man 
när Rosengren & Wibergs protes-

ter dök upp. Det visade seJ dcck 
snart att den striden bara var Pn 
förmatch. 

Mustige Gustafsson 
Detta blev man om inte forr 

varse förra frcdag~n . Da publicera
de uppsalahistorikern Bo Gustafs
son j sydsvenskan sin debattarti
kel ··sociologiprufc s~;un~ n · 
Lund " . 

Den läste man gä rna. rö r Bo G 
skrev med samma -frejd iyiJ ,~ t >u m 
pa den tiden han var leu arc i Ciar
te och KFML/SKP och l:yvlaJc Jl' 

sina motståndare i Gnistan . Nu_,, 
han sen nagra ar ivrig soc iald c!Ild· 
krat. Markerat i1·ri!!. ilan har ,:n 
halv karriär att ta igen. säger Vj'k

sociologena som v~r han s :oolitisk.: 
motstandare reda n und er der1 
gamla ordningcu. · · sosse-Bo,,~-
kallar de honom numera. 

Sitt fört1utna undgar han inte . 
Joachim l s ra el talar i\in svarsarti
ke l om "stalini stiska ränd er som 
,itter i '. Och nog känner läsaren 
ige n sej när Gustafsson beskyller 
nagon för att tiga som "sju döv
stu msinstitu t". Det var en av 
KFML-veteranen Nils Holmbergs 
favoritbilder , beprövad och bejub
lad i många skriftliga och muntli
ga debatter. 

Men varför engagerar sej en 
uppsa laprofessor i eko nom isk his
toria om en sociologiprofessur i 
Lund? 

Av om sorg om sam hällsveten
skapernas anseende, svarar han 
själv. För att han handlar pa di
rekt uppdrag av Esping-Anclersen, 
Gessers huvudkomkurrent , svarar 
Israel. 

Konspiration? 
Som ny professor i Lund blev 

Israel berömd för sin replik i en 
het debatt med en marxist : " Jag 
ver nog vad ni säger om mej! Ni 
säger att jag är paranoid!" Kanske 
riskerar Israel att möta den be
skyllningen igen. Han menar näm
ligen att bakom Esping-A ndersen 
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Lönlösa protester 
Biblioteksnämndens majoritet vågade inte rota i den tjänste

tillsättningsfråga, som hade föranlett 28 biblioteksanställdas 
protester. Återremiss yrkades dock av s och vpk. 

För klarögda framstod det ganska 
klart att tjänsteannonsen blivit 
skräddarsydd att passa en kandi
elat med förhållandevis fa tjänste
år men med en liten kurs i data
kunskap. Tunga konkurrenter 
hade i förväg fått reda på vem 
tj änsten var avseeld för. 

Det obehagliga i samman
hanget är att denna variant av 
liämt.:tillsättningspolitik tycks 
ater,JH:'~la en trend i tiden, som 
gar lll rä att ta efter det privata 
näringslivets effektivitetstänkande. 

Vid fyrtio är man redan gam
m,11 o<:h kan räkna med att bli 
kv~r pa sin lilla post medan unga 
iejon c 0ch lejoninnor) går och 
llO S<tr krin_:; bytet. 

star professor Walter Korpi i 
Stockholm , och därmed kan man 
spekulera om kontakter in i stads
raelsberedningen (Sture Korpi). 
Han talar om en "socialdemokra
ti sk maffia" som vill likrikta den 
svenska samhällsforskningen och 
använda den till att legitimera cle1~ 
svenska välf<irdsmodellen. 

Spekulationer? Ja , men Israel 
är inte ensam om dem pa luncla
institutionen . Enligt dc tankarna 

Många tjänstear är snarare en 
nackdel. Livserfarenhet. man!!
kunnighet. arbetskamraternas re
spekt. är mjukelata som man kan 
bortse från . 

Inte den mest meriterade skall 
fa tjänsten utan den som ~lr 
'' bäst". Nu vet vi genom profe s>o r 
Hägerström att ' bäst" är et t 
värdeomdöme som varken är sant 
eller falskt. Förvaltningsledningen 
kan själv bestämma definitionen. 
Det ger utrymme för godtyck~ -
och missämja. 

Snart ska ett par bibliotekarie
tjänster i Dalby och Nöbbelöv till
sättas . Vi avvak tar nyfiket inl•'J 
vad som ska komma. 

F fl . 

skulle Bo Gustafs>on n~inna'l va ra 
en torped. avfyrad medan 1-.:urpi 
m fl lurar i vassen för cwntUL' ll <t 
senare cntr~e r pa arenan. 

Rune tiger 
Därmed sku lle starka kraftn 

vara i rörl:'lse. m~ikti!!'t in\JT"L'Il 
angel~igna alt konin)!Jcr,t c·n ''t 
stor och tun!! i'or,karfabrik ">111 

sociologiska i~1stitutioncn i Lund . 
Kan mw1 hindra att sadana intrc,-

Kultur! Soppa! Kul 
' 

Egentligen skulle vi ha skrivit en massa i det här numret 
om allt spännande som händer under kulturnatten. Men vi tur • insåg att VB ändå inte skulle räcka till. Vi hänvisar läsarna 
ti_ll ~en omfångsrika broschyren som kan hämtas på stads-
bJbhoteket, och nöjer oss med tala om Tältmötet, sid 2. 



