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29 sept - 5 okt 
VB:s kalendarium över kulturar
rangemang och andra offentliga 
tillställningar. Interna möten åter
finns i mötesspalten på sista si
dan. 
BIO Södran Fred lörd sönd.torsd 
kl18.30 "Mapantsula" Den första 
sydafrikanska filmen om svarta, 
gJord av svarta, med deras egen 
syn på apartheid. (fr 15 år). Fred 
lörd sönd torsd kl 21: "Landskap 
i dimma". Regi Theo Angelopo
los. (fr 11 år). Fred lörd 24.00 
Nattbio "Sammy & Ro sie" Sevärd 
studie i söndertall enl. DN. (fr 15 
år) Sönd 14,00 Matine "Kalle 
Stropp och Grodan Boll" (34 min). 
MEJERIET fred 21 ,00 Jacob Hell
man 
Musik i Lund stadshallen sönd 
kl19: symfonikonsert med Lunds 
stadsorkester, L-E Larsson , Tjaj
kovskij, HansGefors. Torsd 19,30 
Konstmuseet: Amati-kvarteten 
spelar Vagel, Sjostakovittj, Beet
hoven. 
stadsteatern fred o lörd 19,30, 
sönd 16,00: "Melodin som kom 
bort". Helsingborgs stadsteater. 
Mycket sång och tradjazz av 
SPECTRA. 
Teatro Nucleo fred 20,00 Biblio
tekets hörsal monodramat "la 
male il Tabacco" (Tobaken är 
skadlig) en monolog av A Tje
chov framförd av Paolo Nani på 
engelska. Arr Kursv o Lilla Tea
tern. 
Kulturen öppet 11 - 17, utställ

-ningar: "Arbetare i Lund för 100 
år sedan - typograferna", (lörd 
sista dagen). "Den gamla bokens 
dagar" utst. i Lindforska huset 30/ 
9-1/10. Seseparat notis. 
LUKRISS (Knstna studentrörel
sen i Lund) är en ekumenisk 
studentförening. De har program
kvällar varje torsdag på Kyrkoga
tan 4 (ovanpå bokhandeln Ar
ken). 
Botan Sönd 16-18. Svamp-jou
ren. 
Smålands exp 11-15. Fred. på 
kvällen PUB med Victor Jarafö
reningen, lörd 21 ,00 l afton dans, 
varannan samernas, tisd styrel
semöte i puben kl 18, teatergrup
pen på scenen 19,00, onsd sista 
dag för förslag till valberedning
en. 18,00 feministcirkeln i puben, 
18,00 politiska utskottet i logen, 
film 20,00: "PermanentVacat1on". 
Amnesty International stormö
te tisd kl 19 i bibilotekets studie
cirkelrum. 

o 

Lars Aström igen: 
Viktig trafikutredning försenad 
Den 16 februari i år beslöt kommunfullmäktige uppdra åt 
gatu- och trafiknämnden att utred~ Lun~s framtida ~ol
lektivtrafik samt att senast i augusti redovisa en utredmng 
om kostnader för och miljökonsekvenser av nya stads
bussar, drivna med el (genom tråd), etanol eller naturgas. 
Utredningen skulle utgöra underlag för beslut om "1990-
talets miljövänliga stadsbussar". Beslutet fattades på för
slag av Lars o Åström (s). Men den förvalt.ning vars poli
tiske ledare Aström är har inte klarat av sitt uppdrag. En 
preliminär redovisning kommer tidigast i mitten av okto
ber. 

Handläggande tjänstemän 
verkar inte ens ha varit medvet
na om fullmäktigebeslutets tids
gräns . Saken reser nya tvivel 
om Lars Åströms lämplighet 
som ordförande i denna viktiga 
nämnd. 

Handlingskraft 
J ag satt som intresserad åhörare 
på läktaren i stadshallen när 
fullmäktige debatterade frågan 
och tog sitt beslut. Jag förvåna
des över förslaget och den so
cialdemokratiska motion som 
låg till grund för det. Att utreda 
något så omfattande och kom
plicerat som en helt ny dnv
teknik för stadsbussarna är en 
kvalificerad uppgift, särskilt om 
utredningen direkt ska ligga till 
grund för beslut om genomfö
rande. Tjugoåtta veckor var en 
mycket kort tid i samman
hanget. 

