
UTGIVET A V VPK OCH KU I LUND 

Utkommer fredagar 19 8 9 15 :e år g. 

Fredagen den 27 januari 

i veckan 
27 jan - 2 febr 

Kalendarium över kulturarrange
mang och andra offentliga 
tillställningar. Interna möten 
återfinns som vanligt i mötes
spalten på sista sidan. 

SÖDRAN 
Fred-sön: 
VI ses Igen, barn. Louis Malles 
självbiografiska film om sin barn
dom i det av nazisterna ocku
perade Frankrike. Kl. 18.30 
Det finns för lite Indianer. Av 
Gunila Ambjörnsson (1988) om en 
40-talist och en 60-talist. Vägskäl 
• en filin om trädkramare av 
Peter Hagerrot. Filmerna visas 
tillsammans med början kl 21. 
NATTBIO på Södran fre-lör kl 
00,15: Jules och Jim. Klassiker 
av Fran<(Ois Truffaut fr. 1962. 
SÖNDAGSMATTINE Barnen från 
Blåsjöfjället. Av Jonas Sima 
(1980) m. bl a Beppe Wolgers o 
Monica Zetterlund kl 14. 
Tors 2/2:VI ses Igen barn kl 
18 30 Med Tidens Gång av Wim 
W~nders (1976) kl 21. Om män 
med rockmusik. 

BIO 16 
Carmen Carmen, Regi Carlos 
Saura.Fri entre. Fr 11 år. Må 30/1 
19,30 Nyvångsskolans Aula, 
Dalby. Tisd 31/1 19.00 Sv.~le
boskolans musiksal, Veberod. 
Onsd 1/2 18,30: Stadsbibl Hörsal 
Bredg. 5.To 2/2 18,30: Fälads
gårdens aula, 

STRINDBERGs "PELIKANEN" 
är hans mest spelade verk. Lilla 
Teatern spelar det på fred. 
lörd.sönd. kl 19,30 i G:a Elverket. 
T125101. 

MÅNTEATERN, en av Lunds 
egna teaterensembler, spelar 
barnpjäsen Långnäsorna p å 
stadsteatern lörd kl16. Passar s
åringar och äldre. 
Lunds stadsteater 1- 5/2 
131415 Det enda rätta av Tom 
Stoppard. 

Minnen från labyrinten- antiken 
i Erik Lindegrens lyrik. Föreläsning 
av Kristina Hallind. Lörd 11, 15. 
Antikmuseet Sölveg. 2. 

BACHÄLSKARE kan söka sig till 
Allhelgonakyrkan sönd 29/1 kl 
19.30. Janåke Larsson spelar verk 
för orgel och cembalo. 

Svår start för vpk-ordförande: 

3 punkter av 25 avverkade 
Kulturstödsnämndens första sammanträde under den "nya 
majoriteten" nu i onsdags blev problematiskt. TJu&ofell! ~unkter 
stod på dagordningen och till det hade man anslag1t tva t1mmar. 
Men mötet tog tre och en halv timme, och på den tiden hann 
man bara de tre första punkterna! 
Nämndens nye ordförande, Ra- rande. Peter Larsson ~ar s~m 
bert Berg (vpk), var en smula bekant e~t långt och mtens1~t 
bekymrad efter mötet: förflutet 1 KFML/SKP o~~ !ar 

- Det fanns en lång rad tala om Rabert Berg som mo~-
viktiga anslagsärenden och prin- koviten". Han ha?.~ up~n?.arh-
cipfrågor som vi inte kunde av- gen hoppats att SJälv bh namn-
göra, berättar han. Nu .får vi dens nye or.?förande. . 
hoppas att det blir mer gjOrt på Det berattas emellertid från 
nästa sammanträde som vi ska ha valberedningens arbete att J~St 
om fjorton dagar. kulturstödsnämnden var den for-

Det är uppenbart att alla sta som. socialdemokrat~rna 
ledamöter i nämnden inte gillar släppte till vpk. Uppenbarligen 
att Rabert Berg, som i en inter- är Claes Gö~an _Jönssons & Cos 
vju har betecknat sej som en förtroen.de .. for sm ~edande r~pre-
"tämligen traditionell" kommu- sentant 1 namnden mte det basta. 
nist, blev ordförande i nämnden. Nu blev det en segdrage~ de-
Rabert säger det inte själv, men batt i formella frågor: om namn-
känslorna inför honom lär vara en ska ha ett arbets~tskott eller 
ljum-ma hos nämndens förra ett presidiu~, o~ ljänsteman~-
ordförande Kerstin Lidbom (fp) ens delegatlOnsratt osv. Ordfo-
och framfö'r allt hos Peter Lars- randens linje segrade, men det 
son (s), nämndens vice ordfö- satt alltså hårt åt. __ _ 

·Ett nytt Aten- en utopi? 
I måndags träffades vpk:are 
från kulturnämnderna och plöj
de igenom en rad problem. Ett 
speciellt intressant förslag .~ar 
att återuppliva den gamla dram
men om ett nytt kulturcafe a la 
Aten. Ett ställe där man kan 
fika, spela· schack, läsa tidnin~_
ar från när och fjärran och dar 
det också kanske finns en liten 
scen för uppträdanden. student
kåren tycks inte ha krafter nog 
för att rekonstruera gamla Aten 
på AF, så det gäller väl att hitta 
en ny lokal. 