Skall Norra Fäladen 
läggas ner? 

Det ~ar ett rrktc om ett -;o
ciait ocl1 ku lture-llt drap~lag mot 
i':orr:r FUladen .. \lian 'kall Ligga 
ned badhm. bib liotek och bygg
lek . ii. r detta sant'' 

\lenar man att detta -;kulle 
vara defin it ivt beslu tat :ir det 
lyck ligtvis in te sant. men fiir de n 
skull ii r ryk lena ~imla in te grund 
lösa. F oljande fakta fin m. Den 
budget som det gä ller tas av fu ll
mUktige först i november. men 
fackntimndcrna har redan beslutat 
om 'ina budgetför-;!ag. Vad gäller 
badhuset har frit idsnUmden redan 
beslutat om att kommunen ska ll 
upphöra med si tt engagemang i 
badhuset pa Delphinen . vidare om 
en kraftig nedskärning av anslag 
ti ll bygglek i kommunen. Vad gii!
ler biblioteke t har det fun nit> för 
slag fran budgetberedni ngen om 
nedlägl!nin!', men bib lioteksnämn 
den t-o~ irltc detta u tan be-; löl i 
si t t buCJgetförs lag om oförtindrad 
biblioteksverksamhet. Av detta 
bur vi dra slutsatsen att badet 
med -,tar sannolikhet kommer att 
laggas ned och att clt:t fi nns ett 
'lort hot rnot f.vrig verbamhet. 
Ln kraflig: op inion rnot de'Sa ned 
läggningar fran in vanarna 'kulle 
möjligen kunna puvcrka beshr ten i 
riitt riktnim.'. 

Varifran- och varför kommer 
nu dessa hot mot en redan ut satt 
stadsdel" Det borde inte kriivas 
my~ket el'tertanke för att ime hur 
vaminnigt och pa sikt J<o,tsamt 
en sa dan ''be,paring" är. J\ ven om 
det inte <.ägs rent u t anar man dc 
borge rligas- ömkan om s:i nkta 
'katlr;r sa ätt de som har goda in
komster och möjlisheter -;ka ll fa 
det biittrc och att service och ku l
tur :i r till för dem som har rad at t 
köpa den. Visserligen si.igc r dc 
borgerliga att servicen inte ska ll 
bli s:irnre . dc badande hänv i,as ti ll 
et t bad hu-, :-om redan idag an
V<inds langt utöver sin planerade 
kapacitet. fritid-,gardar och bygg
lek skall arbeta effekt ivare . VIenar 
man att p~rson:r l en inte skö ter sig 
idag'' Detta ar i ,a fa ll inte sant, 
manga gör betydligt mer <in man 
kan bc~~ira ! 

'\cf huvu(hakcn för dc bor
).'crliga verkar vara att spara at 
dem "><1111 redan har ti ll riiekligt . 
oav-,ctt vilka komekvenserna blir 
för nertalct. l·olk, sta upp och 
visa vad ni vi ll. och vtsa a tt d<':no
krati inte f':rr \'ara ue~ r<i>lsad t ill 
en söndag var< tredje ar:-; 

Kultur! Soppa! Kultur! 
Vi hoppas a tt alla V Bs läsare 

har möj lighet att delt a i Ku ltur
nat ten pa lördag kväl l. Och 
ka rmner dc vä l di t kan de inte 
undga alt uppmärksamma de t täl t 
som Lunds Ko m m unis tiska Bias
orkester reser pa Stor torget. Ut
rtikningen är a t t kombinationen 
upplyst t::i lthall, utifran projicera
Je bilder och doft ande löksopp a 
ska locka manga till de kulture lla 
bcl.!ivcnhetern a i tä lte t. 

- Vi kan h är inte fördjupa oss i 
ensk ildheterna utan radar bara 
upp el e vik t igas te ins lagen i pro 
grammet. 

Kulturskymning 
Täl tprogrammet mj uks tartar 

med en ku lt urskymning. Hu vud 
aktiviteten b lir bokbytandel in ne 
i tältet. Regeln är enkel: man tar 
med sej upp till tio böcker, far en 
kupong för va rje hinmad bok och 
far ta lika manga i g~n. Bok som 
bok: det sker ingen refusering 
eller viktning. De t far far bl i en 
uppgö relse mellan dej och dit t 
samvete att du inte lämnar n<:gra 
cia liga eller likg ilt iga böcker. ln
Wmning ka n ske fran k l 13. 

l tii ltet finns för övrigt en fin 
utshilln ing av And rzej Plosk i och 
presentaionsbord fran lundafö t
laget Arkiv. Även VB kommer :rtt 
finnas med pa ett hörn. Kl 20-2 l 
spelar ememb len "Vitlöksvind·· 
östeuropei'k m c: sik. 

