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En ssant detalj i speku- · 
lationerna kring försäljningen 
av Grand är Bröderna Pauls
sons sinne för affärer. De fö
reslår att ·Svenska Personal 
och Pensionskassan ska köpa 
huset och sedan stå för upp
rustningen , nu när skattebeta
larna tröttnat på att göda 
brödernas' lyxrestaurang och 

Arbetsplatsbibliotekarien Ka
rin Oscarsson, som bor i Lund 
men arbetar i Malmö, har i en 
skarp artikel i SDS (25/8) be
klag~t sig över att borgarna 
nu ar beredda att lägga ner 
verksamheten om inte före-

. tagen betalar driften. Det är 
hårda bud, inte minst för att 
Malmö varit pionjärer inom 
detta kulturarbete som riktar 
sig till grupper ~om sällan 
spor;ttant går till bibliotek. 
Karm är förtvivlad och det 
kan man förstå för hon var 

dyra hotell. I Danmark köpte 
de en tavla i miljonklassen 
genom att bara gå in i banken 
och ta ett lån. 

Alltså investeringar fixar . 
man genom att låna andras 
pengar och driften genom att 
låta andra arbeta. Vinsten tar 
man själv. Sådan är kapitalis
men. 

det hela bör-
jade. 

I Lund kom man igång be
tydligt senare med arbets
platsarbetet, men man var ti
digar .. med att tigga pengar. 
Det ar en pionjärgärning som 
man har anledning att be
tacka sig för. Resultatet blev 
dessutarn magert: 75 tusen 
fick man ihop. Politikerna i 
Lund tycks dock ha besinnat 
sig och är villiga att tillskjuta 
de pengar som behövs. Men 
hur länge? Och vad kommer 
att hända i Malmö? 

"Våra arbetsgivare behandlar 
oss som idioter. De blir för
bannade för att vi har åsik
ter om saker och ting," säger 
ett vårdbiträde som arbetar 
inom äldreomsorgen i Lund. 
Anledningen är ett nytt för
slag till arbetsorganisation för 
de vårdbiträden som arbetar 
inom hemtjänsten. Förslaget 
är egentligen inget nytänkan
de utan istället en tillbaka
gång till gamla förlegade ar
betsförhållanden. 

Sedan fyra år tillbaka arbe-
. tar en del av vårdbiträdena i 
vårdlag. De träffas varje mor
gon och lägger upp dagens ar
bete. De planerar så att de 
kan vara två som hjälps åt vid 
tunga lyft. De försöker också 
vara två när de ska arbeta 
hemma hos en del av de psy
kiskt sjuka vårdtagarna. När 
någon arbetskamrat är sjuk 

på Tullgatan tänker Röda 
Korset öppna flyktingkafe, 
meddelar Arbetet. Det låter 
som en vällovlig verksamhet. 
Men inte hade Revingebanans 

Närradio 
Vpks närradiosändningar i 
Radio Solidaritet börjar på 
nytt måndagen den 31 au
gusti, då vi bl a talar om vad 
som ska hända på Kultur
natten. Vi sänder sista mån
dagen i varje månad kl 
17.30-18 på 99,1 MHz. 

fördelar de dennas arbete så 
att det fungerar så smidigt 
som möjligt. Gruppledarska
pet roterar mellan vårdbiträ
dena i laget. 

Nu vill de borgerliga ar
betsgivarna slå sönder de väl 
fungerande arbetslagen. Mor
gonträffarna ska bort och 
vårdbiträdena ska ta direkta 
order. En tjänsteman på för
valtningen ska ringa hem till 
dem på morgonen och tala 

1 
om var de ska arbeta under 
dagen. Facket har protesterat 
men den nya ordningen ska 
träda i kraft så fort som möj
ligt. 

Redan nu är det brist på 
personal inom hemtjänsten , 
vårdbiträdena slutar i pro
test mot dåliga arbetsförhål
landen och det är omöj ligt att 
få utbildad eller erfaren 
personal. 

• 
och BLHJs stolta banbyrå de
graderats till simpel banvakt
stuga om det hade varit på 
gamle redaktör Håkanssons 
tid. 

Hemma igen 

Som kamrater hälsade de mig 
mina mest ytliga bekanta: 
husväggarna och gatorna 

i Lund. 