För en blåögd optimist före
faller Elverket mitt i stan vara 
den ideala platsen, nu när Lilla 
teatern flyttar ut sedan "den nya 
majoriteten" lyckats Iö.sa pro
blemen kring lokalen Vid Stor
torget, men rykten går att El
verket ska bli antingen bank
lokal eller försäljningsställe för 
Bibliotekstjänst. 

I det senare fallet skulle det 
kunna finnas en teoretisk chans 
att Bibliotekstjänst tände på 
iden om ett kulturcafe. Något 
sorts samarbete med Lunds 
stadsbibliotek när det gäller tid
ningar borde kunna etableras 
(Ekska huset som biblioteket 
vill införliva rymmer nog bara 
Lundasamlingen. Men egent-

!igen skulle det behövas en 
fristående lokal för tidnings
läsare, som kunde öppnas tidigt 
på morgonen innan trycksvärtan 
stelnat). Lilla teatern och andra 
tiljans folk vore kanske in
tresserade av att framträda på 
cafeets scen. 

Om nu Elverket inte går att 
använda till kulturcafe tänker 
sig Rabert Berg att stadshallen i 
någon mån skulle kunna fun
gera som en dylikt. Om man 
nämligen tog bort garderobs
diskarna och i stället skapade en 
cafemiljö. Mången ungdom har 
särskilt fredags- och lördags
kvällar svårt att komma in på 
restauranger och dansställen. 
En modifierad stadshall med 
ungdomliga arrangemang i 
hörsalarna skulle kunna för
bättra situationen i centrum. 

Även om det för tillfället inte 
finns någon enkel lösning tyc
ker jag att vpk borde håll~ 
drömmen om ett kulturcafe 1 
Lund vid liv. Lund blir ju inte 
precis mindre i framtiden utan 
behovet kommer att öka, sär
>kilt om innerstan blir mer" 
attraktiv genom att privatbilarna 
minskar i stadskärnan. 

FinnHagberg 

Lösnummer 2 kr 

VB kunde inte ha 
sagt det bättre 
själv 
- Att landsbygdselever uppvisar 
sämre betyg och provresultat är 
ingen ny företeelse. Det gäller 
också för små glesbygdsskolor i 
landet där lärarna har oändligt 
mycket mer tid att ägna åt ~~je 
elev än vad deras kolleger 1 lat
ortsskolorna har. 

- Jag tror de lägre betygen 
och sämre provresultaten beror 
på att den kunskapssyn som 
kommer till uttryck i läroplanen 
bygger på stadsbornas och de 
högutbildades världsbild. Det är 
alltså inte så att lands-bygds
eleverna är dummare än stads
eleverna. Det är förmodligen 
helt enkelt så att också andra 
kunskaper och färdigheter än de 
som sätts högst i läroplanerna 
anses viktiga på landet. 

Säger skolstyrelsens nye ord
förande, ex-stockholmaren Lars 
Andrre (s) enligt Sydsvenskan 
den 25.1. VB (eller åtminstone 
vissa VB-skribenter) har länge 
hävdat något liknande. Det är 
inte säkert att alla måste ställa 
upp på tätorternas mekaniska 
kunskapsjakt, och det kan v.ara 
kännas viktigare att kunna mJöl
ka en ko än att veta när Karl XTI 
dog, tycker de nog ute i Vebe
röd och de andra byarna. 

Och så har de ju sina stora 
miljövärden att kompensera sej 
med i de östra kommundelarna! 

Marknadskrafter 

Privat överflöd 
söker en andra hand 
eller en tredje. 

Sånt vi klarar oss utan 
bjuds ut på Clemenstorget 
för ett par kronor. 

I tullkammaren över gatan 
är stämningen en annan. 
Ordnat och numrerat 

väntar ett livs nödvändigheter 
på nykter värdering 
och obekanta rösters rop. 

Karl Wirting 
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På söndag ( ki 16 -18) inleder C 
H Hermansson samtal kring äm
net kristendom och marxism, 
hos studentprästerna på Krafts 
Torg 12 B. 

C H Hermansson mycket 
lämplig som inledare i det äm
net. Med sin gedigna kunskap 
om marxismen kan har klarlägga 
de missförstånd som finns kring 
det famösa marx-citatet om "re
ligionen som opium för folket". 
Ett citat som stympats och 
misstolkats - inte alltför ovanligt 
bland marxisters motståndare -
men dessvärre har också citatet 
missförståtts bland socialister 
och kommunister. 