Den hemska na tten 
Vi glömde att n~imna att 

biasorkestern drar igang det hela 
kl 19 med nagra la tar för barn och 
vuxna. Kl 22 aterkommer den och 
d<r med " Den hemska natten' 
en musiki ll ustrerad no ve ll av 
:vli chail zc,jtjcnko, en rysk tjugo
ta lsför fattare som är aktue ll 
genom sin a pa sve nska nyutkom 
na "terapeutiska memoarer" 
\1u<.iken iir av etablerade ryska 
tonsä tter. f' ran Tjajkovski ti ll Sjo'
takovi tj. 

Orkestern av löses kl 22.45 av 
"Tut-Tut", e n cl uo med e tt b-
bareartat m u,ikal isk t -l ittcra r t 
program (Adolphson, Brech L 
Lkelöf m fl ) som in te nog varmt 

kan rekommendera,. K23.45 upp
tr;ider l'iibodsleatern. en grupp 
Iran Li ll a T.:;rtern, med -; in c.spcri
mcntella ., Rekans t ruk tion-Rcpc
tition". 

0. 15 (cirka) f'ramtr:ir!cr lunda
poeten Karl \Vit ti ng med cgn;r d ik
ter och sen "ar de lar av pro
gra;mnct ett v;,~v ti ll : b iaset 0.45. 
Tut-Tut l .30. Sen rive r vi lii llet. 

Doftande löksoppa 
Inget int räde tar man. trots att 

tiilt och giistancle a rt i,tcr drar en 
del kostnader. l nkornsterna 
komn11.:r förhoppningwis fr:rn den, 

Buss 4 till Norr 
Sommaren ~r slut. J ag har haft 
m itt langa, lite vii i dyra \ommar
uppehal l, och kan ater igen öppna 
dörren till förskolan fö r dc nya 
barnen. 

Ivr iga, glada och fö rvimtans
fu lla kommer dom. Jag iir inte 
rik t ig t lika glad som andra hö \tar. 
Min arbe tskam rat, sedan t io ar 
t ill baka_ har slut at. Hon hade inte 
rad att j obba kvar. Ln lönesänk
ning pa över fy ra hundra i mana
den iir mycke t bi nnbar för den 
som redan är laga vlönad. J ag ~ak
nar henne m ycke t. Vi var efte r sa 
manga ar till sa m mans e tt bra team 
och gjorde e tt b ra jobb iho p . Men 
den nya tj ejen verka r b ra sa vi far 
vä l fö rsöka j ob ba ihop oss vi med . 
Det är bara sa svart at t hinna med . 
Ho n har ingen p lane ringst icl . De t 
fin ns inte rad till det. säger politi 
kerna. !lon ko m mer när barnen 
kom mer och gar niir dom giu . Jag 
hinner ald r ig berä tta för henn e 
varfö r jag gör som jag gör oc h a l
drig fraga o m hon tycker de t ii r 
bra e ll er cl alig t. Aldrig kan hon få 
planera vad vi sk a göra . Vad som 
ska händ a under dagen fä r hon 

läsa p a ett papper som sit ter p a 
viiggcn. Det kan inte va ra sa rol igt 
för herml.! . P[r lunch ra,ten, me llan 
tuggorna {jag ~ter av Inatcn son1 
lagas pa dagis oclt beta lar fö r det, 
pa sa -,ätt far vi in pengar till var 
barnsluga och kan köpa mat till 
barnen he la are, t. f iffigt va?) pra
tar vi sa mycket vi hinner, sa jag 
vet att hon hade <t ndra förhopp
nint'<lr pa sitt ny;r jobb . 

Manga av !J<rrnen hos o's kom
mer fran fam iljer med bara en 
vuxen. Det hade nog va rit bra för 
dom att se oss jobba ihop oss i ett 
samspel. Sa b lir el et ju in te ri k tig t 
nirr det ba r;,r är j ag som p lane ra r. 
Vi m issar et t av fö rskolans vikt i
gas te mal. Lim lik lret och demo
kra ti. Barr. gör som vuxna gör. 
Barn liir av föreb ilder. 

J;r, med dom nya bcspari ng;,rr
na gir r de t helt enke lt inte längre 
at t göra ett rik tigt bra jobb . De t 
är syn d , för dom barnen som 
kom mer t ill oss far j u bara ett ars 
fö rskola och inte som dagisbarnen 
fl era ar. Da tyck er man j u att det 
aret sk ulle vara av all ra högsta 
kva lite. Et t iang t j u llov fii r do m ju 

löksop p<r som se rvc r;r s f r: rn kl sju 
ur en ;rute n li sk bykgry t:r. Tio 
krono r !'ör e n stor mugg god li)k
' o ppa med e n bit bröd till. Vi 
hopp :r s p:r d isig t och vind s till<t "r 
att bj örkved sdo ft en sl:rr ner över 
to rge t oc h b landas rn ed :r ngorn a 
fr:rn sop pan. 