A andra sidan är det lätt att 
bli led på de hundratals utförliga 
trafikutredningar som under se
nare år gjorts i Sveriges städer 
utan att något egentligen har 
skett. Här fanns en man och ett 
parti med handlingskraft som 
insåg att saken brådskade. 
Åströms förslag fick också stöd 
av både Roland Andersson 
(vpk) och Andre de Richelieu 
(mp), och fullmäktiges beslut 
v ar enhälligt. 

Tre konsulter 
Augusti månad gick utan att nå
gon utredning redovisades. I 
tisdags, den 26 september, kon
taktade jag Ronnie Carlen som 
är handläggare av frågan på 
gatukontoret. Han berättade att 
utredningsuppdraget hade för-

delats på tre konsulter, en för 
varje drivteknik. Utredningen 
om naturgasbussar var inte in
kommen än men vitntades inom 
kort. Sedan skulle förvalmingen 
sammanställa utredningarna och 
presentera dem för gatu- och 
trafiknämnden, som hade nästa 
sammanträde den 30 oktober. 
Inarbetningen av nämndens 
synpunkter skulle ta ytterligare 
tid. 

För Carlen (som f ö gav ett 
sympatiskt intryck) var upp
giften om fullmäktiges tidsgräns 
uppenbarligen en nyhet. Han är 
själv ny på sitt jobb och fanns 
där inte i februari när beslutet 
fattades. Men det gjorde hans 
chef, Ulf Nordqvist, och kom
munikationen i förvaltningen har 
uppenbarligen inte fungerat som 
den skulle. Eller är det mellan 
nämnden och förvaltningen som 
glappet finns? 

Om det var VBs förfrågan 
som fått effek~ vet jag inte, men 
på onsdagen kom beskedet att 
nämnden ska få en presentation 
på ett extra sammanträde den 18 
oktober. Sedan föreslås en re
misstid på två månader. Ska vi 
gissa att det finns ett besluts
underlag i början av nästa år? 

Som skäl till fördröjningen 
anges bl a att utredningen har 
kompletterats efter synpunkter 
som mp-ledamoten Peter Björ
ling har gett på ett sent stadium. 

Hotad auktoritet 
Att en utredning blir försenad är" 
inget nytt. Däremot borde det 
vara normalt att saken anmäls. 
Till fullmäktiges möte i augusti 
förelåg det ingen sådan anmä
lan. 

Tyvrn kan man också se ett 

mönster. Förra året lanserade 
Lars Åström överraskande ett 
fö rslag i hundramiljonersklassen 
om spårvagnar i stadskärnan. 
Efter ett kritiskt utlåtande från 
en professor på Chalmers drogs 
det tillbaka. Hans agerande 
kring bilfria veckan var långt
ifrån konsekvent. Denna gång 
formu lerade han ett oövertänkt 
utredningsuppdrag som verklig
heten redan har korrigerat. Trots 
fördröjningen finns det dess
utom grundad anledning tro, att 
utredningen inte kommer att 
vara utförlig och genomarbetad 
nog för att kunna leda till ett 
beslut om genomförande. Aven 
denna gång handlar det ju om en 
hundramiljonersfråga. 

Det mest betänkliga är ändå 
följande. Kommunens ekonomi 
är som bekant mycket an
strängd. satsningar på utbyggd 
och miljövänlig kollektivtrafik 
är alltså mycket dyrbara. För att 
kollektivtrafiken ska kunna häv 
da sej inför Claes Göran Jönsson 
krävs nog att dess främste tales
man har stor auktoritet. Lars 
Åströms auktoritet kan rimligen 
inte vara den bästa efter turer 
som de här nämnda. 

Jag har sagt det förr och upp
repar: trafikfrågorna är så vikti
ga att de bör företrädas av en 
mer kompetent och omdömes
gill ~ommunalpolitiker än Lars 
Astrom. 

Gunnar Sandin 

Ben 
Riksantikvarieämbetet stöder 
alltså osteologerna, dvs ben
forskarna, i fallet med barngra
varna i Bonderup. Efter hundra 
år kan farfar inte längre sova 
tryggt i mullen. Han har har 
blivit fast fornlämning. 