Under lång tid har på många 
håll i tredje världen ett fruktbart 
samarbete mellan kristna och 
marxister kommit till stånd. 
Detta samarbete har vuxit fram i 
den konkreta situationen då båda 
grupperna kämpat sida vid sida 
mot en gemensam förtryckare. 
Följden är att man berikat var
andra på det ideologiska planet 
och att man nått fram till insikten 
om att det ena utesluter inte det 
andra. Politiken och tron har 
formats i den revolutionära si
tuationen och när den pragmati
ska sidan har fått dominera över 
den dogmatiska har stora fram
steg i samarbetet ägt rum. 

Den revolutionära kampen 
har inte samma utgångpunkt för 
marxismen och den kristna tron, 
men samma konsekvens näm
ligen "tjänandet av medmännis
korna, de små och svaga". 

Marxismens utgångspunkt 
ligger i insikten om förändring
ens nödvändighet, för ett rättvi
sare samhälle. De kristna tar sin 
utgångspunkt i "Du ska älska 
Herren över allting och din nästa 
som dig själv". 

Tillsammans har man format 
revolutionen i Nicaragua, kam
pen i övriga Latinamerika och 
Sydafrika etc. 

Situationen i väst är helt an
norlunda. Ändå ser vi inför 
framtiden öppningar och möjlig
heter för ett möte i den praktiska 
politiken mellan kristna och 
marxister. Redan nu samarbetar 
kristna och marxister inom par
tiet tillsammans för en bättre 
miljö, rättvisa och mot im
perialismen. På de allra flesta 
områden borde idag kristna och 
marxister stå stå på samma sida 
av barrikaderna. 

Vpk Lund vill aktivt sträva 
mot att alla olika grupper som 
kämpar för samma sak, går 
samman i kampen för en bättre 
framtid. I den kampen har krist
na och marxister möjligheter att 
finna varandra. 

V pk Lund, styrelsen 

Förslag av läsare: 
Trådbusspendel 
i centrum 
Debatten om Lunds busstrafik 
börjar gå upp i varv. Alla inser 
att vilken gata man än väljer för 
bussarnas genomfart så blir det 
problem. Alltså bestämmer man 
sig för det alternativ man finner 
minst dåligt och sedan fläskar 
man på ordentligt och talar om 
att alla andra lösningar är omöj
liga i medvetande om det egna 
alternativets svagheter. 

En annan reaktion är "kör 
bussarna var som helst utom på 
vår gata!" Sålunda påstår köp
männen i Klostergatan att om 
bussarna (men inte bilarna) ska 
köra den vägen måste praktiskt 
taget samtliga affärer stänga! 

Veckobladet kontrar med att 
valet av Klostergatan är en klass
fråga och kötthandlare Widerberg 
har korvsmet mellan öronen 
eftersom han har föreslagit St 
Laurentiigatan! Det är nog ingen 
tvekan om att VB leder på poäng 
när det gäller vettlösa argument. 
Kan det bero på en miss i klass
analysen av Widerbergs bilburna 
knakeköpare? 

Debattnivån till trots skall jag 
våga mig på ett förslag som, ge
nomfört, skulle kunna minska 
problemen med både SJ- och 
stads bussarna. 

Dela upp SJ-bussarna på två 
terminaler - en vid Spoletorp (i 
Spolegatans förlängning) och den 
andra vid Södertull ( det är en ide 
som jag lånat av förre postbe
handlingschefen i Lund, Gustav 
Crantz). Förbind dessa två termi
naler med en trådbusspendel som 
går från Spoletorp under Kung 
Oskars bro på SJs område, ut på 
Bangatan vid det gamla godsma
gasinet, Nygatan, Hardeber
gabanans gamla banvall förbi 
Högevall till Södra lekplatsen 
och åter. Hållplatser vid Centra
len och Högevallsbadet 

Dela även upp stadsbussnätet i 
en nordvästlig del som angör en 
terminal i kv. Galten (betydligt 
~indre än den SJ har idag). För- j 
bmd även dessa två bussnät med 1 

en trådbusslinje som kör Galten, 
Botulfsplatsen, Stortorget, Klos
tergatan, Bangatan, St Petri Kyr
kogata, Kyrkogatan via Stortor
get och Botulfsplatsen tillbaka till 
Galten. 

Kanske räcker det med en linje 
som knyter ihop både SJ- och 
stadsbussarna: Södertull, S. Es
planaden, Bankgatan, Galten, 
Stortorget, Klostergatan, Banga
lan, Spoletorp. Denna sträckning 
är knappt tre km och kan köras 
på mindre än 10 minuter. 

Trådbussarna skall gå med 
täta intervall (max 5 min) pch 
helst vara gratis för alla påsti-

gande för att öka smidigheten. 
Finansieringen kan, efter ameri
kansk förebild, Lunds bilister stå 
för. 

En sådan uppdelning av buss
näten, i kombination med tråd
busspendel, minskar bussköran
det i stadskärnan och den 
busstrafik som återstår i centrum 
blir av miljövänligt slag utom i 
Spole-, Ban- och Bankgatorna. 

Tillsammans med ytterligare 
inskränkningar i biltrafiken skulle 
det ge ett vänligare centrum där 
man i lugn och ro kan handla sin 
knake i Lunds trevligaste kött
affär: Widerbergs! 