Vä lomna a ll esa m rnans till e tt 
sp:inn:rnd c t ~ iltrnötc nHx l en 
bl<t ndning av högt och l;rgL arna
tö re r och pro rt"-;, li tateri c lit och 
idee llt l 

Lu nds Kon tmuni sti sk:r 131:rso rk. 

förstas. T re veckor i stii ll e t fö r 
som för ut tv a. De t be ror p a <t l t 
po li t ikern~, har skurit ne r pa va rt 
a rbctsar. 

Undra r vad f'ö riildrarna ska 
tycka om cl et'1 

Var t o fri villig t langa sommm
lov kommer a tt gö ra avslu t·ningcn 
i var och st arten t ill hös ten lite 
rumphugge n resp . ;r brupt. Men i 
feb ruar i da ska ll m in nya ar be ts
kamrat och jag pra t;,r med varand
ra och pla ne ra, för da skall vi jo b
ba b~d a tva , niir barne n har sport
lov . Men de t är si:r Jimgt till feb
ruari. Dii har ju mer jn en te rmin 
red an giitt. Men del ~ir s.r politi
kerna vill ha det. f'a st ibland unel 
rar jag om dom fakt iskt vet vad 
det är dom bestämmer och hur 
det fakti skt blir det dom bestämt. 
Jag önska r sir att I lans Ilakansson 
och To ve Kle tte tagit bu ss 4 upp 
till oss för a tt studera barnomsor
gen dom beslutar om. 

Nu ve t d om visserligen hur det 
är i Danm ark och i Frankr ike men 
de t är ju in te r iktigt samma sak. 

AKne ta 



Arkiv träder fram 
_ Arkiv? Det förlaget har jag faktiskt in te hört talas om, sa d~n an~a~s så kunni~a biblttek;

rien i info~mationsdisken. Det måste vara nytt. _Hon rodnade !att nar Jag beratta e att un s 

stadsb!blioteko no~ hade et~ tre~t}tals:å ~=~~e ti,t,l1:~i~r,I~~~t~· diskret namn och förlaget har gen~m 

~~L~i:~~~:E;å~;;:~:~~~:~~ ~:~~~~re:arh~~!~~~;:e~ä~~~ds~~uu~~:n~~aut~~~~~~~:J~;!~:~.~~~~ 
turskymning" i tältet på Stortorget kl 19- 22 · knappast heller frigörelse. Det kan 
Sj~ilva förlaget flyttar sin exped i- borta, men det fortsättar att ut- man läsa om hos Berman eller hos 
tion nu i veckorna. fran det nv- komma bra och angelägna böcker Perry Anderson, en annan av Ar-
nim:sbcslu tadc huset vid Östertull hemma och utomlands. De stora kivs författare. 
till en gard rni Klostergatan. förlagen med sina tunga "over- Men man har inte kapat röt-

headkostnader" kan inte vara med tema. Det stora projektet just nu 
Förlag och tidskrift 
""Förlag & tidsV..riff' stär det p<i 
den prcsentati0nsbroschyr som 
Arkiv gav ut f(,rr;t aret. Tidigare 
var ordningsk,Jden en ann<m. A r
kiv för studier i arbetarrörelsens 
ilis10ria började utkomma 1972 . 
Men tidskrift sutgivningen började 
succesivt att komplettera s. med 
smaskriftcr. en avhandlingsserie , 
k lassikernytryck och sa smaning
om ··vanliga"' böcker. Nu bor tid 
skr iftsredaktören i Stockholm 
men förlaget iir fa st förankrat i 
Lund. 

Arkiv ~ir ett litet förlag med en 
anst iilld . Det finns dock en liten 
k re t s A r k i vak tivister. universi tels
Iiirare i Lund och Stockholm (hu 
vudsakligen inom iimnet sociologi) 
som fungerar som idegivare och 
kunskapare för bade artiklar och 
böcker. 

Personsamband finns ocksit 
med gruppen kring tidskriften 
Zenit. Det samarbetet var l idJ 
"arc mer institutionaliserat da 
Arkiv och Zenit tillsammans gav 
ut bokscrit:n A/Z. Men Zenit har 
nu dragit sej ur den hanteringen 
och iiver latit lagret och förbgg
andct pa Arkiv. 

