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M::ll(tslciftets 
problem 
Efter årsskiftet öppnas två 
nya daghem, stenkrossen och 
Gunnesbo. Enligt den borger
liga planen skulle dessa dagis 
drivas som småbarnsskolor. 
Nu leder ju valresultatet till 
att · borgarna förlorar majori
teten i nämnderna och oppo
sitionen har hela tiden varit 
mot småbarnsskolan. 

Förvaltningen som ska för
dela platser frågar nu, natur
ligt nog, vad det ska bli för 
typ av daghem. Borgarna har 
då i Socialnämndens arbetsut
skott meddelat att deras in
ställning var att man inte 
skulle planera för småbarns
skola på de berörda daghem 
men. 

Frukostkomplett 
I VBs t v avslutade serie om 
stadskärnans frukostställen 
skrev vi berämmande om Cafe 
Castanea på Grönegatan. Men 
en läsare tycker att vi allför 
ensidigt underströk dess karak
tär av gyrnnasistfik. Vid nio
tiden är det ett populärt rast
ställe för stans taxichaufförer, 
påpekar hon. 

Det understryker berömmet. 
Taxichaufförer brukar hitta till 
de bästa ställena. 

RIKSDAGS 
HÖRNAN 

Gr 

Algblomning och säldöd på
visar behovet av kunskap om 
havet och livet däri. Den ma
rinbiologiska forskningen ska 
förstärkas. Men blir det som 
hittills föreslagits, att den ska 
koncentreras till Göteborg, 
Stockholm och Umeå, hotas 
den vitala havsforskningen i 
Lund av utarmning. 

Detta var ämnet för Rolf 
L Nilsons (vpk) första enkla 
fråga i riksdagen. statsrådet 
Bodströms 8var var i viss mån 
positivt. Han läste upp två re
missvar som var mycket posl
tiva till forskningen i Lund 
och lät förstå att detta kunde 
ses som en markering. 

Politisk markering 
Ordtöranden Lena Beckvid 
(m), har sett till verkligheten 
genom att inte vilja starta 
småbarnsskolan. Företrädare 
för den nya majoriteten och 
förvaltningen har arbetat ef
ter detta: Man har diskuterat 
med personalen och försökt 
sätta samman lämpliga barn
grupper som liknar de i små
barnsskolan. Alternativ för
söksverksamhet har också 
diskuterats med personalen, 
som i många fall sökt sig hit 
för att få delta i försöket. 

Mp, vpk och s är positi
va till att pröva andra alter
nativa omsorgsformer. 

Då diskussionen i veckan 
togs upp i Socialnämnden sa 
plötsligt borgarna, nu före
trädda av Lars Bergvall (c), 
att man skulle driva igenom 
att småbarnsskolan startas på 
de berörda dagisen i decem
ber. Borgarnas tidigare linje 
om hänsyn till barn och för
äldrar har plötsligt ändrats. 
Nu väljer man konfrontation. 

Det blir svårt att bryta upp 
försöken när de väl kommit i 
gång eftersom barn.en inte 
kan flyttas hit och dit hur 
som helst. 

Den nya majoriteten får 
diskutera vad man ·nu ska 
göra. 

Försmådd älskare 
Innan valet föreslog social

demokraterna att en giupp 
med representanter för · alla 
partier skulle bildas för att 
sätta igång med arbete och 
planering för äldreomsorgen. 
Arbetsgruppen skulle arbeta 
så att den kontinuerligt kun
de lämna förslag till Social
nämnden. Sådana grupper har 
under det borgerliga styret 
tillsatts och arbetat med den 
pedagogiska inriktningen för 
daghemmen och en annan 
grupp har arbetat med åtgär
der mot missbruk. 

Nu sade Lars Bergvall (c) 
att centerpartiet inte ville del
taga i den gruppens arbete. 
Det samma gällde de övriga 
borgerliga partierna. Centerns 

Lt111dabo får berö1n 
i Norrland 
Den Umeåbaserade Norrlands
operans beställningsverk 
"Hästen och gossen", som hade 
premiär i lördags, blev en 
betydande framgång hos kriti
kerna. 