För att undvika ett extra buss
byte vid resa mellan två ytterom
råden bör en ringlinje inrättas 
som även, åtminstone vissa tider 
av dygnet, passerar de större ar
betsplatserna. 

Gunnar Belin 

Omdömeslöst 
om Klostergatan 
VB:s ledare i nr 2 om Kloster
gatan var inte ointressant. Där 
fanns konstruktiva förslag som 
säkert kan komma till nytta. 

Tyvärr innehöllledaren också 
förlöpningar av ett slag som inte 
kan få stå oemotsagda. 

Att okväda en medmänniska 
genom att säga att hon inte har 
annat än korvsmet mellan öro
nen är inte bara ovärdigt i största 
allmänhet. Det smakar också 
hets mot yrkesgrupp -jfr uttryck 
som "bonddjävel", "snut" etc. -
och kan tydas som utslag av 
akademiskt förakt för det prak
tiska livets folk. En vänstertid
ning borde minst av alla göra sig 
skyldig till sådant. 

Lika huvudlöst är rekom
mendationen att "sabotera bi
lismen i stort. Med alla upp
tänkliga (min kurs.) medel". 
Både herr och fru Svensson fin
ner det idag lika naturligt att 
köra bil som det en gång var att 
åka cykel. De har ingen som 
helst förståelse för sådana ut
tryck för extremt bilhat. Däre
mot begriper de i många fall 
mycket väl, att bilismen i inner
städer måste begränsas, om inte 
gatorna skall bli oframkomliga 
och miljön olidlig. Tyvärr kan 
fanatiska yttranden av detta slag 
allvarligt försvåra det konstruk
tiva arbetet med att finna lös
ningar på trafikproblemen. Jag 
anser mig ha rätt att tala klar
språk i den här frågan, eftersom 
jag hela mitt liv har varit cy
kelåkare och cykelfrämjare. En 
insändarskribent påstod t o m 
häromdagen, att jag var "cyklist 
och inget annat", och något lig
ger det väl i det. 

Nu har naturligtvis VB rätt att 
som fri tidning anse vad det vill. 
Dessvärre tror en del gott folk 

att VB är representativt för Vpk 
Lund. Man kan inte gärna 
klandra dem för det, så länge 
man på första sidan kan läsa att 
tidningen utges av Vpk och KU 
i Lund. Det borde vi ändra på 
med det snaraste. 

Lars-Arne Norborg 

Svar till Lars-Arne 
Norborg 
Som redaktör och skribent är 
man alltid glad när läsarna rea
gerar på ens texter. Det är inte 
första gången som Lars-Arne 
Norborg har invändningar mot 
ledare under vinjetten "VB-kom
mentar", och i principfrågan går 
åsikterna fortfarande isär. 

Var fjärde vecka är det alltså 
VB-redaktionen själv som skri
ver och ansvarar för ledaren (an
nars är det vpks respektive KUs 
styrelse). Ledaren kröns då av 
den ovannämnda vinjetten. For
mellt är det lätt att hänvisa till 
detta. 

Men reellt har Lars-Arne 
Norborg säkert rätt i att många 
läsare inte uppfattar sådana 
nyanser utan gör vpk (Lund) all
mänt ansvarigt för allt som står i 
tidni,ngen, inte bara på ledar
plats. Detta har diskuterats förr 
och inte lett till några ändringar. 
Det nya som nu har hänt är att 
vpk har fått plats i ett slags 
kommunalt maktblock. Det kan 
göra partiet och dess rep
resentanter känsligare för par
tiets offentliga framtoning . Men 
det aktualiserar även frågan om 
VBs roll: ska tidningen i första 
hand vara ett "regeringsorgan" 
eller en "kritisk granskare"? 

Det är en diskussion som får 
föras inte bara av redaktionen 
utan också av VBs läsare och 
politiska "huvudmän". Den 
kom-mer nog upp på vpks 
förestående årsmöte. Det är inte 
på förhand givet att redaktionen 
avvisar alla förslag till ändringar 
av det nuvarande systemet. 

Så till sakfrågan. Den åbe
ropade ledaren uttryckte faktiskt 
en förståelse för lundaköp
männens klassintressen när det 
gäller centrumtrafiken. Det är 
naturligt och legitimt av korv
handlare Widerberg att protes
tera mot att hans kunder inte kan 
parkera utanför butiksdörren. 
Men -det är faktiskt inte hans 
sak att tala om var stadsbussarna 
ska gå i stället, som han t ex 
gjorde i butikens namnlistor 
efter omläggningen, enligt vilka 
bussarna skulle förvisas till den 
fjärran St Laurentiigatan. I och 
med det får han tåla att man man 
öppet säger vad man anser om 
hans förståndsgåvor. 