En bävan går genom byarna. 
Snart har kanske "osteologen" 
samma lugubra klang som 
"obducenten" hade häromåret. 
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Om kommunala 
sängar och pengar 
När vpk Lund för några är sedan 
föreslog att Lunds kommun skulle 
sälja Grand hotell var det mänga som 
höjde pli ögonbrynen. Det är ju inte 
traditionell kommunistisk politik att 
förorda försäljning av kommunala 
fastigheter. Men om man tittar 
närmare pli fallet kan det knappast 
vara en klok politik, inte ens för ett 
arbetarparti, att äga hotell som man 
arrenderar ut med en ärlig förlust i 
miljonstorlek. Att behålla Grand 
hotell i kommunens ägo skulle ha 
varit motiverat om verksamheten i 
huset varit kommunal eller viktig för 
kommunen att stödja. Det fanns flera 
goda förslag pä sådan verksamhet när 
frågan var aktuell, men det är den 
knappast längre. 

Ett hus som däremot står på 
dagordnmgen, närmare bestämt 
kommunfullmäktiges, är gamla 
elverket i hörnet Winstrupsgatan
Stora Grllbrödersgatan. Det är en 
gammal industribyggnad som alltfö r 
länge fått stå och förfalla i väntan på 
att kommunen skulle samla sig till 
ett beslut om vad huset ska användas 
till. Den gamla industrimiljön har en 
hel del fina kvaliteter som har 
utnyttjats bl a för teaterföreställning
ar och konstutställningar. Detta 
tillsammans med det mycket centrala 
läget gör att elverket skulle kunna 
spela en viktig roll som ett kulturellt 
andningshål i centrum. 

N u vill fastighetskontoret ha 15 
miljoner av kommunfullmäktige för 
att renovera. Det ska bli fint i gamla 
elverket - socialdemokraterna vill 
nämligen hyra ut till Skllnska 
banken, och vårt affärssinnade 
fastighetskontor filar på cll kontrakt 
som i vanlig ordning verk ar resultera 
i en nätt liten förlust för kommunen. 
Det gör nu inte så mycket, har man 
låtit förstå från ansvarigt hå ll. 
Fastighetspriserna stiger snabbare än 
nånsin just nu, och hela 
värdestegringen kommer att tillfalla 
kommunen. Fast för att realisera 
denna måste kommunen sä lja huset. 
Och vill man det finns det redan en 
majoritet. Borgama vill nämligen 
sälja- till Skånska banken. 

Sä här sitter vi då med våra 
principer. En gammal 
indu stribyggnad mitt i centrum, med 
massor av outnyttjade möjligheter, 
ska bb bank. Ty bank blir det om vi 
inte lyckas fä socialdemokraterna på 
bättre tankar. Och det verkar föga 
troligt eftersom deras hittil ls allt 
överskuggande intresse i den här 
affären har varit att ordna en lokal åt 
Skänska banken. Vi kan välja mellan 
att hyra ut lokalen åt banken och 
behålla huset, vilket vi väl får kalla 
vän sterlinjen, och att helt enkelt sälja 
huset, den traditionella högerlinjen. 

Vi tycker att kommunen har 
mycket liten anledning att ägna sig åt 
att hålla förrnediare av sängar och 
pengar med lokaler, särskilt när man 
inte ens lyckas fä det att gå med 
vin st. Lät oss därför så här i efterhand 
(frågan var nämligen uppe på 
fullmäktigemötet i går kväll) komma 
med ett gott råd: sälj! Vi kan ha 
mycket roligare för pengarna än så 
här. T ex kunde man arrangera en lite 
mer handlingskraftig och lite mindre 
desperat bamomsorgspolitik. 

V pk Lund, slyre/sen 

Känd orkester byter namn 
På kulturnatten spelade Lunds Kommunistiska Blåsorkester 
musikallska vinjetter till en text av Göran Palm. Det var sista 
gången som lundaborna konfronterades med det pompösa nam
net. På ett möte följande kväll beslöt orkestern att byta namn till 
Röda Kapellet. 

Länge ifrågasatt 
Det var dock inga aktuella reak
tioner som låg bakom namn
bytet. Det gamla namnet har 
ifrågasatts bland orkestermed
lemmarna i tretton års tid, dvs så 
länge det har funnits. Det 
tillkom en gång av ekumeniska 
skäl, dvs för att kommunister 
från olika organisationer (det 
fanns flera i Lund på den tiden) 
skulle vilja vara med. Orkestern 
har fortfarande stor politisk 
bredd, men nu handlar det 
utöver vpk-arna inte om diverse 
smågrupper utan om socialde
mokratiska eller miljöpartisriska 
sympatier. Därmed har den 
kommunistiska beteckningen 
blivit irrelevant. 