Beröm utdelas åt alla parter i 
den helgjutna föreställningen: 
uppdragsgivare, regissör, sce
nograf, dirigent, skådespelare, 
musiker m fl. I centrum för upp
märksamheten står givetvis 
tonsättaren, Jonas Forssell. 
Lundaborna har haft olika 
tillfällen att stifta bekantskap 
med honom som musiker i 
olika teaterföreställnirlgar eller 
som irlstrumentalist på olika 
vpk-arrangerade eller -initie
rade tillställnirlgar, solo eller 
tillsammans med Lund Kom
munistiska Blåsorkester. Han 
är f ö mångårig dirigent för 
dess systerorkester i Stock
holm. 

Men erkännsamma ord sägs 
också om librettisten Maria 
Sundqvist, som gjort en opera
text av Sara Lidmans material. 
Hennes text "öppnar sig för de 
roll- och funktionsbyten som 
är operakonstens kärna", en
ligt Leif Aare i DN. Det väster
bottniska, som är så centralt 
hos Sara Lidman, respekteras 
och används utan att bli till 
bygdespel eller ytlig exotism. 

Maria Sund vist är känd av 

skäl för att dra sig tillbaka var 
för det första att socialdemo
kraterna i sitt budgetförslag 
drog tillbaka de beslutade 
l 00 000 kronor som anslagits 
för projektering av ett nytt 
ålderdomshem. 

Centern hade i debatten 
före valet endast tackat ja till 
att samarbeta med social
demokraterna. 

Centern vill inte vara med 
om vpk och mp ska vara med. 
Centern uppträder här som en 
försmådd älskare. 
Kontentan blir alltså att till
sätts det en grupp med repre
sentanter för s och vpk vill 
borgarna inte vara med. Mp 
stöder beslutet att tillsätta en 
grupp, men vill inte vara med 
om borgarna inte är med. 

Maria Sundqvist, här i dirigent
rollen, fdngad av Andrzej Plo
ski. 

tusentals lundabarn som har 
lyssnat till Baba Yagas sagor 
och av tusentals lundabor som 
lyssnat till Bläsorkestern och 
sett dess elektrifierande diri
gent, men också av teater
besökare, klarinettelever m fl. 
·Nu har ännu en dimension hos 
denna mångsidiga artist blivit 
allmänt uppmärksammad. 

Rodnande fasad 

Brandstatione!J.lägger lugnt 
sin bredsida mot 

Kävlirlgevägen. 

När du går förbi 
viskar de stängda portarna 
om en alldeles bestämd 

möjlighet. 

Du gör dig beredd 
tänker dina steg i raskare 

takt. 
Men inget särskilt händer 

bara husväggens murgröna 
brinner 1 i den bevakade stillheten. 

Gr 

Karl Witting 



Från det 
kommunala 

Galten - en seg historia 
Hur länge ska SJ-bussarna 
vara kvar på kv Galten vid 
Vårfruskolan? Det ville vpks 
representant i miljö- och häl
soskyddsnämnden Jan-Erik 
Mattsson veta. Han kontakta
de en tjänsteman på stads
byggnadskontore-t. 
-Hur långt har planerna på 
en ny terminal kommit? 
-Tja. Vi tittade på överdäck
ning av järnvägsspåren norr 
om stationen men vi tyckte 
mte att det var så bra. 
-Vad har ni gjort i stället då? 
-Ja det blir väl Clemenstor-
get .. . 
-Men det är ju ett gammalt 
förslag. 
-Ja, jo det kan väl hända . Vi 
gör väl inte så mycket på det 
heller. 
-Arbetar ni inte med något 
koilkret alls? 
-Nej. Vi väntar på politiska 
signaler. 

Äntligen blir det slut på 
väntandet. Efter januari kom
mer vpks signaler att nå fram 
även till tjänstemännen. 

Oeniga sossar 
Då och då kommer begäran 
från någon varuhuskedja om 
att i Lund få anlägga en stor
marknad inriktad på bilburna 
kunder. Det senaste är Solidar, 
som vill bygga en stormark
nad på Gastelyckan. KFs ar
kitekter har ritat och kommer 
med förslag på inte mindre än 
sju olika lägen på Gastelyckan. 

Ärendet skulle behandlas i 
byggnadsnämnden men Birger 
Rehn (s) yrkade bordläggning 
så snabbt att det inte ens blev 
någon diskussion. Meningarna 
är nämligen delade inom so
Cialdemokratin. Ledande sos
sar har utsatts för påtryck
nmgar från partimedlemmar 
som gärna vill att Solidar ska 
få bygga en stormarknad i 
Lu,id. Det ryktas att även 
folkpartiet är positiva till 
stormarknadsplanerna. Fp har 
ingen bestämd åsikt om ex
ternvaruhus utan agerar 
ibland si och ibland så. 