Bilismen ska naturligtvis be
kämpas med politiska medel. 
Men sådana finns av olika slag. 
Vi vet ju att trots alla vackra ord 
så brer bilismen hela tiden ut 
sej, i landet som i Lund. Som 
marxister och materialister för
står vi mekanismen: alltfler skaf
far bil och blir beroende av den, 

Forts på sista sid 



Lokalredaktörens lördagar 
Utgivningen av Jan Mårtenssons . . . 
käserisamling Beska droppar Dahlbeck ell71' en av VBs regel- m1kolon. Hans v1~ar ät: upp-
frän Lund aktualiserar nägra av bundna sJa:!benter, men Jan skattade av mänga lasare; m~ av 
VB s gamla käpphästar. Mårtensson ar _alltså kungen. Det denne recensent. Man kan Järn-

Ack, forna tiders Lund! 
Lund är, har vi konstaterat, den 
största svenska staden utan egen 
dagstidning. En grundläggande 
svaghet med det tillståndet är att 
det inte finns tillräckliga kanaler 
för en fortlöpande lokalpolitisk 
debatt. Nostalgiskt åberopar vi 
de år i början av seklet då det i 
Lund fanns tre egna dags
tidningar. Den tidens journalister 
drog sej inte för politiska vink
lingar i sina nyhetstexter, och så 
hade man utförliga repor-tage 
från stadsfullmäktige och en 
mängd andra lokala möten. 

Och hur ofta skriver de tre 
Malmötidningarna ledare om 
lundapolitiken, frågade vi reto
riskt i samband med att VB fyll
de tio år 1985. Inte lär det ha be
rott på VBs utmaning, men 
faktum är att både Arbetet och 
sydsvenskan sen dess har börjat 
med regelbundna ledare från 
spridningsområdet, som alltså 
ofta handlar om Lund. 

Kåseriet som surrogat 
Men det finns andra sätt att 
kommentera lundapolitiken. Se
dan 1980 har sydsvenskans lo
kala redaktionschef Jan Mårtens
son skrivit lokalpolitiska 
kåserier varje lördag. Att nägot 
blir en framgäng brukar kunna 
avläsas pä försöken till 
imitation. Sedan fyra är har 
signaturen Fabian haft en 
liknande lördagsspalt i Arbetet, 
och sä smäningom följde även 
Skänskan efter. 

DA har vi alltsä fått vad VB 
efterlyste? Nej, inte riktigt. 
Högst sällan har vi en situation 
där Arbetet polemiskt försvarar 
en socialdemokratisk linje och 
Sydsvenskan/Skänskan en bor
gerlig hållning i en lundapolitisk 
stridsfräga. Journalisterna står 
fria frän de politiska partierna pä 
ett sätt som säkert stämmer med 
förhärskande modern press
ideologi, men som är till förfäng 
för den lokala debatten. 

Jan Mårtensson nämner Arbe
tet tvä gånger i det fylliga urva
let. Men Veckobladet får sex 
omnämnanden. Vi är förstAs 
smickrade, men med tanke på 
den blygsamma roll som VB och 
dess moderparti spelar i för
hällande till Arbetet och social
demokraterna är relationen inte 
riktigt bra. 
Tidningskungens audiens 
Utgivningen får sägas befästa 
bilden av Jan Mårtensson som 
stadens ledande journalist, den 
obestridde Lokalredaktören. Den 
ställningen har han främst tack 
vare sin tidning, den som det 
borgerliga Lund (och flertalet av 
VBs redaktörer) läser först varje 
morgon, och det kan vara orätt
vist mot Skänskans Anders 

får ett symboliskt uttryck fjärde föra med en arman politisk !ör-
torsdagen i var månad. Efter att dagskåsör, Friskytten i DN (den-
ha skick_at iväg sitt referat frän samme som först avslöjade de 
fullmäkhgemötets första timmar delikatare aspekterna av Ebbe 
åte~vänder h_an till ~tadshallel!s Carlsson-affären). Friskyttens 
foaJe, slår seJ strateg1skt ner m1tt vitsar är absurda och hals-
för sammanträde~salens utgång- brytande eftersom hans politiska 
ar och häller aud1ens. Där är han lina är s ä hårt spänd. Mårtens-
mötets egentliga mittpunkt för sons vitsar är mer i nivä med 
nägra timmar. Med ett öra lyss- lustigheterna i Lunds kommun-
nar han pä förhandlingama i fullmäktiges talarstol. 
högtalarna. Med det andra 
noterar han smä förtroenden som 
politikerna kommer fram och 
levererar, mer eller mindre pä 
rad. 

Informatören får sin belöning 
lördag morgon. DA får han eller 
hon se sin uppgift och kanske 
också sitt namn i tidningen un
der vinjetten "Lundapolitik", 
kopplat till en liten vits eller 
arman lustighet. 

Det kan hända att omnäm
nandet är lätt kritiskt eller iro
niskt, men det gör inget, för ing
enting är sä behagligt som att 
hängas offentligt (Alfredson, 
efter Voltaire). Men för det mes
ta är det snällt, för Mårtensson 
är vidsynt och välvillig man. 
Det är en välvilja som brukar 
lysa även över vpk (och VB) 
försävitt vi inte överträder den 
goda smakens gränser. 

