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God socialpolitik 
Under kommunfullmäktiges 
stora budgetdebatt sa Gun 
Hellsvik att låg skatt är god 
socialpolitik och riktar där
med ett grundskott mot den 
välfärdpolitik som arbetarpar
tierna, och i stor utsträckning 
även centern och folkpartiet, 
stått för sedan 30-talet. 

Att moderatema menar allvar 
framgår av att de i år för första 
gången lyckats minska antalet an
ställa i kommunens tjänst och att 
de ser detta som något löftesrikt. 
Skatten, som legat still ett par 
valperioder, vill moderaterna läng
re fram sänka. Den demokratiska 
kontrollen över skattemedlen ska 
minskas genom entreprenader och 
privatisering. 

Det är sant att många medbor
gare tvingas gå till socialen, men 
beror det på att den offentliga 
sektorn är for stor eller möjli
gen på arbetslöshet, höga hyror 
och en hänsynslös utbyggnad av 
bilsamhället? 

Ett exempel 
Min senaste månadslön, som väl 
är tämligen så genomsnittlig låg 
på 7550 kr. Av dessa går 30 pro
cent i preliminär skatt. Efter hyra 
och m2.t har jag kvar cirka 2000 
kr. På dessa lever jag gott, ty ge
nom skatten har jag en tryggad ål
derdom och försäkring för sjuk, 

dom. Jag har tillgång till biblio-tek , 
bad, parker, idrottsanläggningar, 
skolor och vägar. Med skatteme
del finansieras även ordningsmakt, 
försvaret och de demokratiska or
ganen. 

Genom skatten kan jag solida
riskt hjälpa andra som har det 
svårt och en dag kommer jag sä
kert själv behöva hjälp. Och ingen 
behöver tigga och be för det är en 
RÄTTIGHET. Men ska nu den of
fentliga sektorn privatiseras då är 
det dags att börja ängslas för nu 
blir det penningen som gäller och 
all vård och omsorg ska bli lönsam , 
inte nödvändigtvis bra. 

Mer pengar 
Men enligt Gun Hellsvik skulle 

jag och andra låg- och måttligt 
avlönade bli så väldigt glada och 
trygga om vi fick några hundra
lappar till samtidigt som gamla 
och handikappade får det svåra
re, kommunal verksamhet läggs 
ner och kommunanställda blir ar
betslösa. Är det verkligen god so
cialpolitik? 

Enligt mitt sätt att se är alla par
tier fega som inte vågar säga att 
det är dags att höja kommunal
skatten, men moderaterna är di
rekt farliga eftersom de finner en 
glädje i att slå sönder den svenska 
välfårdsmodellen. De är inte kon
servativa utan samhällsomstörtare! 

Finn H 

Öppet brev till Ove Persson{s) 
Hur ska ni ha det? 

Lunds socialdemokrater ger som bekant ut propaganda
tidningen Lundademokraten. I helgen kom nummer 4/86 i 
min brevlåda. Det är ett läsvärt nummer, inte minst första 
sidans öppna brev till Gun Hellsvik (m) med rubriken "Hur 
ska vi ha det?" som handlar om kommunens ekonomi. 

Men på sidan 3 finns artikel om Öresundsförbindelserna 
som får mej att fråga Ove Persson, socialdemokraternas ord
förande och tidningens ansvarige utgivare: Hur ska ni egent
ligen ha det? 

Motståndet. mot bilkapitalets skånesocialdemokraternas högsta 
planer på en Öresundsbro är som beslutande .~ngan. 
bekant starkt. Förra veckan fick 
det en glädjande, ytterligare för
stärkning. Då beslöts Skånes so
cialdemokrater, samlade till extra 
konferens i Kristianstad, att säga 
nej till bilbron.'· · 

Eeslu t et var inte enhälligt 
utan majoriteten var rätt knapp. 
Men majoritetens utslag gäller 
som bekant, och konferensen är 

Lund pådrivande 
Motiven skiftar bland bromot

ståndarna. Det finns t ex helsing
borgare och trelleborgare som 
fruktar att en stor satsning på en 
bro i Malmö skulle drabba deras 
egna kommuner. Det kallas in
skränkt bypo].itik_av somli~a, n_:_en 

forts på sid 3 
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Vänstern framåt 
i'kårvalet 

Kårvalet blev en framgång för 
vänster. Kulturradikalerna 
ökade från 18 till 23 mandat, 
socialdemokraterna från 6 till 
7. Fris fick vidkänna den 
kraftigaste tillbakagången 
med minus 5.. . Moderat-
erna oförändrat 13, ODS mi
nus ett till 8. Det borgerliga 
blocket, om man nu kan kalla 
det så, behåller majoriteten 
med ett mandat. Det tycks 
vara ODS som 1 första hand 
ska bestämma vem eller vilka 
de vill stödja. 
Moderaten Cecilia Brinck har på
stått att Kulturradikalerna är ett 
dolt kommunistiskt parti som för
söker legitimera sig med okontro
versiella åsikter. Vpk Lund skriver 
i en ledare i VB den 14 november 
att vpk " har en mycket stark för
ankring på universitetet" fastän 
KHF, den kommunistiska hög
skoleföreningen, för en tynande 
tillvaro. I ledaren uppmanas väl
jaren att stödja Kulturradikalerna, 
för att de har en politik som i 

Älg överkörd 
Under helgen som gått döda
des 8 människor och åtmin
stone l älg av bilar. Hur 
många som invalidiserades 
framgår inte av tidningarnas 
lakoniska textsnuttar. 
I Lund fortsätter man att planera 
för bilismen genom projekten 
västra och östra ringen och sköv
landet av Råbyholms alle. 