V id sidan av sin ekumeniska 
roll har namnet fungerat som en 
mild provokation. Vissa 
orkestermedlemmar har sett 
detta som en fördel, andra inte. 
Klart är att många mötesarran
görer har haft svårt att ta det i 
sin mun eller penna, vilket i sin 
tur har fått den alltid tjänstvilliga 
orkestern att anta allsköns 
tillfälliga benämningar. Detta 
kameleontiska liv har (av 
många) känts påfrestande i 
längden. 

Uppenbart är också att många 
som annars gillat orkestern har 
skyggat för dess namn. Den har 
successivt vunnit i anseende, 
men förmår fortfarande inte att 
engagera mer än cirka fem pro
cent av dP. ak tiva blåsarna i 
staden. Befnad från den kom-. 
munistiska stämpeln har den 
goda möjligheter att på kort tid 
fördubbla sin styrka, menar 
några inom den stora majoriteten 
bakom namnbytet. 

Knapp majoritet 
Ja. beslutet att byta namn var 
nästan enhälligt. Sannolikt hade 
skiftet kommit långt tidigare om 
man kunnat enas·om ett motför
slag . Men det har inte gått, al
ternativen har varit för många. 
Den svårigheten gällde även nu, 
och det vinnande förslaget vann 
med de knappa röstsiffrorna 10-
9 över ett annat. 

Politiskt och praktiskt innebär 
namnbytet ingen förändring. 
Orkestern är har sin utgångs
punkt i vpk (som f ö kanske 
cckså byter namn på nästa 
kongress) men vill spela för 

Mot bro, för tråd 
Ett tjänstemannaförslag om 
miljöprogram för Lund behand
las just nu . Vpk förbereder en 
samlad partiremiss sotn vi får 
anledning att återkomma till. 

Tills vidare ska vi notera frå
gans behandling i gatu & 
trafiknämnden på dess senaste 
sammanträde. Nämnden hade 
flera kritiska synpunkter på pro
grammets avsnitt om trafiken. 
Sålimda instämde den i center
representantens yrkande att inte 
bara bussarna utan också lastbi
larna måste öv_erge dieseldriften 
(hur det nu ska gå till). Social
demokraterna fick gehör för 
kravet på särskilda körfält för 
kollektivtrafiken. Vpk samlade 
en majoritet för ett nej till bilbro 

över Öresund. Och miljöpartiet 
blev inte lottlös t: c, s och vpk 
stödde yrkandet att trådbussar 
ska utgöra stamnät i den lokala 
kollektivtrafiken. Detta är 
egentligel't ett anmärkningsvärt, 
men positivt, föregripande av 
nämndens egen pågående utred
ning (se artikel härintill). 

Dessutom ansåg nämnden att 
naturvårdsverkets normer för 
dieselutsläpp i Lund ska gällar 
redan från 1992. I övriga riket 
sker det först två år senare. 
Däremot var det vara c, mp och 
vpk, dvs tre ledamöter av tret
ton, som ifrågasatte nya ringled
ers och förbifarters välsignelse 
för miljön. 

vänstern och Je progressiva 
krafterna i stort. Den har undan 
för undan breddat sin repertoar 
och vidgat sin rekrytering . Ju
bileumsåret 1990 räknar den 
med att ha stor aktivitet. 

PS Röda Kapellet var ursprung
ligen täcknamnet på' en kommu
nistisk spionorganisation urideJ 
andra världskriget. 

En gammal räv, 
va ordet 

I veckan hadeArbetet en helside
sannons från SAS där3/4 av sidan 
upptogs av ett övernaturligt foto 
av Hans Cavalli Björkman. 
Uppenbarligen var SAS syfte att ~ 
utnyttjaBjörkmanframtoning av ' 
pålitlig skånsk grabb och MFF
hövding. Han tilläts föra fram 
kritik mot SAS men i slutändan 
ändå hoppas på förbättring .Nej 
det skall mer till för att övertyga 
en gammal räv som mig, säger 
HCB bl a i annonsen. 

Intrycket av gammal.räv har 
sedan annonsen producerades 
förstärk ts efter avslöjandena om 
Björkmans hus-och skatteaffä
rer. 

HCB på vars heder man en
ligt honom själv inte får tafsa, 
har som andra rika knösar tänjt 
på skattereglerna till sin förmån 
så att hankunnat bo i palats till en 
hyra för en ordinär 3-rummare. 

