
Utkommer fredagar 19 8 9 15 :e år g. Lösnummer2 kr 34 
Fredag den 10 november 

1 O - 16 november 
VB:s kalendarium över kulturar
rangemang och andra offentliga 
tillställningar fortsätter i regel på 
sista sidan. Interna möten åter
finns i mötesspalten på sista si
dan. 
BIO Södran Fred lörd sönd torsd 
18.30 "Sjöjungfruns sång", en lek
fullkommedimedallvarligaunder
toner. Regi Patricia Rozema. (Bt). 
Fred lörd sönd torsd 21.00: "La 
Boheme" Puccinis opera om 
konstnärslivet i Paris och om kär
leken mellan Rodolfo och Mimi hör 
till världens mest älskade operor. 
Med Barbara Hendricks. NATT
BIO kl 24 fred lörd "Bird" Rlmen 
om Charlie Parker. Regi Clint 
Eastwood en kärleksförklaring till 
jazzen . och legenden Parker. 
MATINE sönd kl 14.00 "Jim och 
piraterna Blom" Regi Hans Al
fredsson. ( 1 ,5 t) 
BIO 16/35 fri entre till kvalitets
film"Fula skitiga elaka" Sönd 
18,30 församlingsgården Linero. 
Månd 19.00 Svaneskolans aula. 
Tisd 19.00 Bostället, Gunnesbo. 
Onsd 18.30 stadsbibliotekets 
hörsal, Torsd 18.30 Fäladsgår
densaula. 
MEJERIET sönd Mikael Wiehe 
Kulturen öppet 12 - 16, utställ
ningar: "Målningarnas anatomi", 
om material, teknik, bevaring och 
förfalskning. "Brev och frimärken" 
öppnas lörd. Visning lörd - sönd. 
Möbelkonservering se sep. notis. 
Unga Lund ser pa gamla Lund
stadshallen onsd 19.00, elever 
från Fågelskolan och Gunnesbo
skolan E>eskriver sitt gamla Lund, 
dess historia coh framtid, i ord, bild 
och ton. 
Musik l Lund sönd 16.00 stads
hallen konsert med Lund Sympho
nic Band. Månd 19.30 Konstmu
seet, Lunds Kammarmusiksäll
skap spelar Ravel, Poulenc, Bar
t6k, Kodåly, Farkasoch Dohnånyi. 
Lejoninnan från Lund ges av 
Lunds Arbetarteater på Kloster
gårdens Fritidsgård, sönd 16.30. 
Fri entre. 
stadsteatern "Den vandrande 
pojken" (Teatersällskapet Pro
teus) lörd 18.00 sönd 16.00 Om 
den tioåriga Omår Castillo som 
gör en insats för att rädda Mexo
cos regnskogar. 
LUKRISS (Kristna studentrörel
sen i Lund) är en ekumenisk stu
dentförening. De har program
kvällar varje torsdag på Kyrkoga
tan 4 (ovanpå bokhandeln Arken). 

Roland Andersson (vpk): 

"I allas intresse 
att hålla uppgörelsen" 
I ledaren på sidan 2 ges från 
vpks sida en mycket positiv 
värdering av den budgetupp
görelse som i onsdags träffades 
mellan mp , s och vpk. VB 
intervjuade Roland Andersson, 
en av vpks tre förhandlare vid 
de fyra träffarna (de två andra 
var David Edgerton och Gunlög 
Stenfelt), och försökte anlägga 
kritiska synpunkter. 

I dagens GP skriver en bitter 
vpk-are att s i Göteborg just har 
svikit ett centralt trafikmiljölöfte 
som man gav väljarna, mp och 
v pk förra hösten (det gäller 
utbyggnaden av Askimsleden). I 
Stockholms landsting har sp i 
besvikelsen över s valt att göra 
upp med borgarna om kollek
tivtrafiken. Nu verkar du mycket 
nöjd med s-löftena om bussar 
och inskränkning av biltrafiken. 
Så socialdemokraterna i Lund 
är pålitligare än de i Göteborg 
och Stockholm? 