Prognoserna är goda för bil
vännerna, ty kollektivtrafiken an
vänds allt mindre på grund av de 
billiga bensinpriserna, som nu re
lativt sett är nere i den nivå som 
rådde åren före den stora olje
krisen. 

mycket stämmer överens med 
KHF:s. 

Det kan alltså synas som om 
Cecilia Brinck har fog för sin miss
tanke, men sanningen är nog ändå 
att hon i högsta grad har fel. Vpk 
bedriver inget arbete bland stu
denterna, varken öppet eller dolt . 
I Veckobladet försöker vi inte 
spegla studen temas situation och i 
partistyrelsen diskuteras inte den 
ena eller andra linjen ifråga om 
studentpolitik . Det råder helt 
enkelt ett väldigt gap mellan 
generationerna och mellan kom
munalpolitik och studentpolitik. 
Detta är ett konstaterande och 
ingen värdering. 

Ändå tycks vänsterideer sippra 
igenom ett till synes ointagligt 
moderatfaste. Fifflarna . tvingas 
fiffla ännu mer för att behålla 
hegemonin. För oss utomstående 
är det önskvärt om ca fe Aten 'åter
uppstår igen och programverk
samheten kunde bli mer inspirer
ande. För övrigt har vi inga teorier 
om varför vänstern går framåt, 
men vi bjuder gärna läsekretsen 
till att komma med åsikter. 

-Red 

staden anpassas alltmer till 
den hjulbundna trafiken, trots att 
de gående och cyklisterna är i 
majoritet. Ett farskt exempel på 
det är ombyggnaden av nerfarten 
till garaget under biblioteket. För 
flera tiotusentals kronor vidgades 
hålet för att den nya bokbussen· 
skulle kunna komma ner. Efter
som det är ett stöd för kulturen i 
detta fall bör kritiken betraktas 
som lam, men själva grundiden att 
anpassa staden till fordonen är 
sjuk. _ 

Hoppas nu ingen älg blir över
körd av bokbussen: . . 
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Landstingsdebatten 
November är en politiskt laddad 
månad. Då tar man budgetar och 
fatställer skatt och taxor i kom
muner och landsting. Det är också 
den månad då man förhandlar om 
kommande års hyror. 

Under den gångna veckan har 
landstinget haft budgetmöte och 
det var säskilt notabelt att iaktta 
den rörande enighet som finns 
mellan de borgerliga partierna och 
socialdemokraterna. Sap lade fak
tisk t inget eget budgetförslag och 
därför blev VPK det enda parti 
som hade direkta motförslag till 
borgarna i sjukvårdsdistriktet, 
nämnder och styrelser. 

.. u~rs uerarsplan från i fjor i 
landstinget följdes i år i stort sett 
av borgarna och innebar en ned
dragning av nettoramarna med 
200 miljoner kronor under en tre 
årsperiod. Visst protesterade so
cialdemokraterna mot utförsälj
ningen av akutbilverksamheten till 
Grauers och mot privatiseringsför· 
slaget angående en vårdcentraJ, 
änd~ driver SAP en direkt borger
lig nedskärningslinje. Vi vet att en 
sådan politik dra b bar redan hårt 
utsatta grupper och rimmar dåligt 
med den linje som alltid tidigare 
varit gällande inom arbetarrörel· 
sen. 

Likadant driver SAP en för de 
arbetande helt främmande linje 
vad gäller bostads- och hyrespoli
tik . Hyrorna för nästa år i LKF 
blev fårdigförhandlade i förra · 
veckan och höjningen kom att 
bli i genomsnitt 14 kr per kvadrat
meter och år eller närmare l 00 kr 
mer i månaden för en 80 kvadrat 
meters lägenhet. Det mesta av ök
ningen beror på att regeringen 
trappar upp den garanterade rän· 
tan. Hade denna ränta blivit fru
sen på åre ts nivå, som Hyresgäs
ternas Riksförbund vill, hade vi 
inte fått någon hyreshöjning i 
LKF. 

Och hade det inte blivit någon 
höjning i LKF hade det inte heller 
blivit någon höjning i de privatäg
da hyreslägenheterna eftersom 
allmännyttan är prisledande . Nu 
kan privatvärdarna i stället höja 
minst lika mycket som LKF oav
sett om de har kostnadsökningar 
eller ej. Regeringen göder alltså 
privatintressena och slår samtidigt 
hårt mot de utsatta grupperna. I 
en utredning i tio kommuner i 
landet , som Hyresgästföreningen 
gjort , har det framkommit att · 
åtta av tio barnfamiljer lever un
der en skälig levnadsnivå. Det är 
t.o .m. så att fyra av tio barnfamil
jer lever under existensminimum. 