Vänta ska du få se, slutar 
annonsen. De fick vi. 



Ingen vidare utbildning 
I förra veckans VB beskrev vi vpk-representanten Roland An
derssons negativa reaktion på beslutet att sända kommunens 
personaldirektör, Leif Riilf, på utvecklingskurs för 40 000:-. VB 
kan nu avslöja detaljer om programmets innehåll och syfte. 

Utbildningen omfattar femtio 
dagar i perioder under tiden 9 
nov. - 8 juni. Antalet deltagare är 
begränsat till18. Enligt pro gram
merkommer LeifRiilf attpåtyra 
dagar få lära sig hitta sin egen 
ledarstiL I tv å dagar kommer han 
att lära sig ~rganisera sin verk
samhet och lika lång tid får han 
ägna åt att lära sig handskas med 
konflikter. Men före det skall han 
ägna två dagar åt att få reda på 
vad kursen egentligen handlar 
om. 

Personaldirektören får dessu
tom en halv vecka för att lära sig 
person al a dm ini s t r a tio n, 
ekonomi,juridik och data kring 
detta. För att kunna driva företa
get Lunds kommun så fram
gångsrikt som möjligt skall Leif 
Riilf åka på studiebesök både i 
Skåne och till Kungl. Huvudsta
den, sammanlagt fyra dagar, för 
att titta på framgångrika företag 
m.m. 

Chefen skall lära sig till chef 
De viktigaste delarna av program
met är emellertid något som kal
las projekten. Där får Leif Riilf 
tillsammans med enarman av de 
arton arbeta med realistiska pro
blem inom kommunernas värld 
så au han kan förbättra sin för
måga att leda, lösa problem och 
arbeta med förändringar. Detta 
skall han hålla på med i tjugo dar. 
För att personalchefen i kommu
nen skall kunna lära sig vara 
personalchef i en kommunen får 
han spela realistiska rollspel om 
arbetet i en kommun under sak
kunnig handledning. 

Företagsstudier 
Arrangörerna är inte riktigt nöj
da med de fyra dagamas studie
besök i Skåne och Stockholm 
och lägger därför på ytterligare 
tio dagar for besök i näringslivet, 
som det heter i programmet. Leif 
Riilf får då en individuellt vald 
studie på ett företag där han 
kommer att arbeta nära ledning
en med "strategiska problem" 
(avskedanden?). Leif försäkras 
att detta är ett arbeta som han 
kommer att tycka är både roligt 
och utmanande! 

Varför allt detta? 
Det är Svenska kommunförbun
det i Malmö som anordnar den 
här kursen som vänder sig "le
dande chefer". Man tror att 90-
talet kommer att ställa stora krav 
på Leif som chef. Han skall då 
leda sina medarbetare mot beslu
tade mål (har han inte gjort det 
tidigare?), och han skall arbeta 
flexibelt och kunnigt (har han 
inte gjort det heller tidigare?). 
Leif Riilf skall lära sig vara en 
förebild för sina medarbetare (i 
att gå på kurser?) och han skall 
sätta sin prägel och stämning i 
sin organisation. 

Det här kalaset kostar kom
munen 40 000 kr plus logi, 
traktamente och resor därför att 
en chef skall vara borta två ar
betsmånader för att lära sig det 
som han anställdes för att göra! 

N. Person 

Leksaksinsamling 
Lond-Leon 
7 oktober 
!början ~v november så åker 
Lennart Prytz som officiell re
presentant för Lund till Le6n. 
Han kommer, förutom allmäna 
artighetsbetygelser, att ha med 
sig ett erbjudande till Le6n att 
få hjälp med kommunala 
miljöproblem. Genom Le6n 
rinner en flod som man gärna 
vtll ha hjälp med att rena.Lunds 
kommun är villigt att beta! resa 
och uppehälle för någon som 
kommer hit för att ta del av 
v åra erfarenheter. 

Tidigare under hösten, närmre 
bestämt lördagen den 7 
oktober, så blir det en 
leksaksinsamling på Stortorget. 
Det blir musik av Röda 
Kapellet (tidigare känd under 
narrmer Lunds Kommunistiska 
Blåsorkester). Som förberedelse 
till leksakinsamlingen har 
Vänortsföreningen Lund-Le6n 
skickat ut ett bildband till alla 
mellanstadieskolor i Lund 
tillsammans med ett texthäfte. 
På Stortorget kommer också att 
finnas en utställlning om Le6n. 
Utställningen kommer sedan att 
cirkulera på Lunds skolor och 
bibliotek. 