Efter tio dagar på resa 
med främlingens nyfikna 

ögon 
återvände jag 

och kändes igen. 

Karl Wit ting 
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Inga fler Mobilia : 
Livsmedlen på Mobilia blev 
som väntat en stor framgång. 
Kunderna köade, p-platserna 
förslog inte, Favör hade mäk
tiga omsättningssiffror och 
även övriga butikshyresgäster 
på den förut så P,atetiska an
läggningen fick en släng av 
sleven. 

Mycket riktigt kommer nu 
krav på ett nytt externvaru
hus, nu uppe vid nya vatten
tornet. De moderata och 
socialdemokratiska politiker
nas första reaktion är positiv. 
Därmed har det gått precis 
som vi Mobiliamotståndare i 
och utanför vpk befarade: har 
man sagt A får man säga B. 
Svensk kommunal butikspla
nering har länge lidit av ett 
rättvisekomplex: får Konsum 
en butik ska Ica också ha en, 
eller vice versa. Det är vad 
som nu .riskerar att upprepas 
i en större skala. 

Ett prejudikat har etable
rats. Den nya kampen blir 
svårare. Ändå måste parollen 
vara: inga fler externvaruhus 
som i första hand är till för 
bilburna! Inga fler Mobilia! 

Många är i dag bilmot
ståndare i ord, även om det 
brister svårt med den person
liga praktiken. Det allvarliga 
är dock att motståndet nu
mera nästan uteslutande är 
upphängt på luftföroreningar
na och skogsdöden. T o m 
bilismens andra skadliga miljö
effekter glöms bort . Ingen 
talar längre om bullret trots 
att en kilometerbred remsa av 
östra Lund störs av bruset 
från motorvägen. Ingen talar 
längre om nedsmutsningen 
trots beläggningen på alla 
fönsterrutor. Det allvarliga 
med detta är att luften helt 
kommer att gå ur bilmot
ståndet den dag då även diesel
fordonen har försetts med 
effektiva avgasrenare. Det är 
alls inte säkert att så sker, 
men omöjligt är det heller 
inte. 

Ty sanningen är ju den att 
även om avgaserna försvinner 
och t o m om bullret och 
smutsen elimineras har bilar
na ändå inget i ett civiliserat 
samhälle att göra utan måste 
bekämpas. Det är detta som 
Mobilia i främsta rummet 
handlar om. En stad som är 
bra för bilister är inte bra för 
någon annan, för fotgängare, 
cyklister, kollektivåkare . Ser
vicen glesas ut. Dessutom blir 
en sådan stad ohjälpligt ful, 
med sin glesa och funktions
delade struktur helt främman
de för all europeisk stads
tradition. 

0111 lJro11 :itl(lfl kolllitler 

Öresundsförbindelser är en 
kontroversiell fråga inom vpk. 
VB välkomnar debattinlägg i 
ämnet (och inte bara av vpk
are). Efter styrelsens ledare i 
förra numret kommer här ett 
personligt diskussionsinlägg 
av Gunnar Sandin. 

Såg ni i tidningen om kom
munalrådet Elsie Renee (m)? 
En bilbro över Öresund riske
rar att bli en enorm felinves
tering, sa hon. Ute i Europa 
är det tåg som räknas nume
ra. Satsa på en ren järnvägs
förbindelse! 

Bondeseglats 
Visserligen korrigerades hon 
snabbt av sin mäktigare parti
kollega Joachim Ollen , som sa 
att visst måste man kunna kö
ra bil till Köpenhamn. Och 
nog kommer en massiv majo
ritet inom betongpartierna m/ 
fp/s att trumfa igenom sin 
motorväg över Öresund, om 
nu inte danskarna lägger fälle
ben igen. Men nog är det trist 
att behöva uppleva hur en m
politiker har vettigare åsikter 
än vpk i en central fråga. 
Vpks officiella linje är nämli
gen att de inte behövs och ska 
byggas någon fast förbindelse 
alls. Den linjen spikades så 
sent som på kongressen i maj, 
efter ett avgörande brandtal 
av en sjöman från det stolta 
sjölänet Kopparberg. En elda
re på turistångaren "Gustav 
Wasa", månne? 