Från landstingsdebatten kan 
man bl.a. också erinra sig Bengt 
Holgerssons (s) inlägg där han 
ifrågasatte det nuvarande majori
tetssystemet som han vill modi
fiera. Han önskar alltså en åter
gång till gamla tiders linje då man 
hade gemensamt styre. Holgersson 
underströk också speciellt att det 
inte råder någon avgörande skill
nad mellan borgerlig landstings
politik och socialdemokratisk. 
Och att borgarna och SAP var 
rörande eniga framgick alltså 
klart på budgetsammanträdet . 

Från: vetenskapens värld 
En gång i tiden, på det nu så för 
talade 6 O-talet, var AF ett hus 
fyllt av aktiviteter, ett självklart 
intellektuellt centrum i Lund. 
Man kunde ofta välja mellan ett 
halvdussin · offentliga möten och 
diskussioner, förutom att dricka 
öl och äta mazariner. Kanske 
kan vänsterframgångarna i senaste 
kårvalet ge oss tillbaka denna 
Lunds främsta attraktion - det 
har ju talats om AF som ett allak
tivitetshus. Och nog verkar före
ningslivet på väg upp ur sin svac:ka. 

Kritisk hållning 
Senast är det lärare och stude
rande bland naturvetarna som har 
organiserat sig i föreningen LUNA, 
ett försök att markera en egen 
profil. Det är verkligen på tiden -
den rika naturvetenskapliga tradi
tionen vid Lunds universitet är 
värd att lyfta fram, inte minst 
gentemot civilingenjörsutbild
ningen där Lunds variant väl inte 
tillhör de mera framstående i lan
det. 

Hur som helst, LUNA debute
rade i måndags med en debatt
afton under rubriken " Behöver 
samhället naturvetenskaperna?". 
J ag tror inte man kan säga att 
ämnet var så kontroversiellt -
alla såg t ex gärna att naturve
tarna fick högre löner. Vissa 
originella drag hade dock debat
ten . Redan på ett tidigt stadium 
kunde det dock konstateras att 
debattrubriken var felaktigt for
mulerad. Efter ett tag framkom 
från publiken - ca l O professo
rer, 20 andra lärare och 10 stu
derande - synpunkten att inledar
na också var felaktigt valda. Mot 
slutet framförde en panelmedlem 
att han ansåg att det dessutom var 
fel publik. Kring detta enades alla, 

Annmo funderar 
I en insändare i SDS 24/11 med
delar Arne Annrna med en suck 
att folkpartiet gett efter för på
tryckningsgrupperna och att fp nu 
inte tänker medverka till att en 
skolpsykologtjänst tas bort. 

Samtidigt upprepar han Lars 
V Anderssons argument att man 
inte löser skolans problem med en 
skolpsykologtjänst. I stället, tycks 
Annmo mena, bör barnen åbring
as hyfs genom att skolklasserna 
blir så små att lärarna kan ha koll 
på ungdjävlarna. 

Men, Arne Annmo, detta är 
ett fruktansvärt dyrt förslag, vore 
det inte mer i enlighet med bor
gerligt spartänkande att lansera 
iden, att med några skolpsyko
logtjänster till kan man nog lösa 
skolans problem. För ingen vet ju 
ändå hur detta problem, 'vari det 
nu består så där allmänt sett , ska 
lösas .. 

VPK lade däremot fram ett 
förslag· i landstinget som går ut på 
en utökning av ramarna med 155 
miljoner kronor. Det går alldeles 
utmärkt att finamiera detta för
slag, som tar sin utgångspunkt i de 
arbetandes behov och som ger 
trygghet åt de anställda i lands
tinget. Samma solidariska linje har 
VPK när det gäller hyrespolitiken. 
Ett arbetarparti ska inte gynna 
hyreshajar och börsklippare utan 
självfallet driva en politik i det ar
betande folkets intresse. 

varpå man avtågade till eftersitsen. 
Jag tycker det är glädjande att 
den kritiska hållningen lever kv:ir 
bland naturvetarna och ser fram 
mot nya evenemang. 

Betongtidningen Arbetet 
Socialdemokraterna i Skåne har 
problem med Öresundsbron, det 
är alldeles tydligt. På partidistrik
tets årskonferans häromveckan 
blev det majoritet för ett nej till 
Malmös broplaner, vilket har upp
rört betongpartiet i Malmö. Dess 
språkrör, tidningen Arbetets le
daravdelning, skrev mycket riktigt 
en sur ledare där man sa att såda
na här beslut behöver man inte ta 
så allvarligt. Mot det har nu SSU 
i Lund protesterat. Ack ja, allt 
går igen . Det är precis samma 
mönster som på 60-talet, precis 
samma rollfördelning som då 
fanns i ett antal frågor (Sturup, 
väg 823, Örestadsplanerna, Skånes 
re~ionala problem). Majoriteterna 
skiftade på distriktskonferenserna, 
men det var Malmöpamparna som 
hade regeringens öra och Arbetets 
stöd, då under Frans Nilsson, n '.1 
under Lars Engquist. Lite mun
väder om ekologiska hänsyn kan 
man få kosta på sig men när det 
verkligen gäller den kortsiktiga 
intressepolitiken så får principer
na falla . 