Returinformation 
I detta visar sej den- borne 
Lokalredaktören. En god sädan 
mäste nämligen vårda sej om 
returinformationen, kort sagt 
skriva (och helst skriva snällt) 
om sina läsare, i varje fall de 
tongivande av dem. Belöningen 
fär han, om inte förr, när han 
ger ut sina kåserier i bokform 
lagom till jul. Jan Mårtenssons 
bok har, vad vi förstätt, sAlt bra 
här i stan. 

Detta med beska droppar är 
alltså falsk varubeteckning. Själ
va tycker vi nog att det kan ver
ka jolmigt med all välviljan, och 
fastnar när Mårtensson i en for
mulering visar att han faktiskt 
har svårt för nägon. Men säg oss 
den skadeglädje som varar be
ständigt. Efter nägra år har kåsö
ren fätt upp ögonen för även 
denna persons goda sidor. 
Exempel pä vpk-are som fätt 
erfara denna allt snällare bedöm
ning är Tarcisio Bommarco och 
Kajsa Theander. Att förstä allt är 
att förlAta allt, ack ja. 

Harmonins vådor 
De riktigt stora, minnesvärda 
journalisterna var aldrig med i 
Rotary. De var outsiders och pä 
kant med etablissemangen, och 
det kunde ge deras ord en skärpa 
som fick dem att leva länge. 

Den skärpan ftnns inte hos 
den harmoniske Märtensson. 
Han skriver väl förstås, i en stil 
som väl får betecknas som lun-1 
densisk, med ett övermått av se-

Kärleken till Lund 
Men detta att vara lokalredaktör 
är förstås sin egen konstart. Den 
befattningens största dygd är na
turligtvis att älska sin lokal, dvs 
sin stad. Den kärleken har Jan 
Mårtensson i rikt mätt, och det 
är väl den sam är grunden till 
hans allomfattande välvilja. Han 
gillar alla som, frän olika ut
gångspunkter, älskar och vårdar 
sej om Lund. Han anser{mser att 
(lokal) politik är viktigt, och han 
sörjer säkert över allt svepande 
klank mot politik och politiker 
som han får höra i de borgerliga 
kretsar där han har sin dagliga 
verksamhet. 

Sä vi tycker det är bra med 
Jan Mårtenssons lördagsbetrak
telser, och tycker det är bra att 
de har samlats till en bok. Fast 
hälften hade varit nog. 

Gunnar Sandin 

Folkets Bio 
söker folk! 
Folkets Bio behöver lite 
nya medlemmar helst ak- i 

tiva. Som hjälper till med 
programplanering, biljett
försäljning och filmvisning. 
Folket Bio i Lund började visa 
filmer i den egna biografen 
"Södran" i Mejeriet, i september 
1987. Sedan dess har ett 50-tal 
mer eller mindre aktiva medlem
mar tillkommit. Föreningen har 
visat filmer onsdag- söndag, 
nattfilmer pä fredagar och lör
dagar samt matineer pä lördagar 
och söndagar. Man har ocksä 
arrangerat en rad filmfestivaler 
med kortfilmer, nollbudgetfilmer 
m.m. 
En motkultur 
Folkets Bio i Sverige startade 
1973, som en partipolitiskt 
obunden socialistisk kultur
förening. Syftet var bl.a. att ge-

Frln det 
kommunala 

Redan i år 
- Redan i år kommer det att 

bli förbättringar som syns. Vi 
jobbar för fullt med att verk
ställa de beslut som fattades på 
fullmäktiges budgetsamman
träde. 

!Jet säger Sven-Bertil Pers
son, vpk-are och nyvald vice 
ordförande i socialnämnden. 
Han berättar om sitt förslag om 
hur man ska få största möjliga 
effekt av de "extrapengar" full
mäktige anslog till barnomsor
gen. Det gäller att höja kvalilen 
samtidigt som antalet platser 
ökar. 

- Vi pratar mycket om 
kvaliten på äldreomsorgen ock
så. Vi nöjer oss inte med att 
trampa på lite snabbare i de 
gamla fotspåren. Det kommer 
att synas redan när nästa 
älderdornshem är klart. Det blir 
mycket bättre än de gamla 

Sven-Bertil har tagit tjänst
ledigt pä deltid för att sköta sitt 
uppdrag i social-nämnden. I 
praktiken innebär det att han är 
borta frän sitt vanliga jobb pä 
onsdagarna. Nästan hela dagen 
går At till sammanträden. På 
förrniddagen är det beredning. 
DA deltar Sven-Bertil, ordföran
den i nämnden, Margareta 
Dovsjö, och förvaltningschefen. 
Pä eftermiddagen är det an
tingen AU-möte eller nämnd
sammanträde. 

- Sä har det varit hittills. 
Nu ska vi göra beredningarna 
effektivare. DA hinner vi besöka 
olika institutioner före nämnd
sammanträdet. Det är viktigt att 
hålla kontakt med verksamheten 
pä fältet. Det kommer att bli 
mycket jobb, slutar Sven-Bertil. 
Men det blir spännande. Det är 
en utmaning att fä vara med att 
verkställa det jag kämpat för sä 
länge. 

nom oberoende visningsnät nä ut 
till en stor publik som armars inte 
fick chans att se filmer gjorda av 
filmare - såväl svenska som ut
ländska - som inte var kommer
siellt gängbara pä vanliga bio
grafer. I Folkets Bios kulturpoli
tiska plattform sägs bl a an före
ningen skal. verka för en folkligt 
förankrad motkultur. 