Enkelt produktionssätt 
Arkiv konstaterar i den neimnda 
broschyren att det numera ~r ett 
antal srnaför lag som star för en 
stor del av den balific-eradc 
svenska bokutgivnilt;·~n innt1l 
samhällsvetenskap. !>i sl"' 1.1 ,,L·i> 
liknande ämnessf:.irer . D,·~; . , .~,,. 

marknad som fanns u:Jdcr ,k • 
radikala uppsvingets :•r :1r nt: 

längre när upplagorna ~unker. är en serie tjocka rapporter frän 
Men en- och fämansförlagen , där ekonomihistorikerna i Uppsala. 
en och samma person kan vara re- Det handlar om arbets- och ar-
daktör , expeditör, siittare och betarhistoria från en rad svenska 
översättare har lägre kostnader. storföretag och lär vara ett spän-
och ofta ett större personligt nande förverkligande av de gamla 
engagemang. parollerna om " folkets historia" 

Detta är ännu en sektor där de och "gräv där du står" . Också här 
mer mekaniska marxistiska mono- har vi ett fall där det lilla förlaget 
poliseringsteorierna inte riktigt fick träda till sedan det stora (Li-
haller. Den enkla varuprodukt ion- ber) backat ut. 
en , ett produktionssätt med rötter 
i yngre stcnaldern , fortsätter att 
visa sin styrka. 

Dc gör det dock inom hägnet 
av en statsmonopolistisk kapital
Ism. där staten övertar alltmer :1v 
samhällsnödvändiga verks~mhrt~r 
som marknaden finner olöm ,u:;
ma. r:ör den kvalificerad e '>ch 
smala litteratur som det hiir ii r IL•· 
gan om är i.kt sta tliga litteratur
stödet en viktig ekonomisk förut 
sättning. Och för den rent wien
skapliga utgivningen. av t ex dok
torsavhandlingar . fiu"· ,Jet sen 
gammalt olik a sp~ciclw stöd!'or·· 
mer. 

Adorno, Bennan , Foueault 
Arkivs expansion tur llli1Cii u ri r 

en u tv id ~! n ing fran k:trn~mnct 'J. i 

bctarrörelseJh his1.ori:o . Akute! !.: 
fö r utgivn ing nu är fvll chel h ·t> 
eau i t s dystra >trafi ·. och f~mgeJ , ·> 
historia. frankfLtrtntarx"I.Cn r\Linr · 
nos r: i v ilisationspes<; intisti~ka l/111;. 
111a 1/iOralia od~. soll! en spii nn"n
de motv ikt. nciVvorkmarxistc r, 
~l a rshail l3cr<nam fru stande vital<•. 
t !Ch bejakande stud te över modc'r
nismcn. l·oucault är rimligen inte 
:.rhct<•JTÖrelse. inte socialism och 

Tyglade frestelser 
Det går alltsa att ge ut k-:aliter ' 
böcker och att överleva pa det. 
Men smaföretaget/smaförlagets 
existens är alltid osäker. Dess bas 
är smal. 

Ekonomin är alltid ett pro
bkm i en bransch där varje ut
ci"lll ,': innebär en stor och oftast 
~ '>:i k ::J~ i·>vestering. Ideer om späll
nar.cle t· J cker att publicera brukar 
alllid ttnn:b . och frestelsen är stor 
all m~n överintecknar försäljnings
framga:I ;; i\1" eller väntat litteratur
stöd. Ca\efors är ett klassiskt 
Inkalt exempel , och det finns 
akludlare som VB kanske far an
Jcdmnga <!Il aterkomma Ii]J. 

'Vit' n Arkiv star emot frestelser
na. \l an konstaterar (lite självbe
lall t) i broschyren att man satsar 
p:. :;od likviditet som i sista hand 
gynnar kunderna/ läsarna i form 
av lägre bokpriser. Arkiv är ocksa 
kant i branschen för sin goda be
talningsmoral. 

Därmed räknar man ocksa 
med att finnas kvar. Och det blir 
i Lund . "den lilla staden som inte 
är någon sm åstad" , son1 In an ut
trycker det. 

Gunnar Sandill 

Apropå ett kungabesök 
sen får sin vilja i9enom? 

Det finns manga inviindningar 
mot monarkin. och vi ska inte 
trötta läsaren med att upprepa 
dem. Men när vi läste Sydsvcn
skaas reportage om hur det var 
när kungen var och sag_pa spex_ i 
måndags erinrade man s1g vad VIl
helm Moberg brukade säga. Det 
han sag som den allvarligaste in 
vändningen mot existensen av 
kungahuset var den fördummande 
effekt det fick pit var och en som 
kom i ,k," närhet , en ohejdbar 
process 

Läs reportaget i Sydsvenskan, 
skrivet av Jan Martensson. en man 
som vi betecknar som en kompe
tent journalist och omdömesgill 
person, om än med värdenngar 
som inte alltid överensstiimmcr 
med våra egna. Reportaget är nor
malt, trevligt och kunde lika gä rna 
ha handlat om när landshövdingen 
var p;i lok alrevyförestä llning i 
Höör. Men sa plötsligt, när man 
minst anar det, slår fördumnings
effekten till. En bisarr detalj -
kungen snubbla r när han ska upp 
på scenen och fä medalj - be
skrivs SO j]l om det var något vik-

tigt. Man hajar till - om kungen 
hade snutit sig, hade vi fatt veta 
det ocksary Och sa gar bottnen ur. 