N ej till trafiksäkerhet 
Vpks förslag om att sänka 
hastigheten i innerstan till 
3 O km/tirn fick inget posi
tivt gensvar från något parti 
i gatu- och trafiknämnden. 
När förslaget då ändrades till 
att endast utreda konsekven
serna av en hastighetsminsk
ning ändrade sig s och mp. 
Men borgarna ville inte ens 
det. De vet tydligen redan på 
förhand att en åtgärd som 
minskar bilisternas bekväm-

De stora elefanternas miljösefninarium: 

En pessi1nist, fyra optiinister 
Bengt Feldreich, som är en erfaren debattledare och 
mötesdomptör, vet naturligtvis hur svårt det kan 
vara att få ett auditorium samlat efter en förfrisk
ningspaus. Så han förstod vad han skulle ta till: 
"Genast efter uppehållet får vi se en sällsynt fågel 
på dessa breddgrader, en person som man sällan 
lyckas fånga In till den här typen av tillställningar, 
Hans Rauslng från Tetra Pak." 
Och när lemonaden var ur- samma företag", ville han ha 
drucken satt alla prydligt för- framfört. Miljörörelsen, av vii-
väntansfulla på utsatt klock- ken man enligt honom bara har 
slag. Ingen ville missa Sve- sett början, hade återgett ho-
riges Rikaste Man, eller Lon- nom hans tro på demokratin 
dons rikaste svenska skatte- som arbetsmetod. Det var ju 
flykting som det kanske borde opinioner och aktioner bland 
heta. vanligt folk, inte påbud upp

Fler elefanter 
Men det var fler stora elefanter 
som uppträdde på stadshallen i 
tisdags där tekniska fakulteten 
hade ordnat ett seminarium, en 
"framtidsdialog" om kunskaps
behov och ny teknik för en 
bättre miljö. 

Kerstin Niblaeus är, om än 
späd i kroppen, en sådan: ge
neraldirektör för kemikaliein
spektionen och tidigare rege
ringens forskningschef. Miljö
intresset har fått ett genom
brott under de senaste åren, och 
fyllde henne med tillförsikt. 
Hon menade också att det i 
princip fanns tekniska lös
ningar på de stora miljö
problemen, förutsatt att pro
dukter och processer om nöd
vändigt kunde göras om från 
grunden, om även ekonomerna 
lärde sej tekniska elementa, om 
teknikerna höll på sin ve
tenskapliga etik och inte drog 
igång dåligt underbyggda kata
stroflarm - och om ett hållbart 
internationellt samarbete kun
de organiseras: Sverige impor
terar t ex 80 % av sina kemi
kalier. 

Erlanders pojke 
Valfrid Paulsson på naturvårds
verket, landshövding Bertil 
Göransson och SJ-chefen Stig 
Larsson är även till det yttre 
stabila gossar. Den förstnämn
de är fortfarande en av "Er
landers pojkar" i den meningen 
att han i grunden har en femti
tal istiskt ljus syn på den so
ciala ingenjörskonsten och 
dess förmåga . Det blir säkert 
fler miljökatastrofer, men bl a 
med hjälp av friska miljoner 
till miljöforskningen ska det 
ordna sej så småningom. Dock 
oroade det honom att dagens 
fältbiologer tränade civil ohör
samhet på sina möten, inte 
mötesteknik som han och hans 
kamrater i ungdornsklubben en 
gång gjorde. 

Bertil Göransson inledde 
med att han representerade Skå
ne, inte bara M län. De båda 
skånelänen är "divisioner i 

ifrån, som hade åstadkommit de 
viktiga förändringarna på mil
jöområdet I denna anda för
svarade sej och sin länsstyrelse 
mot de kritiker som talat om 
passivitet och godtrogenhet: 
opinionstrycket kommer att 
tvinga syndarna till bot och 
bättring, repressiva metoder är 
allmänt ineffektiva (det hade 
han lärt i sitt arbete med ung
domar på glid). Och kommu
nernas miljö- och hälsovårds
förvaltningar i hans län ville 
ha denna förtroendelinje: 18 
hade svarat ja, bara l sade nej 
och l "vet inte". 