Alltså kom med dina/era 
gamla lel<saker till S tortorget 
den 7 oktober. 

Begagnad damcykel önskas köpa. 
Ring Margaretha, tel 146401. 

Mot en ny yttrandefrihetslag 
Som allvarlig förfäktare av kon
spirationsteorier besökte jag 
nyss Juridiska Föreningen för att 
höra lite om våra senaste affä
rer. Justitieminister Leila Frei
valds anförande berörde ytterst 
lite av det väntade - men fak
tiskt psykvårdslagstiftningen 
som väl i och för sig kan kallas 
en affärsverksamhet, och som 
varit livligt kvasidebatterad på 
sistone. Att det ligger i statens 
intresse att "psykiskt störda", 
dvs farliga (!), hålls i schack 
påminner mig om en diskussion 
jag hade med Kjell Lindqvist, 
Vetandets värld och ett skippat 
manus till Klarspråk om depå
neuroplektikas inverkan på 
tanke- och yttrandefriheten . Det 
Danske Center for Menneske
rettigheder har haft en seriös 
debatt om detta, svenskarna 
missar som vanligt poängen. Så 
även Leila Freivalds som talar 
om våldsbrottslingar. Hur som 

helst kunde man ana staten som 
normgivare, knappast de med
borgerliga intressena. Ett center 
för mänskliga rättigheter hade 
hon hört talas om för från Lund. 
Antagligen från Gudrun Schy
man, vpks vice ordförande. Jag 
tror verkligen inte att det skulle 
fun~era tillfredsställande i statlig 
re g t. 

Det ställdes juridikfrågor, 
som domartillsättning efter 
"kompetens" och nämndemän
nens problem med massmedia. 
Tidningen Advokaten tar snara
re upp nämndemännens problem 
som partistyrda. 

Massmedia nämndes av en 
frågeställare som problem i t ex 
Palmerättegången. Att mass
media problematiserades så 
mycket kan leda till farhågor att 
yttrandefriheten knappast kom
mer att "öka" med en ny lag. Vi 
ska få en parlamentariskt be
slutad yttrandefrihet, vad nu 

detta kan innebära. Troligen att 
massmedia slutar ifrågasätta. 

På min fråga om hur 
Freivalds upplevde sin situation 
som justitieminister i vetskap 
om att Sverige löser sina rätts
räteproblem mer att sparka 
justitieministrar på löpande band 
svarade hon att hon måste yttra 
sig med försiktighet, står för vad 
hon sade (hon sade alltså inte så 
mycket påtagligt under kvällen), 
att aktieaffärer skulle total
datori seras. Att stå för vad and
ra , t ex riksdagsgruppen, sade 
v ar däremot inte alltid lika ro
ligt. 

Har man upplevt Leila Frei
valds i tidigare roller och Anna 
Greta Leijons relativa spontani
tet erinrar man sig deltagande 
devisen "En svensk tiger". Vpks 
gökdebatt kunde ersättas av 
väsentligare frågor. 

Birgitta Fernstedt 

Pressöversikt 
I veckans pressöversikt ska vi 

referera material frän några Malmö
tidningar. Vi börjar med Sydsven
skan som i sin serie av engagerade 
artiklar i ämnet Mordbrand pä 
onsdagen nådde fram till själ va 
pyromanerna. 

Del visar sig dä, enligt Håkan 
Thorsson, att mordbränder sällan har 
sexuell bakgrund. Dessutom har en 
grundläggande finsk undersökning 
visat att mängalenskap inte är en 
vanlig orsak - det brinner helt enkelt 
inte mer vid fullmåne! 

Det är mänga som klankar pä för
svaret och vill dra in pä både det ena 
och det andra. Men T4- ett av de ho
ade regementena - vet att ge svar pä 
tal, det kan vi läsa i ett reportage f rån 
den pågående restaurangmässan i 
Malmö. En plutonchef och en sjuk
värdare frän Hässleholm vill visa att 
"armen minsann är mer än bössor 
och ammunitiorf' och bakar i medförd 
fältugn 6000 wienerbröd om dagen, sä 
där fä r vedersakarna. 