. kungaeffekten slär till med full 

kraft. Mdrte!LSSOII erinrar sig ar l 
kungen snubblade också 1975 Ilar 
ha11 skulle upp på scene11 i saliiiila 
syfte. Sen vägade vi in te läsa mer , 
det här kan kanske drabba 1 tredJe 
och fjärde led. Vad tror VB-lä sar
na"1 

Kanske ända , sägs det. Man 
kan inte utan vidare köra över den 
trio av sakkunniga som har priori
terat Gcsser , och som nu har getts 
extra tid ~tt bygga ut sin moti
vering. Israel kan kanske avt:irdas, 
men det gör man inte sä lätt med 
"dmund Dahlström och ännu 
mindre med finnen Erik Allardt. 
en av de fa nordiska samhälls
forskare som iir ett namn ute i 
världen. 

Och det finns ett skiil till. den 
odisputerade men odisputable 
härskaren över professorer och 
professurer. Rune Persson. Bengt 
Gesser gillar han in te . för att u t
trycka det milt , men vet var han 
har. Esping-Andersen kan mi'5-
tinkas vilja bestämrna över sin 
situation , inskränka pa pre f ek ten s 
makt. Rune Persson var tyst n~ir 
in stitu lionsstyrelsen sist d isku
terade iirendet. men det lär ha 
varit en laddad tystnad. 

VB vet var vi har vara sympa
tier , men det avslöjar vi naturligt
vis inte. Vi kan lova att eventuella 
fortsatta rapporter i frågan kom
mer att vara helt opartiska. 

Gr 

Också en normalisering 
f'rån den l juli har komnlllllL'n 

tagit över ansvaret från landsting· 
et för omsorgen fö r dc utveck· 
lingsstörda barnen. Därmed upp· 
hör också landstinget att täcku av· 
gifterna för daghem s- och fr i tid,. 
hem splat ser för dessa barn. Nu hc·· 
ter det att föräld rarna kan ansöka 
om ersättning från kommunen i 
det ~nskild a fallet. Men pengat 
blir det inta . om man hamnar över 
socialhjälpsnormen. 

Handikappade barn ska be· 
handlas precis som andra barn , he
ter det sa vackert. Det är et t led i 
normali scringsst rävandena. hiivdar 
de borgerliga ledamöterna i soc ial 
nämnden. Att de handikappade· 
barnens behov av en god om sorg 
i daghem och fritid shem är spcci · 
elit stort . och i den meningen inte 
är normalt. glö mmer ck likson> 
bort. Och sparar därmed en lik ll 
slant - dvs Liten för kom:nuncn . 
men knappast för de berörda för · 
äldrarna. 

Grand än en gång 
Underballet av kommurJelb 

fastigheter bri ster bad e h3r och 
där. Det gäller 1 ex en rad skolon 
och daghem , där nödvändiga llt:tl
nings- och rcparationsarbekll 
uppskjuts iir efter är som et! kd _i 
den borgerliga "besparingspolitJ
ken" . Sa icke med Grand Hotell. 
Hela huset. inklusive köksutrynl· 
men:J. totalrenoverades J 980 -' R J 
för dryga pengar. Nu är det d:tg' 
för en stor ny ombyggn ad :t v 
Grands kök igen - bara fem ar se·· 
nare. 2.5 mil]oner gar kalaset pH. 
varav arrendatorn. Grand-Lundi:t 
AB , vill ha kommunen att punt'a 
ut med 1. 1 miljoner i t:irsk:i :m
<;]ag . Och det gör kommunen! Ba
ra "vpk gick emot d~tta i fasli~ 
hctsnämnclen i onsdags. 

satsning p å chefen 
Vad tror ni det kostar il t t re 

krytera en personalchef i d:tgc"' 
läge? Svar: 150 000 kron or . Dc· t 
är" atminstonc vad Lund s kommull 
lwr lagt ut pa annonserin~ och 
konsultarvoden för att ra fatt p:l 
en slik chefsperson . 

Vart tog vägen vägen? 
l juni 1984. för över tv:t "' sc·11 

allt s:i . beslöt ett c11i~t kotlllllllll· 
fullmäktige . pa 1-pks- förslag. :ttl 
lata gatu- och trafikn311nHkn ut· 
reda förutsättn ingmn:t för en Il} 
cykelväg ut till Ör~e sund . 

Vilket resultat har utredningen 
konunit fr:Jnl till , och nii1 ska l :t · 

gen börja byggas. frag:n ll<Jd il 
Hunsson o'kuld sful lt i en in ~c· t · 
pcllation till n;intndL'lh 1Hdfor:~n · 
dc. 
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Gåtan att 
vi lever 
! ag har nu läst igenom . fö r första 
gangcn . det i Ny Dag publicera
de disk u ssionunderlaget för nytt 
VPK-wogram . l stort sett fi nner 
jag det r ikt pa goda tankar och 
fräsch a formu leringar , men det 
finns nago t som stör mej och de t 
är att o rdvalet präglas av · för 
m ycke t militant tänkande: de t 
aligger o ss kommun ister tydligen 
att kämpa . besegr a. överta , krossa 
osv. 