Man ska inte driva med 
respektabla politiska åsikter. 
Men jag har svårt att ta på all
var tyckanden som är ·så då
ligt grundade i faktiska för
hållanden. Tyvärr finns det 
vpk-exempel på närmre håll 
än vid Siljan. 

Stadens förfall har redan 
gått långt i Lund. Alltför 
många köper cigaretter och 
gräsklippare på bensinmackar 
och inte i riktiga butiker. 
"Stads"-delen Gastelyekan er
bjuder ett lokalt skräckexem
pel: kontor, fackföreningsex 
peditioner och en kyrka ut
slängd på ett totalt bilanpas
sat industriområde. 

Det är sant att vi samtidigt 
upplever en vitalisering av 
stadskärnan med nya bostäder 
och butiksetableringar. Men 
centrumhandeln kräver, och 
riskerar att få, bättre "bil
tillgänglighet" för att konkur
rera med externvaruhusen. 
Och i bostadszonerna runt 
stadskärnan är den urbana ut
armingen ett faktum. 

Så ett Mobilia är nog. Ac
ceptera inga fler! 

Det bästa möjliga 
Men om nu vi i vpk blir över
körda, som vi brukar bli, och 
det byggs inte bara en motor
vägsbro utan faktiskt även en 
dubbelspårig tågförbindelse 
över Öresund? Då hoppas jag 
att partiet förmår att utveck
la en alternativ hållning som 
gör det bästa möjliga av situa
tionen. Härmed några punk
ter i en sådan politik: 

l. Järnvägen bör gå här i 
söder och inte uppe vid Hel
singborg. Utredningen har 
rätt i att de lokala och regio
nala trafikbehoven är viktiga 
att tillgodose. För Lunds del 
handlar det ju främst om att 
få snabba och bekväma för
bindelser med Köpenhamn 
och Kastrup. Men med ett 
större resandeunderlag i stam
banans södra ände garanteras 
också tätare förbindelse r mel
lan t ex Lund och Stockholm. 
(Helst också snabbare. Nu 
tänker italienarna köra 250 
km/h på banor som är minst 
lika kurviga som våra, medan 
Sverige bara planerar för 
200.) . 

2. Förbindelsen ska natur
ligtvis gå utmed stranden i 
Malmö, som SSK och SJs per
sontrafikavdelning vill, in te i 
en stor sväng med byte av 
färdriktning som i utredning
ens förslag. Det handlar om 

Tydligt 

minst en kvarts restid att vin
na mellan Lund och Köpen
hamn. 

3. Nu säger utredarna och 
politikerna allmänt snälla sa
ker om att neutralisera en bil
trafikökning på bron genom 
att införa andra reformer i 
det skånska trafiksystemet. 
Därför är det tillfälle att hårt 
köra fram bl a förslag om ett 
starkt utbyggt pågatågsnät: 
ny persontrafik på Lomma
och Trelleborgsspåren, eldrift 
till Y stad, el och trafik till 
Dalby och Veberöd. Det sena
re är ett direkt lundaintresse. 

Res och lär! 
Det var tydligen en givan
de studieresa till Kanaltun
neln som SSK ordnade åt El
sie Renee, Gun Hellsvik m fl. 
J a, det är bildande för politi
ker att resa, som det nyss har 
framförts i debatten - även 
om jag personligen tror att 
det är endast begränsade lär
domar att vinna på den jämt
ländska bystan. Jag hoppas 
att vpks politiker, trots inle
dande tabbar, kan spela en 
positiv roll i de turer som 
ännu återstår kring öresunds
förbindelserna. Men då är det 
nog bra om de, som mode
raterna far ut i världen och 
skaffar lite vidare vyer. 

Gunnar Sandin 

k la ss JJerSJ)ek t i\' 
I en reservation i fastighets
nämnden säger Eva Wigforss 
och David Edgerton (vpk) 
bl a: 

"Vid dagens sammanträde 
behandlades två ärenden. 
Först beslöt nämnden att till
styrka borgen för ombygg
nadslån åt AF Bostäder. Se
dan beslöt man att avstyrka 
borgen för vissa lån till Lunds 
Kommunala Fastighetsbolag. 

Det är intressant att stude
ra fastighetskontorets - och 
de borgerliga ledamöternas -
motivering till sitt ställnings
tagande. 