Men också pä vetenskapens omräde 
går det framåt. Pä institutionen för 
psykologi i Lund har man forskat 
fram att manliga lundastudenter rea 
gerar på olika sätt när de fär se en 
otäck film under nio minuter. En del 
sitter alldeles stilla medan andra rör 
sig 450 gånger. Projektet kan ses 
som en fortsättning den gamla fina 
forskningstraditionen vid lundainsti 
tutionen att utsätta folk för altsköns 
övergrepp. Disputationen äger rum 
den 5 oktober. 
Men nu gär vi över till Arbe lel , 

närmare bestämt lördagsnumret, där 
tidningens kulturredaktör Bertil 
Palmqvist, skriver om Triangeln. 
Vackraste vyn fär man om man när
mar sig frän Föreningsgatan, med
delar han, och huset "smälter oväntat 
fin ihop med låghusbebyggelsen 
runtom, "Fasaden med sin tyska 
sandsten ... är vacker. "Ljuset fängas 
upp i sandstenen, dess färg skiftar 
med ljusets temperatur. Utan att 
överdriva sitt formspråk i nägon 
riktning har den en egen karaktär" fä r 
Vl veta. 
Allmänt är Triangeln imponerande, 

nännasl värdigt en världssstad: "Fem 
man gär i skift för att hälla det mag
nifika trappräcket och andra mäs
singsdetaljer välputsade.Fä byggnader 
i landet kan visa upp sä stätliga en
treer som denna." Och även om vi 
"inte har räd att utnyttja hotellets 
tjänster, så kan vi än d ä gläd ja oss åt 
au Malmö har sådan modem arkitek
tur och inredningskonst au bjuda på." 

Köpdelen inger skribenten mera 
blandade känslor, men "Man känner 
någon slags glad förväntan när man 
går där". Mot slutet lyfter sig artikeln 
till det symboliska och intellektuella 
planet samtidigt som vi fär en ställ
ningstagnde i de brännande samtids
problemen. Palmquist meddelar att 
han tror au Triangeln kommer i pre
cis räl! tid för Malmö. "Det är ett 
slags identitetskris som Malmö be
finner sig i och som färgar av sig pä 
malmöbomas beteende, inte minst i 
en irriterad snålhet i trafiken". Och 
efter det konstatemader måste vi 
dessvärre, av utrymmesskäl, lämna 
skribenten ä t hans oblida öde. 

Lucifer 
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VB och den 
Messianska 
Generationen 
Ang. min recension av VB nr 
26. l :o Korrekturläsning: av
siktligt dålig ibland? 
2:o Lay-out: förståelsen av 
somliga bidrag tjänar på sättning 
över två spalter ... 
3:o Innehåll: en central mening 
hade bortfallit, efter "och så en 
dubbelt alibisyftande 
utrikesrapport, för parti och 
resenär" ska stå: "småreaktionär 
politik kräver goda kulisser". 
Vill ogärna tro redaktionen om 
avsiktlighet även här. 
4:o lcke.innehåll: publicera de 
av mina bidrag som är betydligt 
mera politiskt brännbara. 
5:o Övrigt: 1988 innebar klass
fiendens och massmedias dis
tanssättning av 68-revolten, nu 
väntar vi bara på den egna 
sidans, hela den uteblivna åter
växtens och de avhoppade resp. 
passiviserades omdömen/dom, 
tills vidare går det ju att skämta 
bort (och sättningsmässigt mas
sakrera) de spridda skurarna: 
syns några ovädersmoln vid ho
risonten, ni skumögda? 

J. Larsson 

P.S. Om nån tyckte stilen i mitt 
bidrag i förra numret var en 
smula rasande så var det för att 
misstanke om s.a.s. förfördel
ning förelåg redan då (nu var 
det bara 'fel' i intern postgång): 
nu blev det rätt ändå (fråga 
redaktionen ... )! Om det därtill 
är ovantecknad som skulle 
föryngra och försköna red. - är 
kandidatredaktör sedan många 
år - så är det v ä! bara att säga 
att då skulle ett halvskrivet liktal 
över den gamla 
(redaktionen/generationen?) 
aldrig få komma till användning; 
tycker det är slöseri med så 
mycket vackra ord (!) Tycker 
till sist att det minsta nuvarande 
VB-redaktionen kan göra för att 
leva upp till den pressetik man 
så ståndaktigt hävdat gentemot 
utgivareintressen är att trycka 
om mitt lilla bidrag, denna gång 
dock komplett och i begriplig 
återgivning. Nu när Pravda gått 
och blivit friheltligt socialistisk 
behöver inte VB använda sig av 
publicistiska stalinismer. ... 