Det strider mot programutkas
tets fredliga och demokratisk a 
huvudi nrik t ning. l en demokra ti 
besegrar och krossar man in te 
motsta ndare och förhoppningsvis 
b lir man inte he ller k rossad oc h 
besegrad . Man golvar in te mot
standaren utan vin ner pa poäng. 
Mo ts tandare n skall alltid kunna 
ko m ma igen . Genom a tt alla ve t 
detta kan samhällsfred en upprätt 
haHa, . 

J ag efter ly ser saledes e tt still
sammare ordval, gärna kärvt och 
korthugge t pa isländskt vis. men 
kraften skall sitta i innehaile t in te 
i ordens grad av emotionell upp
hchning. J ag skull e inte heller bl i 
led sen om jag fann lite av sjä lviro
ni och humor i tex t massan. iiven 
om det enligt hävel inte passar sig 
i par t ip rogram. 

Nu raskt över t ill ett li tet 
sty cke i slute t av u !kas te t där det 
-,krivs : " l stä llet för ägande av ting 
blir .människans egen utveck ling 
ti llvarons mal. Fö rh oppningen om 
en Iö , ning pa dc ; tara ex is tcnsic ll a 
problemen blir cl iirmed ti ll en 
reali te t". 

Detta gar he lt emot var nya 
ekologiska medvetenhe t. Männi .. 
,kan sku lle ha sig -,j iilv ti ll mal ,,ch 
naturen i övr igt '>Om !ncrleJ? Nej . 
'>k a vi ha naion chan-, att växa i 
viJrcl ighcl m;T-, tc vi li k l ransisku ' 
bö rja ta la om bro dc; ""' , syste r 
kan in. moder , o J. l·.ndast i sarn 
k lang med na turen kan vi hitt a 
nago t eve ntue ll t ma l! 

De t ;1r in te heller 'an t att de t 
ga r ;lit hi tt a nago n lösning pa 
Jlla11ni,kam e.\ i,temie lla prob lem , 
Var nn·dve tcnhc t om levande va
re lser' lidand e . om aldrandc och 
'>kröplighc t grymma orättv isor 
och den död ' om vä n tar oss all a . l 
bn ald ri g prata ' bor t. ii.vcn 
under konn nun i,men kormncr vi 
a tt t ill '> i '> t a ande t ~get fa brottas 
med ga tan ;J t t vi i>verhuvud tage t 
kvc: r . 

Finn 

Postadress. 

På fel spår 
:VI ed e tt PR -sinne p il minnand e 

om Marten J ansans i J an Minten
sons nyckelroman ' 'Morde t på 
kungens man ' har Jean Bolinder 
fa tt Syclsvenskan att gö ra e tt lit e t 
reportage med honom , lagom till 
utgivningen av han s "Lilla sö ta 
ku sin' som snart k ommer ut. 

Boken tilld rar sej 1920 och 
huvudpersonen tar taget t ill Bjär
red. De t har fö ranlett J ean Bolin
der a t t " upptäcka'· den banan s 
lämninga r i Lund. o ch SDS vida
rebefordra r allt sa glatt upptäck
ten . Bo linde r ä r av pla ta t d är han 
lee nde promenerar pa d e t rost iga 
spare t bakom jä rnvägss tatio ne n. 

Det är bara sa a tt det ; parav
snitte t inte har nagot med den 
gamla Bj ärred sbanan att gö ra . Den 
revs trakigt nog upp 1940 , eft er 
ned läggn ingen aret innan. S t rax 
efter krige t la man sa u t de t in 
d u st ri spar som gar ut fö rb i Alfa
Laval. De t ligge r pa el en ursprung
liga banvallen i höjd m ed Masvä
gen (dä r de t f ö fö rsvinner i ogräs 
och as fa lt. :VIcn den sträcka där 
Bolinder pro menerar ä r u ti agel e tt 
gott stycke ös te r o m Lund - Ej e r
red s J ärnväg. 

Jean Bolind er be finner sej all t
sa pa fe l spar. Dessutom uppger 
han fe l nedläggningsa r fö r banan 
oc h säger o rik t igt a tt d en rivna 
sta tion en Lund V var en mindre 
ko pia av de n i Bj ärrecl. l själva 
ve rke t byggdes dc eft e r sam ma 
ritninga r. 

V B, som bevakar lunda li t tera
turen , a terkommer med en objek 
tiv recensio n av "Lilla söta kusin" 
(e ll e r " Lilla sö ta kan in" som Syd
svenskan alte rnativt kallar den ). 