Den enda praktiska effek
ten av ett borgensansvar skul
le vara minskade stämpel
skattkostnader för LKF. För 
hyresgästerna i t ex kv Öster
tull skulle hyran bli ca 90 öre 
per kvm billigare idag och ca 
2 kr billigare om tio år. 

Detta tycker fastighets
kontoret är orättvist! 

Enligt kontoret och bor
garna bör inte kommunen ge 
något stöd som kan sänka hy
ran till LKF, därför att det 
skulle vara synd om de stac
kars privata fastighetsägarna. 
De skulle inte få de lägre 
kostnaderna, men hyresintäk
terna skulle minska p g a hy
reslagens bruksvärdesregeL 
Även staten är det synd om, 
eftersom den skulle mista 
stämpelskattsintäkter! Att 
staten de senaste tio åren har 
minskat sitt stöd till kommu
nerna "glöms bort" av Rune 
Linder i sammanhanget. 

Här har kommunen en 
chans att ge ett stöd till hy
resgäster i samtliga ny- och 
ombyggda lägenheter i staden 
utan att det skulle kosta kom
munen ett öre. Men borgarna 
säger nej, därför att privata 
fastighetsägare skulle få beta
la . Sällan blir klassperspekti
vet så tydligt." 
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Den 19 september är det åter Kulturnatt i Lund. Liksom förra 
året satsar Lunds Kommunistiska Blåsorkester på ett omfat
tande arrangemang. Men (som vi berättade redan före som
maren) överger man offentligheten i det egna tältet mitt på 
stortorget och kryper i stället ner i ruinkällaren vid Kattesund. 
Där blir det ett blandat kulturprogram där dock det mesta an
knyter till medeltiden. Medeltida är också den konsert som or
kestern själ~. kornmer att framföra under rubriken "Tiden gör 
oss unga". Ar det en from förhoppning hos den numera något 
veteranbetonade orkestern? 
- Nja, svarar orkesterveteran
en Gunnar Sandin som vi ta
lat med. Faktum är att or
kestern successivt fornyas och 
föryngras, något som bl a 
klart framgick på vårt inter
nat nu i helgen. Och titeln är 
ett lagom dunkelt citat ur en 
visa som ingår i vårt program. 
Den handlar om våren och 
frasen avspeglar medeltidens 
cykliska tidsuppfattning. 

Dyrt och omstritt 
Beslutet att bygga in S: t 
Drottens kyrkoruin och ord
na ett medeltidsmuseum var 
mycket omstritt. Konstpro
fessorn Oscar Reuterswärd 
slog larm om att man måste 
bevara de framgrävda grund
stenarna och fick Föreningen 
Gamla Lund och en stor del 
av den borgerliga opinionen 
med sig, men socialdemo
kraterna opponerade sig 
häftigt mot vad de såg som 
ett stort slöseri. Det var an
tagligen vpk: s ställningstagan
de som räddade ruinen. 

Nu har det visat sig att an
läggningen blir nästan dubbelt 
så dyr som beräknat. Hade op
ponenterna rätt och vpk fel? 

på plats under Kulturnatten 
och förevisa ruinen och riledel
tidssamlingen. S: t Drotten var 
en stor kyrka och ruinkällaren 
är lång. Flera aktiviteter kan 
pågå samtidigt. Själva ska vi 
delvis hålla till ute på den 
medeltida _gatan Kattesund. 
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med'eitida människan" . Kam
marmusikgruppen Fru Musica 
framför musik som är om inte 
medeltida så dock från renäs
sans och barock. · 

Den feodala klasskarnpen 
Ert arrangemang förra året 
var uppskattat, men det in
vändes att det inte fanns sär
skilt mycket kornmunism i 
det , bortsett från röda flaggor 
och filmscener ur "Pansar
kryssaren Potemkin".' Blir det 
någon politisk profil i år? 

- Nja, vi är inte ute för att 
agitera i detta sammanhanget , 
det gör vi så ofta annars. Vi 

- Nja , visst är det förarg
ligt. Men vad gör det om 
tusen år? Medeltidsmuseet 
finns säkert kvar och är upp
skattat då, om inte Bomben 
kommer emellan. Vi socialist
er har ett långt perspektiv på 
historien. Just nu gäller det 
att blåsa liv i stenbumlingarna 
och utnyttja det nya offent
liga rum som staden har fått. 