-Om man inte tror på sin för
handlingspart kan man ju inte 
träffa några överenskommelser 
alls! Men jag tror att s i Lund, 
liksom vi två andra partier, har 
ett mycket gott skäl att hålla 
uppgörelsen. Annars torde det 
bli en snar återgång till borgerlig 
majoritet och regering. Därtill 
kan sägas att förhandlingarna 
fördes i en genomgående positiv 
anda och det bådar gott inför 
genomförandet. Och det är klara 
löften som har getts. Jag ser 
inga reservutgångar för den som 
till äventyrs skulle vilja smita. 

Dieselbussarna ska vara er
satta 1995, men det sdgs inte 
konkret med vad. 

-I den frågan var s utsatt för 
press men gav sej inte. Man vill 
först bedöma de tre alternativ 
som just har utretts. Men en 
viktig huvudpunkt i uppgörelsen 
är den nyinrättade och stora 
miljöfonden. Den kan delvis 
(1/3) användas just till tråd
bussar, inte till någon annan 
teknik. 

I bussfrågan och när det gäller 
nya motorleder (inga kommu
nala pengar på fem år till tre 
utpekade projekt) f i_nns det 
klara tidsgränser ang1vna men 
så inte när det gäller minsk
ningen av biltrafiken, som allt
så ska ske enligt principerna i 
vpks motion. 

- Det är riktigt, men den mo
tionen lär komma upp till be
handling i vår. Och i den vevan 
borde ett beslut om formerna för 
genomförandet kunna träffas. 
De tre motorlederna, bl a Östra 
ringen, fanns f ö inte med i 
kommunens långsiktiga investe
ringsplan men det är nog ändå 
bra att vi har formulerat ett nej 
eftersom vägverket lär smida 
vissa planer. Och en punkt i 
uppgörelsen innebär att kom
munens ekonomiska långtids
planering ska tas på större allvar 
i fortsättningen. 

Men det är ju en massa kom
plicerade beslut som ska fattas 
enligt vpks motion: förbättrad 
kollektivtrafik (inte bara rena
re!), ekonomiska spärrar i form 
av t ex områdesavgifter, av
stängningar, färre centrala p
platser och mycket annat. Krä
ver inte det en lång utrednings
process som lämnar stora 
möjligheter till förhalning och 
sabotage? 

- Visst är det komplicerat. Men 
jag tror att vårens debatt om 
bilfri vecka var mycket nyttig. 
Flera deldiskussioner är helt 
enkelt avklarade. 

F orts på sid 3. 

Å&R 
och 
cancern 

På flera håll ageras nu mot 
Åkerlund & Rausings utsläpp. 
Klostergårdens byalag håller 
offentligt möte på torsdag 16 
november kl 19 på Kloster
gårdens fritidsgård. 

Mötet gäller Å&R:s utsläpp 
och den oväntat höga 
frekvensen av ·lösningsme
delscancer på Klostergården. 
Läkaren Teddy Adolfsson 
deltar. 

Oroliga föräldrar på 
daghemmet Väderleken pla
nerar också att ordna ett möte 
om Å&R:s utsläpp. Daghem
met är närmaste granne till 
Å&R. 

Den nya aktionsgruppen 
Lunds Luftvärn har bildats av 
lundabor som tappat tålamodet 
med den dåliga luften i stan. 
Den utlösande faktorn var 
rapporten om cancerfallen på 
Klostergården. 

Lunds miljögrupp arbetar 
bredare - med hela spektret 
av miljöfrågor och har hela 
kommunen som arbetsfält. 
B ägg e grupperna behövs 
naturligtvis. Det är genom en 
bred opinionsbildning .som vi 
kan få till stånd förändringar. 

Luftvärnet planerar närmast 
en utfrågning av makthavare 
som har direkt inflytande över 
föroreningarna, antingen de är 
politiker, bolagsherrar eller 
tjänstemän. 

Luftvärnet är öppet för alla 
intresserade. Kontakta Kajsa 
Theander. 

Boende bjuds 
på teater 
Ett trevligt och efterföljansvärt 
initiativ har tagits av hyresgäst
föreningens lokala avdelning 
och kqntaktkommitteerna Sol
skenet, solglittret och Kloster
gården 3. Nu på söndag (16.30 i 
fritidsgården) bjuder man hyres
gästerna inte bara på gratis kaffe 
utan även gratis teater, nämligen 
"Lejoninnan från Lund. Berät
telsen om Hildur Sandberg" med 
Lunds Arbetarteater. 



vraJND 
ANSER ... 