En pro,Jins i förfall 
Den skånska arbetarrörelsens fä
fall och provinsens fortskridande 
högervridning är och förblir ett 
allvarligt problem. Det är t ex till 
Eslöv högerpolitikerna far för att 
fotografera sig tillsammans med 
arbetare och fackklubbsrepresen
tanter. På Åkermans har de del i 
vinsten, får smulor från den rikes 
bord och sparar så de kan köpa 
aktier i företaget . Mycket riktigt 
blir den fackliga aktiviteten låg, 
och enligt vad besökare på Åker
mans berättat arbetsmiljön dålig 
och ackordshetsen svår. Och för 
att gå till ett bredare plan: det är 
i Skåne vi har den lägsta andelen 
linje 3-röstande i hela landet. Nej, 
socialisterna i den skånska arbe
tarrö relsen har verkligen gigantis
ka uppgifter framför sig. 

Nobelpris till Lund 
Jag ser att professor Ingemar 
Ståhl från Lund ska harangera 
mottagaren av årets Nobelpris i 
ekonomi, James Buchanan. Valet 
av ptistagare visar ganska tydligt 
de svårigheter inrättandet av eko
nomipriset har lett till. Till en 
början gick det väl an, då fanns 
det en upplagrad mängd ekono
mer av oemotsäglig vetenskaplig 
tyngd att ta av. Men nu är de av
betade och den ekonomiska ve
tenskapen är dessvärre inte sådan 
att den naturligen frambringar 
stora vetenskapliga upptäckter 
varje år. I stället far man nöja sig 
med mindre profeter och genom 
nationalekonomins politiska ka
raktär blir valet en spegling av 
rådande politiska konjunkturer. 
Buchanan kommer från Chicago
skolan och har startat eget med 
den sk Public Choice-teorin, vars 
ledande svenska företrädare just 
är Ingemar ståhl . Såvitt jag har 
förstått går den ut på att partier, 
organisationer, folkets politiska 
företrädare etc närmast bär sig åt 
som företag på en marknad: de 

försöker att maximera sin egen 
profit, säkra sin egen position 
etc, v:uvid de vid konflikt glatt 
ger upp de mål, pdnciper och 
intressen som de är sa(ta att 
företräda. Buchanan drar sedan 
av detta slutsatsen att man ska 
låta' sådana politiska företrä
dare, organisationer mm ha så 
lite att säga till om som möjligt 
och i stället låta markanden styra. 

Om det första tankeledet är det 
inte mycket att säga annat än att 
det är en trvial observation - den 
som vill ha ett bra exempel kan 
t ex tänka på Hyresgästföreningen, 
eller om vi vill vara mer lokala på 
ledande kommunalpolitiker och 
stora partier. De senare råkar här 
vara borgare och socialdemokrater, 
m~n jag skulle inte lita mer på 
vpk-are eller miljöpartister. Det 
är en självklarhet att man ska ha 
tummen i ögat på sina valda rep
resentanter , byta ut dem med 
lämpliga intervall, och se med stor 
misstanke på alla slags organisa
tionsapparater. Det har väl alla 
människor i bakhuvudet? Nja 
förresten, kanske inte alla, men vi 
som odlar sådana tankegångar har 
inte gjort anspråk på Nobelpris 
för det. 

Det andra ledet i Buchanans 
tankegång innebär att man med 
hänvisning till det första ska be
gränsa politiken, dvs de enda 
demo k :atiska inslag i samhället 
som finns . De senaste hundra 
årens framsteg när det gäller 
·folkstyre ska ersättas av mark
naden, dvs av penningherravälde. 
Det är naturligvis ren högerpoli
tik och reaktionärt i ordets egent
liga betydelse. Det är däremot 
ytterst gångbart i Reagans USA 
och trevligt att höra för närings
livets folk här i landet . Ingemar 
Ståhl som har sinne för spetsiga 
formuleringar och det lagom 
provocerande brukar kamma hem 
förtjusta utrop och feta arvoden 
när han säger det tilllandets bank
direktörer J ag missunnar varken 
Ståhl eller bankdirektörerna 
detta, men vad har det medveten
skap att göra? 

BYT GLASÖGON 
LUCIFER! 

Lucifer 

Jörn Svensson har agerat själv
utnämnd tävlingsdomare i giss
ningsleken »Vem mördade Olof 
Palme?». 

Detta kallar Lucifer för civil
kurage och politiskt omdöme i 
förra VB. 

Jag tycker mig dock känna igen 
ett mönster: ett visst mått av kun
skapsförakt och en magistral själv
hävdelse. Läs gärna sista Socia
listisk Debatt (4/86) sid 13-14! 

Högmod går före fall 

••• 



forts från sid l , 

det kan också kallas naturligt tor
svar av hemortens intressen. 