Kommunistisk medeltidsorkester med adertonhundratals
instrument. 

Tack vare Ebba 
Det gäller alltså Kulturnatten. 
Blåsorkestern blir de första 
som använder lokalerna efter 
den högtidliga invigningen 
veckan innan. Det var vissa 
komplikationer med att få 
tillstånd? 

- Nja, ovanliga initiativ ac
cepteras inte alltid genast. 
Turistintendent Kjellin har ju 
förut gjort sig känd som en 
räddhågad person, och nu var 
han bl a rädd för att vi skulle 
störa kommunens kanslichef 
som bor några trappor upp i 
huset. Men efter ingripande 
av kulturansvariga kommunal
rådet Ebba Lyttkens har det 
gått vägen. Med Kulturens 
experter har vi det bästa sam
arbete. De kommer att finnas 

Det gäller t ex vår matbered
ning över öppen eld . Vi hop
pas att doften av rök och mat 
ska locka in extrabesökare. 

Ej full medeltid 
Men hur blir då programmet? 
Hur hård blir den medeltida 
anknytningen? Ska orkestern 
blåsa i sinkor och skalmejor? 

- Nja, det blir ingen an
tikvarisk show och vi kommer 
att spela på våra ordinarie 
instrument som väl mest är 
präglade av industrialismens 
genombrottstid på 1800-talet . 
Men vi kommer att framföra 
en del melodier som är medel
tida eller i vart fall mycket 
gamla. Och så ska vi spela en 
danssvit av 190Q-talstonsät
taren Francois Poulene där 
medeltida melodier blandas 
med moderna disharmonier. 

Men det blir mera medel
tid. sagoteatern Baba Yaga 
framför den i Skåne under
tecknade medeltidssagan 
Kung Lindorm. Medeltids
forskaren Lars-Arne N or borg 
kornmer att föreläsa om " Den 

ställer upp för kulturen 'Och 
rnedeltidskällaren, och det är 
i enlighet med vpk:s politik . 
Men vi kommer att spela vad 
som kan kallas medeltida , 
antifeodala protestsånger: den 
engelska "The Cutty Wren" 
och den danska "Herr Tid
man". Det är blodiga visor 
om hur de förtryckta bönder
na tar rätten i egna händer. 
Medeltiden var ingen tebjud
ning, för att citera Lenin. 

Dessutom tänker vi för 
små och stora barn ha hög
läsning ur "Per Stigmans be
rättelser". De skrevs på fyrti
talet av skp-politikern och 
Maoöversättaren Nils Holm
berg, under den signifikativa 
pseudonymen A M Marksman , 
och publicerades ursprungli
gen i idrottstidningen Rekord
magasinet. De har en omiss
kännlig politisk tendens. 

I övrigt återkommer förra 
årets populära bokbyteri , 
meddelas det. Och att pro
grammet inte är spikat i detalj 
u t an att det finns plats för 
överraskningar. 

Från det 
kommunala 

Barnomsorg 
Hur får man tag på utredning
en "Barnomsorg på 90-talet"? 
På "mitt" dagis vill både för
äldrar och personal svara på 
remissen, skriver Kajsa The
ander (vpk) i en enkel fråga 
till kommunfullmäktige. 
Först gick en förälder till so
cialförvaltningen för att häm
ta utredningen till sig själv 
och övriga föräldrar. Han fick 
bara ett exemplar. Tjänste
mannens motivering var att 
varje förälder måste själv höra 
av sig till förvaltningen för att 
få en utredning. 

Då gjordes ett nytt försök . 
Föreståndaren gick till social
förvaltningen för att få tag på 
fler. Hon fick tre stycken 
med sig tillbaka. Och det var 
enligt förvaltningens uppgift 
de sista exemplaren som 
fanns för utdelning. 

I fullmäktigedebatten i 
juni sa socialnämndens ordfö
rande Hans Håkansson (m): 
"vi vill hemskt gärna ha 
många och väl genomtänkta 
remissvar." 

Tro det! 