VB·reds avdelninK fö r 
lokal järn väKshistoria 

POSTTIDNING 

Karin Blom 
Uardavägen D:BS 
223 71 Lund 

Grus till 
varje pris 
Stifte lsen för fri t idsomraden i 
Skåne , bi ldat av Skänes två land s
ting samt Malmö kommun är hu
vudman fö r st rövom rädet Järaval
len som ligger utm ed kusten no rr 
om Barsebäcksh amn . Via lands
tingssk atten b idrar vi m ed 500. 000 
kr per iu t ill st if telsens rn arkinköp . 
Uneler de senaste iucn har olik a 
kommersiella intressegrupper 
framfö rt spektakulära ideer om 
att omvand la l ä rava llen t illnago n 
sor ts sommarland som genom när
heten ti ll E6 :an sk ulle d ra t ill sig 
langväga t uri ster. 

l hällande regn informerade 
stifte lsens projektledare Mats Lind 
i söndags om de aktue lla p lanerna 
för om rade t. Nagra ansvariga po li 
t iker va r inte nti rvarande. Stift cl
sen s ambitioner nu är a t t astad 
ko rnrna tva sötvattenssjöar varav 
den n orra sj ön pä 15 ha sk a vara 
~peci e llt väl lämpad för bad , fiske 
och rod el . Närheten t ill liknande 
ak tivite ter , fa' t i sa ltva tten , föran
ledda o ss a tt undra varför denna 
befangda ide uppkommit. . Jo, 
an ledningen iir att det är brist pa 
gru s i regionen. det behövs b l. a. 
till vägbyggen , exempelv is till 
Västra ringen eller avfartsvägar 
frim Ö resu ndsbron. Naturvarti s
föreningar , en sk i Id a kringboende 
och and ra o rganisat ioner bl. a. 
Vpk Kävlinge har protes tera t mot 
ex p loateringen av e t t av dc fa rela
ti vt o rörda st rövom raden som 
finns utmed kust en i den här 
regionen. 

Pa rundvandri ngen hö rdes 
spridela ifragasä ttanclcn . Fle ra 
tycktes uppgivna inför at t sadan t 
här in te kan stoppas. det behövs 
ju gw s hade man [;i t t ve ta . 

Bodil/lansson 

~l 

Bredgat an 28. Lund 

Bo x 160. 221 00 LUND 

Anna Chr ist ensen 

Lönearbete som samhälls
form och ideologi 

On sdag 24 .9 k l 19. biblio tekets 
cirke lrum nr l 

Arra ngör : Kommunisti ska 1-l ög
sko lcfö rbundct. Kl-11-" . 

Västerfest ! 

Po nnyrid ning , e ldslukare, tro lleri. 
grillad gris m m. 

Lördag 20 .9 kl 14 17 . J.'o Jkpar
ken 

BL ÄS ORKESTERN . Lö 20.9 kl 
13 börj a r v i resa tä l tet på Sto rt o r ~ 
get. Kom och hjä lp ti ll! . 16 - 18 
rep i tä l tet . 18 .45 samling , 19 i n
b lå s nin g a v b a rn lå t a r mm. T a med 
n otstä l l . T a p å avv ika n de huvud· 
bonad och gärna annan utklädsel. 
21 .4 5 sam lin g, 2 2 "Oen hemska 
natten" . med bissering 0.45. T ·a 
gä rn a p å luggsl i t n a k läde r . V a r be· 
redda att hugga i m ed o I i k a udda 
arbetsuppgifte r . Sö 21 .9 kl 15 - 18 
Äp p e l fest, Ö ste rv ån gsv 32 . K l 18 
T rägän get p å vp k -l ok a len . B redg 
28. Sam m a tid N o vette r , Pa l aes t · 
ra. Kl 19 rep Pa laes tr a in fö r anti · 
k ä r n kraftsde m o n st r ati o n i K ö p e n 
h amn lä 27 .9, n r 2 , 27 , 131, 147 . 
Ou ska inte tro , V ad ska v äc k . W e 
sh al l o ve rc om e, A ld ri g ge r vi upp . 
SVEN SK A I<VIN N O R S VÄN 
ST ER FÖRBUNO. T o 2 7 .9 k l 19 
på A r im an t a l a r Hjörd is L evin o m 
si n bok "Test i k l a rn as h e rr av älde". 
AM NESTY . Bok inlämning ti 17 -
19 . lö 10- 14. 
KULTU R EN. S ö 2 1 .9 k l 14 ö pp 
nas sta taru tstä l lni nge n av red L ars 
En gq vist. On 24 .9 k l 1 9 före läser 
L ars Olsson, "Torp are , stata re och 
lan t a rbeta re ". 
KOM M UNIST ISK UNGOOM . On 
24 .9 kl 19 , "Kä rn k raften s b rister 
och f a r or", bil d b an d av Joac h im 
L entz . All a v ä lk o mn a. 

K o mpo l h a r m öte 22 .9 k l 19 .3 0 
p å vpk -lok alen. Be red n ing av ful l 
m ä k t i ge. 

~ADI!T J 
Det t a nummer gj ordes av L a rs 
Borgs tröm, L ars l~ il s s on och G u n 
nar S andin . 

Kontakt red ak tör för n ästa num 
m er F inn H agberg , t e l 1290 9 8 . 

Hemma
Rectangle