Men bromotståndarna skulle 
inte ha fått majoritet om det inte 
hade funnits även andra skäl. Det 
handlar främst om miljön, om 
oron för konsekvenserna. av en 
starkt ökad motortrafik i en redan 
utsatt provins. 

Det miljömedvetandet och 
bromotståndet har haft ett starkt 
fäste just bland Lunds socialde
mokrater. Det hade varit av in
tresse för även en icke-social
demokrat att i Landademokraten 
få bromotståndarnas och konfe
rensens argument utvecklade. 

"V ad är l ,8 mil mo t tusen?" 
. Men vad gör Lundademokra

ten? Jo man publicerar en halv
sida med Bo Nilsson, s-riksdags
man från Landskrona. Och Bo 
Nilssons ståndpunkt är: bygg 
bron! 

Varför? Jo, argumenten låter 
märkligt lika Gyllenhammars: 
"Näringslivet är väldigt beroende 
av snabba och billiga transporter 
för att kunna konkurrera fram
gångsrikt i Europa." 

Det blir säkert en viss ökning 
av trafiken, medger han. Och 
miljöargumenten måste tas på all
var. Men det ordnar sej med hjälp 
av avgasrening, säger han lugnan
de. Och tillägger: "Man måste 
emellertid fråga sig varför just de 
här 1,8 milen mellan Malmö och 
Köpenhamn anses som så allvarli
ga från miljösynpunkt när vi re
dan har många tusen mil vägar i 
Sverige." 

Finsmakare i argumentations
analys rekommenderas att läsa 
den sista meningen en gång till. 

Är ni för eller mot? 
Om jag vore organiserad social

demokrat skulle jag bli orolig och 
antagligen också förbannad. Här 
väljer den socialdemokratiska led
ningen i Lund att inför den stör
sta tankbara lokala offentlighet 
desavouera ett demokratiskt ma
joritetsbeslut i en viktig fråga . Bo 
Nilsson åberopar sej uttryckligen 
på 1985 års distriktskonferens, 
där en (svag) majoritet var för bil
bron. Han, och redaktionen, låtsas 
som om det nya beslutet inte . 
fanns! 

Men nu är jag inte socialdemo
krat utan får överlåta åt er själva 
att ordna upp era demokratipro b
lem. Jag är vpk-are. Men jag är 
också miljövän och bland annat 
av det skälet bromotståndare. J ag 
inser att det krävs en bred folklig 
rörelse med folk ur många politi
ska läger för att stoppa något som 
kapitalets högsta toppar jobbar så 
hårt för att förverkliga . Därför har 
jag uppriktigt glatt mej över ut
vecklingen bland Lunds och Skå
nes socialdemokrater och det be
sJu t som nu har tagits. 

Fast efter att ha läst senaste 
Landademokraten vetjag inte vad 
jag ska tro. Tänker ni, ledande so
cialdemokrater i Lund, följa be
slutet från er distriktskonferens? 

Gunnar Sandin 

• 
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Johnny Dyani 
Ännu en gång har budet om 
en stor och kompromisslös 
jazzmusikers död i fortid 
nått oss. Den sydafrikanske 
basisten Johnny Dyani gick 
nyligen bort under en turnl! i 
Västtyskland. Aldrig mer ska 
du komma in på Folk&Rock 
och se ·honom stå där och 
bläddra bland skivorna. Bara 
ur den svarta vinylen kommer 
i fortsättningen ljudet från 
hans melodiska kontrabas och 
hans lite hesa strupe. 
Jag träffade Johnny Dyanipåjazz
festivalen i Molde för några år 
sedan. Han spelade friformjazz på 
Restaurang Lucullus om kvällarna 
tillsammans med den engelske 
trummisen John Stevens och 
saxofonisten Frode Gjerstad, som 
läste ekonomi i Lund på sjutti
talet. Bland åhörarna fanns stor
heter som Lester Bowie och 
Philip Wilson, några av festivalens 
huvudattraktioner, som redan i 
dörren till krogen förvånat och 
förtjust utropade: "Listen man! 
Johnny Dyani!" Han var känd 
och uppskattad i vida kretsar 
världen över. 

Exil 
Johnny Dyani levde i exil. Hans 
vision av ett befriat Sydafrika 
genomsyrar det mesta ·av den mu
sik ·han gjord~\. I sviten Son,t for 
Biko, som han spelade in tillsam
mans med landsmännen Dudu 
Pukwana och Makaya Ntshoko 
samt New Y ork-skåningen Don 
Cherry, finns den kraft och det 
ursinne, som tycks vara befrielsens 
förutsättningar. men framför allt 
delger han oss, genom att låta 

Begravningsmusik 
Så här mot slutet av året, när det 
böljar bli dags att förnya med
lemsskapet, återgår jazzföreningen 
Plektrum till den gamla fina tra
ditionen att erbjuda intressant 
jazzmusik. 