Den socialistiska grundsynen 
innebär inte - som en del tror - an 
Folkets Bio begränsar sig till 
några enstaka områden eller äm
nen. Tvärt om vill vi visa filmer 
som skildrar alla människors be
hov av glädje, spänning, illu
sioner, drömmar. 

Om du är intresserad el. har 
nägra frågor vänd dig då till Fol
kets Bio, Stora Söderg. 64, 223 
54 Lund Tel. 13 10 50. 
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POSTTIDNING 

KVINNLIGA TONSÄTTARE 
finns det? Musikprogram av Aino 
Lund och Tove Antehag sönd kl 
15 i stadsbibliotekets Gröna rum. 
MUsiKAVDELNINGEN p å 
Stadsbibl, vad finns där? Allmän 
visning Tisd. 18,30 

Envar sin egen entreprenö~ Forts fri}n sid 2 
och det väger tyngre än deras 
eventuella, principiella kritik 
mot bilismen. Sanuna sak gäller 
de beslutsfattande politikerna. 

CULLBERGBALETTEN brukar 
det vara rusning till i Lund. 
Biljettförsäljningen i full gång. 
Föreställningar 26,27,28/2 , 12/3. 

ALTERNATIV TRAFIKPLAN för 
Skåne. Lunds Miljögrupp startar 
seminarium om trafikfrågor. Kon
taktperson i trafikgruppen Mats 
Ameen, tel 1485 o. 

VAD HÄNDER l AFGHANI
STAN Offentligt möte med 
Anders Davidsson från Afghani
stankommilen i Vpk Lunds lokal 
Bredg 28. kl 19,30 Måndag 30 
januari. Arr Vpk Lunds inter
nationella utskott. 

DET AKUTA TILLsTANDET i 
Colombia, föreläsning med Jaime 
Corena fr. Union Patriotica. Månd 
30/1 kl 19.00 Stadsbibl studierum 
3. Bredg 3 Arr Kursverksamheten 
o. Colombia en solidaridad. 

ARBETARE l LUND FÖR 100 
AR SEDAN. Utställning på 
Kulturen. Alla dagar 12 - 16. 

STÖDFEST FÖR GNU Lörd 
20,00 Internationella Huset, 
Tullg. 14. Tidskriften GNU behö
ver stålar. Ta med dig ovänner, 
svärmödrar, djur, småbrudar och 
älskare. Och käk och annat vad du 
nu mer kan tänkas vilja inmundiga. 
Frivilliga bidrag erlägges vid dörren 
(en femtiolapp räcker). l 

STUDIECIRKEL l SOCIAL15M l 
startar på Smålands. Onsd kl 18 är l 
föreslagen dag. Smålands exp T 1 

120680.Vara studerande inget krav för 
att bli medlem av Smålands Nation. 

KONSTUTSTÄLLNING hos 
Föreningen Jose Artigas,Vpk-Hu
set Bredg. 28. Må-Fre 12 -
16 :Kristina Mieziewska, olja, 
gouache och pastell. Jesper 
Wokander foto . 

MALMÖ:: Bio Spegeln S:a 
Förstadsg 38. Sönd. 17.00 l 
Bergmans Sommarnattens 
leende. 

Fassblnder-pjäsen på Folkteatern 
spelas onsd - lörd. 19,30. 

BRASAFTON PA KVARNBY 
1/2 Författarmöte med Christer 
Persson om närhet, distans och 
försoning människor emellan. 
Kvambyv. 543. Tel. 040/494313. 

Från vår lokala Tekniska Hög
skola rapporteraas det att alla 
hämningar numera släppt när 
det gäller s k köpeprofes-sorer. 
Det berättas bland annat om en 
affärsman och ekonom från 
Sjöbo. Han lyckades hysa in sig 
på en teknisinstitution som förde 
en tynande tillvaro. Där etab
lerade han sig snabbt som en 
effektiv försäljarg av forsknings
och utredningsresultat - en 
verksamhet som kan bli rätt 
lönande om man arbetar efter 
gängse affärsmässiga prin-ciper. 
Dvs om man ger kunden vad 
kunden vill ha och förser 
rapportema med universitetets 
sigill. 

Med hjälp av de intjänade 
pengarna (och en hel del per
sonliga kontakter) köpte han sig 
l st professur och grundade l st 
"forskningsstiftelse". Sjöbo 
kommun ställde upp med en 
rejäl fastighet i hopp om att stif
telsen, som hade anknytning till 
universitetet, skulle bidra till ut
vecklingen av kommunen. Det 
faktum att affärsmannen hade en 
släkting i kommunledningen kan 
ha bidragit till generositeten. 