Fördelningen var ungefär li
kadan i det akademiska audi
toriet, att döma av reaktio
nerna. Allmänt gick landshöv
dingens charm väl hem. )Re
ferenten kunde dock inte låta 
bli att minnas det som höll på 
att manifestera en vändpunkt i 
Lunds socialdemokraters miljö
medvetande, att partiorganisa
tionen sa nej till Västra 
Ringen: ett beslut som emel
lertid togs tillbaka efter Bertil 
Göranssons energiska påtryck
ningar.) 

Stig Larsson trodde emeller
tid att regler och sanktioner var 
nödvändiga. Han har väl inte 
för inte fostrats i affärsvärlden 
och känner dess tänkande. Och 
beträffande det "företag" som 
han numera leder verkade han 
inte helt säker på att dess 
"miljöimage" skulle vända för
lustsiffrorna. Den konkurreran
de åkaren och bilpendlaren 
Malmö-Y stad tänker inte på 
miljön i första hand. Lite tvång 
måste nog till. 

Allvaret i Stig Larssons för
kunnelse skymdes dock av det 
vackra leende med vilket han 
uttalade sina farhågor. Och 
även hari tycktes ha en ljus tro 
på de miljöintresserade forskar
na: "Skaffa oss ett miljövän
ligt dragfordon för att köra släp 
och containers till det glesa 
nätet av godsterminaler!" Att 
det finns ett sådant sedan drygt 
femti år, nämligen det lilla 

elektriska Uh-loket och dess H
kusiner, tycks SJ-chefen inte 
ha uppfattat. 

Diva 
Och så var det Hans Rausing 
som med divans självsäkerhet 
framlade sina pessimistiska 
visioner. Vi får fler svält
katastrofer, inte bara i Afrika! 
Det kommer en rad nya olje
prischocker! Beduinerna tillåts 
underhålla öknarna i Sahara 
och polackerna skapar nya i 
Centraleuropa! 

Dessutom kommer det en 
ny istid snart. I det perspekti
vet är väl inte växthuseffek
ten så dum ändå, frågade han 
universitetsfolket i salen. Men 
han fick inget svar: det finns 
ju inga meteorologer i Lund. 

Men han växlade över till 
industrimannens korta och 
sakliga perspektiv. Den beslu
tade kärnkraftsavvecklingen 
var inget mindre än en kata
strof som skulle rasera sven
skarnas levnadsstandard. För
hoppningsvis skulle besluts
fattarna besinna sej. Men det 
var kanske tur att vi hade 
tillgång till ett utmärkt bräns
le i form av gamla mjölkkar
tonger och annat pappersav
fall. Rausing blev smått lyrisk 
när han talade om den under
bara cykeln: från växter via 
fotosyntesen till tetror och 
så åter till naturen igen. 

Sen fick han tillfälle att 
berätta att han var medlem i 
Greenpeace, och då applåde
rade salen entusiastiskt. 

Brasafton 
Den första onsdagen i varje 
månad händer det något på 
Kvarnbyskolan. Det är Före
ningen Kvarnbyskolan som 
mbjuder alla till temamöten 
med varierande godbitar. 
Nästa onsdag handlar det om 
den unga rockgenerationen 
och dess framtidssyn. "Med 
antimusikens makt kan vi 
förändra världen" kallar 
Jonas Jarl 23, basist i numera 
upplösta rockbandet Rosa 
Luxemburg, sin temakvälL 
" Jag spelar bas för att för
stärka något annat .. . " 
och vad det är kan du höra 
på Kvarnbyskolan som ligger 
strax utanför Malmö kl 19.00 
den 2/ Il. Buss 31 går dit ut 
från Värnhemstorget. Det 
brukar bli långa och intensi
va samtal. Och kaffe och bul
lar förstås. 
Välkomna. 



Akade1niska sällsamheter i Lund 
Raben & Sjögrens serie "Säll
samheter i ... " har hittills betat 
av många landskap och städer i 
Sverige. Nu har turen kommit 
till Lund och man har fått Nils 
Palmborg till att skriva Säll
samheter i Lund. 