Mycket bra 
överenskommelse 
Nu är budgetöverläggningarna 
mellan s, mp och vpk avslutade. 
Det är en mycket bra överenskom
melse. Vpk har gått med på en 
skattehöjning på 75 öre som möj
liggjort att centrala vallöften för
verkligas. Lågavlönade kompen
seras för skattehöjningen genom 
lägre hyreshöjningar. 

S och mp ställer sig bakom 
riktlinjerna i vpk-motionen om 
bilfri innerstad. Det betyder att det 
finns majoritet för radikala be
gränsningar av biltrafiken i stads
kärnan. Beslut om sådana kan 
fattas i sambandmedutvärdering
en av den bilfria försöksveckan. 
Nästa steg bör bli att infora re
striktioner för biltrafiken i resten 
av tätorten. Sådana ska utredas. 
Diesel bussarna i stadstrafiken ska 
vara borta 1995. Byggandet av 
östra ringen skjuts på framtiden. 
Spårburen trafik till Dalby ska 
utredas. 

De här överenskommelserna 
betyder att man lagt grunden för 
en radikal trafikpolitik for Lund. 
Krav som vpk arbetat för länge 
har blivit möjliga att genomföra. 
Det är en stor framgång. 

15 miljoner kr ska årligen av
sättas till en miljöfond. Det bety
der att 1/3 av skattehöjningen går 
till denna miljösatsning. Därmed 
har den ekonomiska grunden lagts 
för rejäla miljöåtgärder i framti
den. Det är också en stor fram-
gång. . 

Den gemensamma satsrongen 
på utbyggnad av barnomsorgen 
har bekräftats. Överenskommel
sen innebär att daghemsutbygg
naden inte komJp.er att fördröjas 
av ekonomiska skäl. Man har 
också kommit överens om att in
rätta 64 fritidshemsplatser utöver 
de som kommunstyrelsen före
slår. Det betyder att miljöpartiet 
ändrat sin inställning. 

LKF:s revisorer har sagt att 
bolaget har tillräcklig bra eko~o
mi för att ge kommunen utdelning 
på dess aktiekapital. Därför har 
vpk inte föreslagit något kommu
nalt stöd till LKF i år men natur
ligtvis inte heller krävt någon 
aktieutdelning. 

Det har man tagit fasta på i 
överenskommelsen. Man upp
skattar värdet av den uteblivna 
aktieutdelningen till mellan l och 
2 miljoner kr och konstaterar att 
detminskar behovet av hyreshöj
ningar. Det får betydelse inte bara 
för hyresnivån hos LKF utan för 
alla hyreslägenheter eftersom 
LKF är hyresledande. Det bör ge 
lågavlönade hyresgäster en rejäl 
kompensation för skattehöjning-
en. 

V pk Lund, styrelsen 

Lillebror~ 
ser dig ~ 
Datorerna hotar numera privat
livet och det på ett sätt som 
man aldrig kunda ha föreställt 
sig för tjugo år sen. Jag tänker 
givetvis på den roll datorer och 
programsystem nu spelar i d~t 
sociala livet. Här är några si
tuationer vi med våra spetsade 
öron fångat upp i sällskaps
livet. 

- Danskvällen är snart slut. 
Han håller henne tätt intill sig, 
stryker lite lätt med en fmger 
på hennes arm och viskar: 
"Skulle du vilja följa med mig 
hem och se på min Finder?" 

- Samtal mellan två damer på 
en av Lunds många nya små 
lunchrestauranger: " Ja och så 
när nu Lars-Åke fick hem sin SE 
30 så kunde jag ta den gamla 
SE-n och så köpte vi en gam
mal Plus till barnen" . "Nja, vi 
kommer nog att nöja oss med 
att vara en tvåmackarsfamilj." 