Bitter funeral beer band blev 
trots lokalen en hejdundrande 
rytm- och tonfest. Vi fick höra en 
lång rad musiker, som genom åren 
från jazz och rock sökt sig till 
folkmusikaliska rötter från hela 
och inte minst tredje världen, 
smälta samman till ett musika
liskt kollektiv och. framföra väst
afrikansk begravningmusik. Vi 
kände igen ansikten från gamla 
Arbefe och fritid, Träd gräs och 
stenar och Nya ljudbolaget Och 
så fanns Bengt Ernryd där, denne 
eminente trumpetare, som en 
gång i tiden var bland de första 
att föra in i11lpulser från den in
diska musiken i svensk jazz. Han 
var den som emellanåt reste sig 
på den kollektiva ljudmattan och 
gjorde en utflykt i omgivningar
na. 

Postmodernism I . 

Hört om det "röda" Smålands? 
Glöm det, efter i söndags kväll 
tillhör vänsterns ständiga bastion 
här i Land den nya framtiden , 
eller som en av paneldeltagama 
uttryckte det, så mycket folk har 
inget ämne samlat på Smålands 
sen marxistisk grundkurs på 60-ta
Je_t. Drygt 80 var vi, med en panel 

verket växa i frihet ur traditionens 
rötter, sin dröm om framtiden. 

Livsglädje 
J ohnnyz bidrag till befrielsen av 
Södra Afrika lever kvar. Den livs
glädje, som flödar ur 'han strupe 
när han på LPn Witchdoctor's 
Son (som han gjorde tillsammans 
med bl a Dudu Pukwana och 
John Tchicai) sjunger en tradi
tionell bröllopssång, ska vi hämta 
styrka många gånger ännu. Den 
sången ska vi fortsätta att spela. 
Både före och efter befrielsen: 

I kväll, fredag den 28/11 kl 
21, spelar många av Johnny 
Dyanis vänner på Pub Sparta. 
saxofonisten Ed Epstein har som 
represen tant för ett stort antal 
musiker tillsammans med jazz
föreningen Plektrum arrangerat 
denna minneskonsert Alla intäkt
er går till Johnny Dyanis familj i 
Malmö. 

LS 

Som avslutning fick vi, i pub
liken med tjut och visslingar 
delta i inspelningen av en trum
Jåt för gruppens nästa skiva. Den 
blir tyvärr den sista, eftersom det 
visat sig vara svårt att hålla ihop 
det femtontal musiker, som grup
pen består av . 

Tenoristen George Adams, pianis
ten Don Pullen och batteristen 
Dannie Richmond spelade med 
Charles Mingus i hans sista kvar
tett på sjuttiotalet. Efter Mingus 
död har de fortsatt att spela till
sammans. Torsdagen den 4 de
cember kommer de och basisten 
Cameron Brown till Pub Sparta. 

Om jag hade varit arrangör skul
le jag ha vågat mig på att lova in
trädesavgiften tillbaka till den 
som inte blir nöjd med den kon
serten. 

LS 

pä 6 personer under ordförande
skap av vänsterveteranen Bo 
Svensson, n•lmera bland annat 
ny.edred~ktö! i tungviktig~ sam
tidspublikatiOnen Res Publica 
vilken densamme ledd~ 
"hearingen" med nostalgitårfran1-
framkallande småauktoritär stil 
i bästa 68-anda. Många av både 
paneldeltagare och publik bekän
de sitt ursprung i samma epok 
av vilka dock en del uppenbar~ 

Från det 
kommunala 

Ideologisk debatt i fullmäktige 
Den pågående budgetdebatten i 
fullmäktige ·inleddes med en all
mänpolitisk debatt som tydligt 
visade på de ideologiska skillna
derna mellan Vpk och moderater
na. V pk angrep ·den moderata po
litiken ur olika synvinklar och de 
ly.ckades aldrig på ett övertygande 
sätt för~vara sin budget mot Vpks 

. motbild av vad det egentligen 
handlar om. Moderaterna hävdade 
att låg skatt gynnar framförallt 
låg- och mellaninkomsttagare. Ett 
av Vpks många argument mo.t 
nedrustning av den kommunala 
verksamheten är att den drabbar 
de svaga. Moderaternas nedrust
ning sker inte av ekonomiska utan 
av politiska skäl, deras strama 
budgetalternativ är ett led i deras 
strävan efter systemförändring 
där medlet är att skapa en brist
situation inom den offentliga sek
torn för att bana väg för privat 
företagsamhet. 

Fler bilar i centrum 
Trots att antalet resenärer med 
lokalbussarna minskat beslutade 
borgarna med stöd av socialde
mokraterna att höja taxan till 
5:50 för enskild enkelresa. I nästa 
andetag beslutade de borgerliag 
partierna att antalet bilar med 
nyttoparkeringskort hädanefter 
ska vara obegränsat.' Tidigare fick 
maximalt 50 kort utfärdas. 

Protest mot höjd 
färd tjänsttaxa 
"Färdtjänsten är våra ben", så 
skallade ropen utanför stadshal
len då handikappade demonstre
rade mot förslaget om höjd färd
tjänsttaxa och andra försämringar 
av servicen, som troligen kommer 
att tillstyrkas av den borgerliga 
majorit

1
eten. 