Jag började läsa boken med 
stor förväntan. Nils Palmborg 
är synnerligen lundakunnig 
och han skriver väl och lätt. 
Hans bok om lundalitteraturen 
("Litteratörernas Lund") från 
1985 var ett efterlängtat pion
järarbete som fyllde en bety
dande lucka 

"Sällsamheter i Lund" är 
ingen dålig bok, men jag blev 
ändå besviken. Palmborg har 
valt att alfabetiskt - från Ar
keologerna till Osterling -
berätta om stadens kuriositeter. 
Och det må väl vara hänt. Men 
varför denna tonvikt på per
sonhistoria? Och framför allt 
- varför nästan bara akademi
ska gubbar? Att ett annat Lund 
ändå finns skymtar bara på 
några få ställen. Och att Palm
borg dessutom väljer att stoppa 
in Hagbard Isbergs beskriv
ning av hur lundastudenterna 

agerade strejkbrytare i Svedala
strejken 1898 under uppslags
ordet "Mårtensafton" under
stryker tendensen på ett nästan 
komiskt sätt. 

Varför står det ingenting om 
Armaturfabriken (det industriel
Ja Lund ute på Ideon har en 

Palmborg missar Palm. 

historia!), om koloniträdgår
darna vid Dalbyvägen (bland de 
äldsta i landet) med sina pa
viljonger från Lundautställ
ningen? Varför ingen historia 
kring Mäster Palms försök i 
stan 1881? Eller varför ingen
ting kring fattighusen vid Lilla 
Algatan eller om S:t Lars (Eric 
Hermelin platsar, förstås)? 

Även om det mesta i en bok 
av detta slag ändå skulle kretsa 
kring domkyrkan och akade
mien, så saknar jag viljan hos 
författaren att komplettera och 
nyansera schablonbilden av 
den "eviga ungdomens stad". 
Besvikelsen blev så mycket 
störrre, som Palmborg i "Litte
ratörernas Lund" just beklagat 
det faktum att det "andra Lund" 
nästan helt saknas i det 
litterära materialet. I verklig
heten fanns det ju! Här hade han 
haft sin chans. 

För övrigt är "Sällsamheter i 
Lund" en välskriven bok; för 
den påläste innehåller den kan
ske inte mycket nytt. Snygg 
typografi - en presentbok? 

i. 

Tvel(ar Jörn otn köpeprofessttrer? 
I sista numret av Lunds uni
versitets tidning, LUM nr 11, 
deklarerar Jörn Svensson, ny
ligen utsedd av regeringen till 
ledamot i universitetets sty
relse, att "universitetet måste 
vara till för alla - inte bara 
för näringslivet". Han säger 
också att "donatorerna ska 
hålla sig på avstånd så att 
forskningens integritet beva
ras. Högskolorna får inte bli 
filialer till näringslivet". 

Jag tycker att det är bra 
sagt av J örn. Men hur är det 
med praktiken? Vid universi
tetsstyrelsens sammanträde i 
september fanns ett förslag 
om att instifta en s k köpe
professur. Sparbanken Kro
nan i Växjö och Småföreta
garnas riksförbund hade kom
mit med en propå om att en 
professur skulle inrättas i en
treprenörskap och företags
utveckling. Banken och små
företagarförbundet skulle stå 
för fiolerna. 

Visserligen skulle place
ringen av en professur i Växjö 
strida mot ett riksdagsbeslut 
som säger att forskning bara 
ska förekomma vid de större 
universiteten. Men det var 
man beredd att tumma på el
ler kringgå . Modellen var att 
rent formellt knyta tjänsten 
till Institutet för Ekonomisk 
Forskning i Lund. 20 procent 
av forskningen skulle förläg
gas till Lund och resten till 
Växjö. Det kan synas lite 

egendomligt att man kan göra 
så här. Det fanns också röster 
som menade att man borde 
invänta den forskningspoliti
ska utredningen som kommer 
nästa år. I och för sig är det 
kanske rimligt att även de 
små universiteten får forsk
<~·ingsresurser, fast jag tycker 
att det är tveksamt att det ska 
vara företagens pengar som 
ska styra inriktningen. 

styrelsen röstade alltså för 
professuren. De fyra stude
randerepresentanterna rösta
de emot och hade enligt upp
gift förväntat sig stöd från 
vpks representant. Visserligen 
fick han med en protokolls
anteckning där han anför be
tänkligheter mot den alltför 
direkta finansieringsformen 
men vid omröstningen stödde 
Jörn övrigas ja. 