Verksamheten utökades med 
storslagna och vidlyftiga s k ut
vecklingsprojekt varvid "profes
sorns" benämning och ämnes
innehåll ändrades i takt med vad 
som för tillfället var lönsamt. 
Aktiviteterna kunde bedrivas i 
befriande avsaknad av kritik och 
skepsis, som ju är så tråkiga och 
kreativitetshämmande ingredien-

Eisler i mars 
De temadagar kring Hanns Eis
lers musik som skulle ha anord
nats i höstas av Lunds Kommu
nistiska Blåsorkester m fl fick i 
hast inställas. Nu är det emel
lertid klart att evenemanget 
kommer att genomföras fredag
lördag den 10-11 mars, och i 
något· större skala än vad som 
tänktes förra gången. Det blir 
musikvetenskaplig föreläsning 
och dito seminarium, filmer med 
Eislermusik, agitationsmusik på 
stan, kammarmusikkonsert mm. 
För instrumentaldelen av den 
senare har ensembeln Sintonietta 
Syd engagerats. 

VB återkommer med närmare 
informationer. 

BLOCKFLÖJT kommer aldrig till 
sin rätt i blåsorkester. Blockflöjts
virtuosen Dan Laurin spelar ensam 
på Konstmuseet månd 30/1 kl 
19.30. Musik från medeltida 
Holland till dagens Japan. 

l 
i 

ser i normal akademisk verk
samhet. I planerna ingick såväl 
etableringen av miljöfarliga fab
riker i Sjöbo som flygmaskin
industrier i Skåne. 

Nu när miljöfrågorna börjat 
bli rumsrena även på Tekniska 
Högskolan, har han lyckats 
få skolans ledning att lansera 
sig själv, tillsanunans med en av 
våra mer kända förpacknings
direktörer i Lund, som miljöns 
räddare och vår framtids fräl
sare. Samtidigt med detta verkar 
det som om han lyckas kursa 
andelar i sitt ägandes slott till de 
av skolans sektioner i vilka hans 
kompisar styr. 

En del av de styrande 
på Teknis ser det här, som man 
numera säger, som ett framtids
koncept för universitetet. Att 
öppna universitetet för renod
lade entreprenörer skulle göra 
verksamheten både glamorösare 
och mer lönsam. Den nya tidens 
"forskare" skulle kunna bli helt 
oberoende av de snåla stats
makterna. 

Att man sedan slipper träla 
med omständlig forskning med 
allt vad det innebär av arbets
krävande vetenskapliga krav, att 
man slipper långa och tråkiga 
sammanträden och att man 
slipper handskas med studenter, 
det får man på köpet. 

PS. Entreprenören/professorn i 
fråga heter som bekant Karl 
Lidgren. Vem förpackningdirek
tören äranar nog läsaren själv. 

l CH 
l Hermansson 
i kommer till 
1 Lund! 
! Söndag 29 jan. 

På inbjudan avstudentprästerna 
inleder han ett samtal om 
Kristendom och marxism. på 
Kyrkans Forum, Krafts torg 12 
B Kll6-18. 

På kvällen medverkar 
C H i Domkyrkans "sön
dagskväll i kryptan"ocb 
talar om "Vem bar makten 
över Sverige?" 
Alla är naturligtvis välkomna! 

Det är nödvändigt med goda 
program och utredningar och 
förslag. Men som politisk signal 
till allmänhet och beslutsfattare 
behövs också den oförsonlighet 
mot bilismen som man fort
farande ser sällsynta exempel 
på, t ex hos "Kommando Birgitt
a Dahls intentioner". Och den 
oförsonligheten får inte göra halt 
inför den enskilde bilisten. 

Gunnar Sandin 
VB-redaktör 

Katten Tusse 
Katten Tusse som blev överkörd 
den 13 januari när han skulle 
tassa över Svenshögsvägen har 
blivit en het potatis för kom
mundelsnämnden på Norr. Tusse 
har uppmärksanunats i TV, SDS 
och Hemmets Veckotidning, och 
folk vill skänka pengar till ett 
minnesmärke. Men nämnden 
tvekar om de ska bejaka den 
skrivelselom Finn Hagberg 
skickat in. Är det inte en smula 
löjligt med kattpengar, kanske 
man frågar sig i presidiet. 
Avgörandet sker på tisdag i ar
betsutskottet. 

VPK IF. Lö 26.1 kl 15-17 träning på 
Ler-bäckskolan . 
BLÅSORKESTERN. Lö 28.1 kl14-16 
pro-gramdiskussion för alla på 
Mejeriet. Sö 29 .1 rep på Kapellsalen 
kl 18.45 (vi börjar på slaget, enligt 
aktuellt beslut). Mozart, Kagel mm. 
(Sö 5.2 årsmöte.) 

ll!ii==-1 
KOMPOL har möte 30.1 kl1 g på vpk
lokalen. BeredninQ av kommun
styrelsen, budgetd-1skussion, bilfria 
veckan mm. 

~l 
Detta nummer gjordes av Finn 
Hagberg, Rune L1ljekvist, Gunnar 
Sandin och Lasse Svensson. 

Kontaktredaktör för nästa nummer 
Gunnar Sandin, tel135899. 
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