Stickning i fullmäktige 
Sydsvenska Dagbladet har förmått 
en socialdemokratisk och en mo
derat kvinna att sticka halsdukar 
under budgetdebatten, i olika 
färger förstås, en röd och en blå. 
Kvinnor är ofta tränade på att 
göra flera saker samtidigt, så dessa 
kvinnor kan sälcert delta i förhand
lingarna. Detta påhitt visar dock 
på sydsvenskans syn pa kvinnliga 
politiker - för vem skulle komma 
på iden att be manliga politiker 
att exempelvis sitta och tälja på 
vars en träbit under budgetde
batten? 

!igen måste anses· ha i vatje fall 
partiell nutida hemvist i det 
postmodema. 

Till begreppet postmodernism 
och paneldeltagamas synpunkter 
därvidlag återkommer vi i kom
mande artikel, här ska endast till
läggas att ett av de postmoderna 
nyckelbegreppen om icke-förståel-
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Bröd åt alla! 
Det är inte ofta mm går i 
kyrkan, men i alla fall blev 
det så i söndags när det hade 
utannonserats att det skulle 
hållas en nicaraguansk bonde
mässa i Allhelgonakyrkan. 
Så jag gick dit . I entren stod 
prästen Sten Hallonsten och tog i 
hand, precis som man gör i kom
munala sammanhang. . Inne i 
kyrkan, som med sin stilblandning 
verkar mycket postmodernistisk, 
fanns det gott om plats. 

Den latinamerikanska musik
gruppen Popol Vuh inledde med 
indiansk musik med den där speci
ella flöjttonen. Sedan kom lunda
kören Svart på vitt och sjöng tex
ter om en Gud som vandrar om
kring bland det arbetande folket 
och som tycks ha tagit ställning i 
klasskampen. 

Leva enkelt 
Det hade också den nicaraguanske 
prästen Uriel Molina, som i sin 
predikan håller sig kring dom
söndagens tema "Bröd åt alla!" . 
Han betonar att bibeln med bröd 

Karin Bl om 
Ua rdavägen D:85 
223 71 Lund 

menar bröd, inte något andligt. Vi 
som har bröd måste leva så enkelt 
att alla kan få bröd. Utan ägodelar 
kom vi till jorden och tomhänta 
ska vi lämna den. Inte ·ska vi roffa 
åt oss rikedomar för egen del! 
Bibeln tycks vara ganska· entydig 
på denna punkt - ändå är det · 
penningen som styr. Molina talade 
sig fårstås varm för Nicaraguas 
sak, om rätten för ett litet folk att 
få leva i fred. 

Grymt 
Det var en fm gudstjänst som 
säkert gav mycket pengar till 
Lutherhjälpen. Men det var en 
smula pinsamt att höra dom
söndagens text där det talades om 
att de onda ska kastas i en brin
nande ugn, där de ska gråta och 
skära tänderna 

Visst är det skönt att höra att 
de onda ska få sitt straff, men 
som nämndeman måste j ag reagera 
mot- att Gud tycks tillåta tortyr 
men. inte svensk ,jag. Skulle vår 
barmhärtighet vara större? 

FH 

POSTTIDNING 
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se flitigt praktiserades av både 
paneldeltagarna och de i publiken 
som gjorde inlägg, det mumlades 
friskt trots uppmaningar från folk 
i publiken med förflutet i tribun
talarnas 60-tal, eller är det ett 
symptom på de samtida tenden
serna till kammarfilosoferande 
och kafediskuterande parallellt 
med det offentliga samtalets 
fortgående förfall? 

lilla ja 

Eritrea-seminarium 

Lördagen den 29 november 
kl 13-18 i stadsbibliotekets hör
sal: 

Katastrofhjälp och långsiktig ut
veckling 
Eritreanska biståndsorganets in
satser som förbindelselänk mellan 
Eritrea och yttervärlden. 
På Eritreas villkor. Hjälp till själv
hjälp 
Rapport från resa i Eritrea och 
EG IS biståndsprojekt 
För Eritreas nationella rättigheter 
Eritreagruppema i Sverige · och 
deras pla:ttform presenteras. 

Två videofilmer visas 

I helgen anordnade distriktet en 
konferensdag om 6-timmarsdagen . 
Det mest uppseendeväckande var 
dels en oerhört dålig uppslutning, 
dels att frågan inte har kommit 
längre än den har. 19 7 4 förde 
vpk fram förslaget om en arbets
tidsförkortning. Då var vårt ön
skemål 7-timmarsdag 1977 och 
målet 6-timmarsdag nått vid bör
jan av 19 80-talet. F ortfarande 
idag står vi kvar och stam par: 
vi vill ha 6-timmarsdag men rik
tigt hur det ska gå till har vi in
ga · konkreta förslag på ( t. ex. 
var vi ska börja, hur stora etap
per, hur fort det ska gå osv). 
Vad som efterlystes var en lätt
fattlig utskrift om den ekono
miska biten. Det finns väldigt 
fint i rapport l från vpk:s 90-
talsgrupp, men inte så många av 
oss är ekonomiskt utbildade och l 
kan ta till oss den kanske vikti- l 
gaste biten - finansiering av 
reformen! 

F rån Lund till Ball<h 
Even the stonesare buming - om 
torkkatastrofen 
Abeiko - motstdndet - Om den 
väpnade kampen Hur ska vi driva denna fråga? 