Om någon ska arbeta emot 
den växande styrningen av 
forskning och utbildning från 
kommersiella intressen borde 
det väl vara vpk. Ideon, upp
dragsforskning som enligt 
uppgift ökar kraftigt, alltfler 
personliga och formella rela
t ioner mellan universitet och 
näringsliv och nu de s k köpe
professurerna försvagar uni
versitetets ställning som en 
kritisk och ifrågasättande 
forskningsmilj ö. 

När företagen vill ha glans 
och reklam kan de erbjuda 
penningpåsen. Kanske hand
lar det om att få en skräddar-

sydd professur, kanske att en 
anställd får professors titel 
och tillgång till universitetets 
resurser. När företaget trött
nar får troligen samhället 
fortsätta finansieringen. Det 
l5lir marknaden som bestäm
mer vad som är relevant och 
intressant forskning. Tetra 
Pak, Perstorp, Trelleborgs AB 
är några välkända företag som 
bidragit. För övrigt hänvisas 
till en utmärkt artikel i Lurr
dagård nr 9 av doktorandom
budsmannen Krister Lander
berg. 

Bengt Hall 

Värdfamiljer 
Ni som vill ha internationell 
utblick, som vill möta vänner 
från andra kulturer och dela 
med er av vardagen. 
Vi söker Er. 
Ta chansen att få lära känna 
några av de flyktingar som 
kommer till oss här i Lund. 

Invandrarbyrån och Inter
nationella Träffpunkten för
medlar kontakter mellan flyk
tingar och svenska familjer. 
Informationsträff och tema
kvällar för alla som är intres
serade. 

Kontakta Gerd Pedersen, 
Internationella Träffpunkten, 
tel 046-11 57 11 eller Ulla 
Blomqvist, Invandrarbyrån, 
te! 046-15 59 42. 

bghet är de borgerliga partier
na inte intresserade av. Inte 
ens om åtgärden innebär ökad 
trafiksäkerhet i innerstan. 

Fel om utkastade barn 
Tidningarna, framför allt 
Sydsvenska Dagbladet ,har 
blåst upp den nya majori
tetens motstånd mot små
barnsskolan. SDS har för
sökt piska upp stämningen 
med påståentien som "barn 
kastas ut" och "verksam
heten ska upphöra tvärt". 
Detta är inte sant. 

Principellt är den nya 
majoriteten mot småbarns
skolan men de är inga 
dogmatiker. 

På onsdagen var Claes
Göran Jönsson (s), den bli
vande socialnämndsordföran
den Margareta Dovsjö (s) och 
Kajsa Theander (vpk) på 
daghemmet Nyponbacken i S 
Sandby för att lugna för
äldrar och personal efter 
tidningarnas hetskampanj. 

Självklart kommer inga 
barn att kastas ut och det blir 
inget idiotstopp för verksam
heten. Vad som kommer att 
hända med verksamheten får 
diskuteras fram gemensamt 
med föräldrar, politiker och 
personal. De orättvisa taxorna 
måste dock ses över. 

straff för kritik? 
Det blev "blockröstning" när 
skolstyrelsen skulle ge förord 
om rektor till den nya Vipe
holmsskolan. S, mp och vpk 
ville ha Polhemskolans mång
årige studierektor Gunnar 
Lindström men borgarna, 
som ännu en liten ' tid har 
majoritet, föredrog hans ex
terne konkurrent. Man kan 
undra om borgarnas beslut 
påverkades av att socialdemo
kraten Lindström gick .ut i 
hård kritik mot de borgeriiga 
skolpolitikerna för deras neg
ligering av hans skola. 

Rena tetror kan brännas 
- Nå Ulla Henriksson (vpk), 
troligen ny ordförande i ren
hållningsstyrelsen, vad säger 
du om Hans Rausings förslag 
om att bränna sopor som vi 
refererar härintill? 

- Jag ställer förstås upp på 
vpks politik att sopförbrän
ning-en ska upphöra, pga de 
ofrånkomliga utsläppen av 
dioxin och andra farliga äm
nen. Det är klart, får Rausing 
och hans kolleger fram h~rno
gena pappersprodukter så kan 
de förstås brännas och ge 
energitillskott. Men i så fall 
vore det väl ännu bättre med 
pappersåtervinning? 
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25 av Lucifers bästa kåserier 

S till a fl y ter 
Höje å 

Från Ängell1olm till Mosl(va. 