Torghandel 
Nu har torghandeln kommit 
igång på Fäladstorget så som 
Vpk föreslog i en motion till 
fullmäktige. Utomhushandeln 
är positiv för livet på torget. 
Grönsakshandlarna är nöjda. 
Det enda kruxet är att för
säljarna själva måste ta med 
sig bänkar. Skulle inte gatu
kontoret kunna se till att det 
finns bänkar att hämta i när
heten av Fäladstorget på mot
svarande sätt som på Mårtens
torget? 

Videovåld 
Moderaterna vill väcka opini
on om videovåldet Våldet 
bland ungdomar sprider sig 
allt längre ner i åldrarna , 
skriver de i en motion. Inspi
rationskällan är massmedia 
och underhållningsvåldet i 
videofilmer, menar de. Lös
ningen är information, 
upplysning och kontakter 
med skolan och Hem och 
Skola. 

Moderaternas motion in
nehåller givetvis ingenting om 
de destruktiva miljöer som de 
tvingar ungdomar att vistas i: 
om bristen på fritidshemsplat
ser, om nerslitna skolor där 
det regnar in och luktar illa 
i klassrummen, där det inte 
städas tillräckligt ofta. 

Moderaterna vill få oss at t 
tro att man kan informera 
bort brister i samhället. 
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l ögnarbänken Lu11dabor \ 7a11drar II 
Efte r en längre ti ds bortovaro 
äterkommer vilra gäst t y ckare på 
b aksid an . Fast toppgarnity ret 
bland lundspoliti kerna har hu n
n it genomgli en d el föränd ri ngar 
sen sist. V i tä n ke r ocksil pröva 
med lite var iation p il nunorna, 
som nu är teckn ade av Rabert 
Berg. 

" Nilgra träd mils t e o f fras f ö r tra
fiken" , säger en Vo lvodirektör. 
T ycker ni li kdan t f ö r L u nds d el? 

Gun Hellsv ik (m) 

- G ivetv is inte l l alla fall in te så 
m ånga. Och litm instona in te trä
den i Lundagil rd . 

Lars V Andersso n (c ) 

- Nat urligtvis inte! Jasil, säger 
G u n det? Ja, men bara und er b e
stä md PROTEST k o m m er vi i 
centern att stödja m oderatern a i 
den här f rägan. 

titG' ,~f/ -r'..)A 
·~f 

'-
Ciaes Göra n Jö nsson (s) 

- Sjä lvkl art inte l Enda skä let 
sku lle vara om Land shövdi ngen 
tyc k er an norlunda. Då måste vi 
f ö rstås tänka om. 

• 
Larry A nd ow (s) 

Ingen på redakti o nen k und e tyda 
Larry An dows b reda Karlskro na
d ia lekt. V i b eklagar. 

I fö rra VB skildrade vi hur V pk IF :s vandringssektion tagit sig 
ner till Toscana och börjat vandra i etruskernas gamla land. Vi 
hade passerat Siena och slagit läger i en vägkorsning. Skulle vi 
överleva? 

Jo då, men bönderna tit
tade förvånade på oss, där vi 
låg på den nyslagna ängen. 
Någon allemansrätt finns inte 
här nere, men i gengäld en 
tradition av gästfrihet . I Grek
land där vi vandrade förra å
ret möttes vi ibland av byin
nevånare som bjöd på ägg och 
en nubbe. 

Dagboken förtäljer att vi 
denna dag vandrade i ett om
råde med vackra gamla murar 
på vilka mossor och rara ör
ter växte. "Hos en vinbonde 
fick vi gott vin och ett erbju
dande att köpa huset. Dot
tern läste vinkunskap på lant
brukshögskolan. Efter en 
tung förmiddag nådde vi upp 
till et skogsparti där vi tog en 
lång siesta. En expedition 
skickades ut för att leta ef
ter vildsvin." 