Det finns tydligen två sätt. Dels 
att driva den politiskt til.l ett po
litiskt beslut, dels som en fack
lig kamp. Jag kan inte se varför 
detta måste vara två motsatta 
sätt, varför inte driva det paral
lellt? 

Vi måste öka debatten för trotts 
allt är det ju en av partiets stör
sta frågor som vi måste föra fram 
seriöst för att bli tagna på allvar. 
Sluta att argumentera för att vi 
ska ha 6-timmarsdag, debattera 
om hur det ska gå till i stället ! ! ! 
(För vi är väl överens om att vi 
vill ha en generell 6-timmarsdag, 
i stället för olika former av 
arbetstidbank, förlängd semester 
eller förkortad livsarbetstid?). 

Vi får inte tappa sugen för trots 
allt tog det 58 år innan reformen 
om 40-timmarsarbei:svecka var 
helt genomförd. 

L.A. 

Det goda livet på arbetstid 
bara ökar, konstaterar DN i 
en i~tressant artikel 24/11. 
En liten grupp av priviligie
rade människor lever ett av
dragsgillt lyxliv under kon
ferenser och kongresser vars 
syften förstås är de ' allra 
bästa. Men för barni ungdo
rnar och gamla blir ivet allt 
kärvare. 
I Lund finns ambitionen från 
många håll att öka på kongress
biten. Man har redan Grand för 
den kulinariska dräneringen av 
gästernas plånböcker men så be-

Bokens omslagsbild anger ämnet: 
ett stetoskop bryts sönder över 
Kalilah och Attar. - En ung och 
framgångsrik läkare, Ernst Rask, 
avslöjas för falsarier i sin forsk
ning. Hans värld rasar samman 
och efter en kort tids vistelse på 
S :t Lars och en något längre i en 
labyrintisk villa i Professorsstan 
söker han sig till Balkh i Afgani
stan för att hitta en annan väg 
för sitt liv. - Så grovt kan man 
beskriva handlingen i Per Simons
sons roman "Hjältar", utkommen 
i år på lundaförlaget Bakhåll. Dei: 
är för övrigt Simonssons andra 
bok: han debuterade häromåret 
med novellsamlingen "Hästlati
tuder". 

Men varför Balkh? Under sejou
ren på S :t Lars sätter en medpa
tient en bok i handen på Rask . 
Det är Rum is' "Attar" översatt 
från persiskan av Eric Hermelin. 
Hermelin är, som läsaren vet, 

Avdragsgillt lyxliv 
hävs en riktigt bra kongress
lokal: Gamla kirurgen? Sankt 
Lars? kombination med sporthall? 
. . . ja det vimlar av intressanta 
förslag och här gäller det att inte 
spara på pengarna, insatserna ger 
mångfalt igen. 

Men om det är som man säger 
ett konferenser är till för att man 
ska lära sig något och dessutom 
bli bekant med kollegor borde 
tnan pröva skolresemodellen. 
Gruppvis inkvartering i skolsalar, : 
utnyttjande av aulor, klassrum 
och de pedagogiska hjälpmedel 
som redan finns i våra skolor. Och 

inte en påhitdd figur; Hermelin 
levde på S :t Lars 19 09 - 1944 
och översatte under denna tid 
större delen av den klassiska su
fiska litteraturen till svenska. 
Hermelin blir Ernst Rasks mentor, 
Hermelin har möjligen varit i 
Balkh, karavanstaden. Därför be
stämmer sig Rask för att börja om 
med sitt ,liv i Balkh . "Hjältar" är 
en roman om existentiella frågor, 
sympatisk och väl skriven. 

Boken är också en lundareman 
- till hälften; man skymtar stads
parken , Professorsstan och Tuna. 
Kanske har dem bizarre medicin
professorn Niels Hansen någon 
förebild, vad vet jag. Topogra
fin känner man alltså igen, men 
staden spelar inte någon viktig roll 
i boken - med undantag för att, 
således, Hermelin bodde här. 

i. 

givetvis äta tillsammans 1 matbe
spisning, med måhända kaffe 
efteråt som en liten extra lyx. 
Genom avtal med Linjebuss kun
de de ärade gästerna få åka gratis 
i stadstrafiken för att lära känna 
vår stad. Detta är ännu en lunda-

. modell, varken mer eller mindre. 

Fritt inträde 

KU LUNDs lirsmöte 29.11 kl 
10.30 pil lokalen Bredgatan 28. 
Diskussion och beslut om nästa 
Ars verksamhet. 
Fika ev. mat om längt möte. 
Förhoppningsvis Röd Front
'försäljning. 
VPK l F Träning pil Lerbäck
skolan Lö kl 16- 18 . 
BLASORKESTERN Sö 30.11 no
vetter kl 18 . Stor ork kl 19. 

l!ii=..l 
KOMPOL har möte måndagen 1 
dec kl 19.30 pli lokalen. Bredg 28 
Utvärdering av kompols VB-5palt 

·~l 
Veckans redaktion var: Fi nn 
Hagberg och Lars Nilsson 
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