"Det första kåseriet publicera
des i februari 1980, och det 
sista dröjer, hoppas jag. Luci
fer är nämligen i hög grad 
läsvärd. - Vi är ofta oense, men 
jag tillstär gärna att det är 
välsignat att möta åsikter man 
ogillar i stilistiskt njutbar 
form. Den som läser de 25 
kåserierna förstår möjligen vad 
jag menar ... Mycket handlar 
om Lundapolitik, men det är 
gott om utblickar mot om
världen. Lucifer behandlar 
kommunisternas kräftgång i 
Bologna lika intensivt som 
den lokala koltrastpopulatio
nens problem." 

Jan Mdrtensson i SDS 

Finns i alla välsorterade 
lundaboklådar l 

Lunds Oberoende DamOrkes- resten får ni räkna ut själva) 
ter Med hjärtat till vänster - hade nämligen arrangerat fler-
se där! Ett namnförslag att talet av de stycken vi fram-
presentera på nästa repeti- förde, till stor belåtenhet 
tion. Förkortningen "0, tyckte vi själva, både vad gäl-
Dom" är inte så dum den hel- ler arrangemangen och fram-
ler, särskilt inte i Skåne. Men förandet. 
det var inte det som det här Vad konstföreningens ord-
lilla eposet skulle handla om, förande tyckte var lite svårt 
utan vår senaste - och första att utröna - sen vi slutat spe-
- turne. la talade han mest om hur 

I lördags ägde den rum och han först trott att Lunds 
platsen var stadshuset i Ängel- Damorkester var en stråkkvar-
ho lm där tre Telemän (varav tett, därefter överraskats av 
en kvinna) höll vernissage. att vi var så många och slutii-
För den som inte är närmare gen varit nära att trilla av sto-
bekant med familjen Teleman len när han förstod att vi var 
kanske jag ska vara lite mer blåsare allihop. Men lite besvi-
precis och tillägga att de tre ken var han nog över att vi 
var Stefan, far respektive far- inte spelade dixielandmusik. 
bror till kusinerna Sofia och Jag tyckte mig i alla fall höra 
Henrik. Själv har jag med ti- honom lufta en sådan för-

ler numera en mycket stor del 
av vår repertoar och vi spelar 
honom gärna. En vacker dag 
kanske turnen går till det sto
ra landet i öster - se bara hur 
det gick för Fria Proteatern i 
Stockholm. De har ju fått 
moskvaborna att jubla, sägs 
det. Hur ska det då inte låta i 
salongerna när vi inte bara har 
Vysotskij att komma med 
utan också en vals, special
skriven för oss (av Ulf Tele
man, vem annars?) och till
ägnad Alexandra Kollnontay. 
För att inte tala om titelme
lodin till HasseåTages film 
"Att angöra en brygga" -
skulle den inte sätta pricken 
över i:et i dessa Glasnosts och 
nedrustningsförhnadlingarnas 
tider?! 

den kommit att bli bekant hoppning före konserten. Vi hörs snart igen, 
med allt större delar av den Men, men, man kan inte till- det lovar vi 
Telemanska klanen och, som fredsställa alla - inte ens om Katinka H ort, 
av en lycklig slump, hade yt- man är dam. å Damorkesterns vägnar 

VB-läsare kan beställa boken terligare en av dess medlem- Själva var vi som sagt myc- PS Än så länge kallar vi oss 
genom att använda bifogade mar ett finger med i spelet ket nöjda med både musikval normalt bara för Lunds Dam-
inbetalningskort eller, om det kring denna vår första turne. och spel. Den ryske poeten orkester _ damokratin får ju 
har~ttlli~rn~~tain30kr~.u.l_f_T_._(_b_r_o_r_ti_ll_s_t_cl_a_n_-__ o_c_h_~_n_s_ä_tt_a_r_m_V~y.s.o.ts.b~j~· f~y-~~~h;a~m~· n~g~å;n~g~.------
på Veckobladets postgirokon-l 
to, 17459-9. 

Du kan också ringa till 
Lars Borgström, 131 97 5, eller 
Gunnar Sandin, 135899. 