Samlarbild 
Vpk IF:s korplag i fotboll har överraskande kvalificerat sig till 
dJVJSJon I efter att 1 några år legat i andra divisionen. Det har varit tal 
om att gå över till oldboysserien, eftersom alla utom en är över 35 
år. Men nu har man alltså plötsligt kastat kryckorna och , genom att 
bese.?ra Lasarettet I med 4-2 i en kvalmatch, gått upp i högsta 
dJvtstonen. 

Slående från vänster: Mascoten "Marre" Arnoldsson, Thomas 
Peterson, Sven Svensson, Gunnar "Kenna" Andersson, Karl 
Witting , lagkapten Finn Hagberg , Tapio Salonen. 
Knästående: Mats Nilsson, Bernt Borgestig, Ulf Mårtensson 
med sonen Petter samt icke-oldboysen Svante Carlsson. 
Andra i låget som ej fastnade på plåten: Mats Malmberg, 
Claes Sandström, Lennart Söderlund, Thomas och Göran 
Brante. 

Jubileumsfest för Nicaragua 
lördag 30/9 fr kl 18. 
Entre 50:- Plats: A C LA: s hus på 
Norra Fäladen. (fortsättfärbi Dax 
mot fil O torv ägsrondellen, liten 
gård t h på Magistratsvägen). 
Sälftill har vi haft fler och bättre 
anledning att träffas tili'fest än 
nu. Revolutionen fyller 10 år. 
Eeva Leena spricker av lust att 
berätta om sin upplevelser i jubi
lerande Nicaragua och vo!ontä-

ren Enrique Perez är här och kan 
berätta om det allra senaste inom 
föreningen Nicarauac. Och det 
är inga klagovisor. De problem 
de har i Nicaragua är mest att 
välja mellan spännande arbets-
uppgifter. · 
Kom hör och häpna. Diabilder, 
mat, stämning, ta med dryck. Vi 
börjar med diabilderna så kom i 
tid. 

POSTTIDNING 

Kongresslotteri 
I maj nästa år håller VPK sin 90:e 
partikon'gress. Kongressarbetet 
har knappast kommit igång ännu. 
Men här i Lund har kongressde
batten börjat redan i våras, en 
debatt som även pågått i VB:s 
spalter om byte av partinamnet 

Ulf Nymark har lämnat in en 
motion i frågan, i första hand till 
Vpk Skånes årskonferens. Han 
tycker det är dags att ta bort ordet 
kommunist ur partinamnet Vi 
kommer säkert att få se mer av 
den debatten i här i VB. 

Som t:tt led i finansieringen 
av partiets verksamhet, inteminst 
med tanke på kongressen, har 
partistyrelsen anordnat ett rik
slotteri. Lotterna kostar l 0:-/st. 
Bland högvinsterna finns pre
mieobligationer till ett värde av 
100.000:- valfri resa för två till 
.ett värde av 30.000: -, resor till 
Budapest m.m. Bland övriga 
vinster firuJS cyklar, presentkort 
på KF, bokpaket m.m. 

Du kan köpa lotter på Vpks 
partiexpedition eller beställa per 
post ·genom att fylla i bifogat 
inbetalningskort. 

Monica Bondeson, 
kassör V pk Lund 

HANNAS FLÄKT Rep på Palaestra 
sönd den 111 o kl 18.30. OBS! Rep 
även den 3/1 o kl 18.30-22.00 hos 
Birgitta Frostin på Pedell gatan 1 5B. 
Ta med notställ. 
BLASORKESTERN Sönd 1/1 O 18.4 5 
Ka pellsalen . Gästd iri gent Sven 
Huld!. Rep av 79:2. 130.172.173.208. 

Kompol har möte måndagen den 
211 o ki 1 9. Beredning av ärenden till 
kom munstyrelsen. 

l VECKOBLADET 

Detta VB gjordes av Lars Borgström 
och Gunnar Sandin. Lasse 
Svensson bakade den goda 
äppelkakan. 

Kontaktredaktör för nästa nummer 
av VB är Gunnar Sandin 13 58 99 . 

Hemma
Rectangle