Dagen slutar med att vi 
slår 'läger i en skogsdunge. 
Under natten häijar Tor på 
himlen. Vi bryter dock upp 
i god ordning. Vandrar många 
timmar och når slutligen en 
stad med namnet Casole 
d'Elsa. Den ligger, som många 
städer här nere, på en höjd 
som kräver mycken kraft för 
att bestiga, men väl däruppe 
får vi vår belöning: " Här vid
tog siesta på stadens 'krog. 
Underbar biffstek och god 

pastasås (vitlök, ärter, grädde 
samt skinka) . stämningsfull 
kyrka med intressant notställ. 
En träbänk vid en terass med 
överväldigande utsikt, lämplig 
för passionerade schackspe
lare". Krogen hade en toalett 
med förmodligen världens 
vackraste utsikt. Den dagen 
slutade med att vi kom upp 
på en höjd där vi slog läger 
vid en ruin. Vi sjöng Bellman 
ackompanjerade av en klari
nett och en mandolin. De 
gamla etruskerna log instäm
mande sina gåtfulla leenden i 
undeijorden .. 

Under natten var det full
måne, grodorna kväkte mått
fullt. Vi tyckte oss ha upp
levt en hel del hitintills, men 
samtidigt fanns det trötthets
symtom i gruppen. Nå!ra ville 
till och med åka buss en liten 
bit. Men upproret slogs ner 
och fötterna fortsatte att bära 
oss vidare. Nu stundade spän
nande tider. Vi närmade oss 
nämligen en av den etruskis
ka kulturens högborgar, sta
den Volterra. De tyska turis
terna med husvagnar och Mer
cor böljade nu bli många. Vi 
hade dem ständigt i ryggen. 
Skulle vi klara även detta? 
Fortsättning i nästa nummer. 

FH 

Sn1a detaljer i ·stadsbilden 
Veckobladet har i många år 
uppmärksammat toalettfrå
gan i stadsparken. I cafet 
finns bara en mugg som ska 
betjäna de tusentals männis
kor som dagligen besöker par
ken. Nu tycks fastighetsför
valtningen äntligen tagit sitt 
förnuft till fånga och ä~ be
redda att bygga till. 

Men hur är det med dricks
fontänen i stadsparkens lek
område? Jo i den växer det 
fortfarande blommor. Inga 
barn, inga motionärer kan 
svalka sina gommar. 

Inte heller i sommar har 
Lund lyckats höja den kul
turella nivån genom att ordna 
ett uteschack på stortorget. 
Det går ett rykte att fritids-. 
förvaltningen gjort en fram
stöt för att få in ett schack på 
en planeringskarta, men det 
har kanske inte lyckats -

världen är ju ond. 
Utanför Julius platthandel 1 

köar ofta ungdomar hela nat
ten för att få tag i biljetter till 
rockgalor. Samma ungdomar 
köar förmodligen också efter 
bostäder. Det är då ett hån 
att den stora lägenheten ovan
för Julius stått outhyrd i 
inånga år för att fastighetsbo
laget Hufvudstaden vill kon
torisera (Men kommunen har 
sagt nej.). 

Lägenheten spökar i en 
motion i fullmäktige där 
Roland Andersson (vpk) vill 
lagstifta till förhindrande av 
att bostadslägenheter är out
hyrda. Någon lagstiftning blir 
det väl inte av, men Gun 
Hellsvik kunde väl åtminsto
ne ringa Hufvudstaden och 
undra vad tusan dom menar! 

Mjau 

POSTTIDNING 

Inte polit ikernas fel 
Ibland kan inte politiker be
stämma. Detta gäller bl.a 
denna skulpturs placering. 
Konstnären accepterade inte 
färgen på fasaden på Hallen 
och arkitekten ville inte måla 
den i en annan färg. Därav 
skulpturens placering på 
baksidan. Göte föreslog mig 
att väggen skulle målas vinröd 
och därmed passa till skulp
turen. Men å andra sidan 
skulle det då bli ett dj-la liv 
på H:43-arna. 
Vänligen 

Benny Jönsson 

BLASORKESTERN. Sö 3 0 .8 kl 
18,45 återupptas veckaövningar
na pil Kapellsalen ( Palaestra) . N y a 
medlemmar varmt välkomna. Rep 
inför Ku lturnatten och ev inför 
trafikspel på K;_.lturen 7.9 (obs 
ändrad dag). Det blir Chiledemo n 
stration den 11.9. 

Kompol har möte må 31.8 kl 
19.30 på vpk·lokalen. Diskussion 
om studenterna och bostadskön. 

Detta nummer gj o rdes av Lars 
·sörgström och Gunnar Sandin. 

Kontaktredaktör för nästa nu m 
mer Finn Hagberg, tel 129098. 

Hemma
Rectangle