" o 
S"Tl UA TL)TER 1lO)E !\. 

l 

Knitte Stenlund har gjort om
slaget till boken. Allra längst 
inne i vassen lurar Luciferfig!f
ren, välkiindför VBs läsare. At
skilliga av hennes och L-G 
Manns klassiska teckningar 
finns ocksd med som illustra
tioner i kdserisamlingen. 

VPK och KU 
i Radio solidaritet 

PA måndag den 24.1 O kl 17.30-
18 sänder vpk i Lunds Närradio 
inom ramen för Radio solidari
tet. Vi tar upp de senaste frAgorna 
i partiförhandllngarna. 

Samma kväll 22-23 sänder KU. 

S1nå trafikrefor111er 
Små reformer är också refor
mer. Gatu- och trafiknämnden 
beslöt i förra veckan att för
söka stimulera bussåkandet till 
centrum på lördagar och sön
dagar genom att dels låta ung
domar upp till 15 är få åka fritt 
i föräldrars sällskap, dels till 
lågt pris börja sälja ett "Åk och 
handla" -kort, som ska medge 
obegränsat bussåkande lörda
gar och helgaftnar. 

I Helsingborg har "Åk och 
handla"-kortet prövats under en 
tid, och det har fallit väl ut. 
Vpk tyckte att iden var bra men 
att man faktiskt kan åka in till 
stan på lördagar utan att 
handla. Det finns ju bjld, bib
liotek, konserter, teater, film, 
demonstrationer med mera. 
Vpk föreslog därför ett annat 
namn, "Åk till centrum"-kor
tet, men majoriteten instämde 
inte i detta förnuftiga förslag. 

Bilfri Innerstad 
Ovannämnda reformer är inte 
lika romantiska som om man 
genom lagstiftning, med ett 
enda klubbslag, införde bilfri 
innerstad. Tyvärr är själva pa
rollen "Bilfri innerstad" exem
pel på grov demagogi. En stad 

måste alltid vara öppen för 
yrkesmässig trafik, handikapp
fordon, flyttbilar för de boende 
osv. Även om det låter mesigt 
så är det faktiskt en bilfriare 
innerstad man bör eftersträva, 
och för att nå därhän krävs det 
reformer som är politiskt för
ankrade i en befolkning som 
gjort sig beroende av bilen. 
Det är en svår nöt att knäcka! 

Vi vet att köpmännen är en 
viktig påtryckargrupp som 
försöker hindra varje inskränk
ning av bilägamas privilegier, 
men de har en värdig mot
ståndare i alla de föräldrar som 
oroar sig för barnens väg till 
skolan. Se bara på V årfru
skolans föräldrar som lyckats 
få bort en hel bussterminal och 
som tvingat gatukontoret att 
bygga en rad gupp i gatorna 
kring skolan. Enkelriktning av 
Östra Mårtensgatan, ett trafik
ljus över Södergatan och en 
gång- och cykelväg utmed Sva
negatan blir troligen också 
följden av oroliga föräldrars 
gräsrotsaktivi t et. 

Det här pekar på en möjlig 
delstrategi: bygg dagis och 
småskolor i Lunds centrum! 

FH 

VPK. On 2 .11 medlemsmöte om 
budgeten . Viktigt möte eftersom 
vi för första gängen tillhör en ma
joritet som ska ta ställning 28-3 0 
november. Se vidare notiser i nä-
sta nummer. 
DAMORKESTERN. Sö 23.10 kl 
17.30 rep pil Kapellsalen. 
BLASORKESTERN. Sö 23.10 kl 
18.45 rep pil Kapellsalen . 
VPK IF . Lö 22 .10 fotbollsträning 
på Lerbäcksalan kl15-17. 
AMNESTY. T i 25.1 O öppet hus, 
Grönegatan 7. 
FÖRE LÄSN INGSINSTITUTET. 
Ti 25 .10 kl 19 Nils Lewan: Män
niskors land. stadsbib l ioteket . 

l!ifi-·ok l ·~ kommunalpolitik 

Kompol träffas på vpk-fokalen mä 
24.10 kl 19.30. Beredning av full
mäktige och kommunstyrelse 
samt diskussion om budgeten . 

Detta nummer gjordes av Lars 
Nilsson och Gunnar Sandin . 

KontaktreaaKtör för nästa num
mer Finn Hagberg, tel 129098. 

Hemma
Rectangle