Ni tror mig väl inte. Men 
faktum är att jag känner en so
ciolog (ni vet sådana där med 
skägg och träskor som farms 
förr) som har installerat ett 
lokalt nätverk (Ethernet) hem
ma i villan i Staffanstorp, med 
tre fyra PC-ar, en laserskrivare 
och ett uttag i köket så han kan 
plugga in sin portabla och 
komma åt stora hårdskivan 
medan han fixar sig en macka i 
köket. 

Ja, så går det till i den 
moderna, eller som i det här 
fallet, snarare postmoderna 
forskarv ärlden. 

Lucifer 

Fallen 
welterviktare 
VB har ju den sunda inställingen 
att teknik är en viktig del av vår 
historia - vare sig man tycker 
om teknik eller ej. Historia är 
inte bara adel, skärmytslingar, 
"folklore" och Togliatti. Tek
niken har i stora stycken format 
våra liv. 

Bladets historiesyn på den 
tekniska sidan har kanske haft 
en viss slagsida åt det spårburna 
och industrifastigheter. Därför 
vill jag bidra till balans genom 
att berätta att en av traktens tro
ligen äldre elledningar har gått 
under jorden. 

Det är en kraftledningarnas 
welterviktare som den sista 
veckan har rivits. Ledningen 
gick något parallellt med (i den 
mån begreppet är komparabelt) 
och nådde nästan fram till riks
väg 16 någon kilometer utanför 
Dalby, på södra sidan från Lund 
räknat, innan den gjorde en tvär 
sväng söderut mot Bonderup. 
De ålderdomliga stolparna får 
en amatör att misstänka att hela 
anläggningen var mycket gam
mal, kanske från elektrifie-

Gör Gamla elverket 
till allaktivitetshus 
I takt med att Lund får fler 
invånare och innerstan blir mer 
och mer attraktiv ökar problemet 
med vilsna ungdomar som driver 
omkring i centrum. 

Den stress som det innebär 
att inte bli insläppt på danshak 
och krogar leder ibland till agg
resivt beteende mot fullständigt 
oskyldiga medmänniskor. Långa 
väntetider vid förortsbussarna 
skapar också irritation liksom 
bristen på bra kvällsfik där man 
för en billig penning kan samlas 
kring läsk och kaffe. Märkligt 
nog fmns det heller inget riktigt 
svängigt danshak för ungdom i 
centrum. Det kan inte vara obe
kant för den äldre generationen, 
som sitter på kassakistorna, att 
ungdom har för vana att vilja 
dansa. Det ingår i de sexuella 
riter som på sikt tryggar natio
nens fortbestånd. 

Planerade förbättringar 
Vi vet att ungdomen inte är 
något riktigt bra kommersiellt 
objekt i såna här sammanhang. 
De pengar som kan mjölkas ut 
går till kläder, Julius konserter 
och videokassetter. Det är därför 
nödvändigt att det allmänna går 
in och gör en ordentlig satsning. 
Något är redan på gång: Cent
rum har gjorts till ett särskilt 
fritidsområde, med en liten för
valtning på Vårfruskolan. Hem
gården kommer att rustas upp 
och en viss personalförstärkning 
medges. Personal från fritid och 
social kommer att röra sig bland 
ungdomarna och förhoppnings
vis få någon sorts kontakt. Allt 
detta är okey, men en pessimist 
kan lätt får för sig an det inte är 
nog. Det rör sig här inte om 
någon riktig förnyelse; aktivit
eter på Vårfru och Hemgården 
har förekommit tidigare utan att 
centrumoroligheterna minskat. 
Vuxnas vandringar i nöjeskvar
teren på kvällstid har till en 
början nyhetens behag men efter 
en tid kommer man säkert återv
ända till TV:n och groggarna. 

Gamla elverket 
Det skulle behövas ett riktigt 
ungdomens hus i centrum och 

ringens barndom i Skåne på 
1910-talet, då den stora led
ningen drogs från Lagan. 

El- och telekablar läggs gärna 
i jorden nuförtiden, troligen till 
högre investeringskostnader, 
men underhållet torde bli lägre 
när man slipper ta hänsyn till 
väder och vind - även om ska
dorna när de väl uppstår blir 
svårare att upptäcka och åt
gärda! Och landskapet mår bara 
väl av färre dylika ingrepp i 
utsikten. Men jag kommer ändå 
att sakna den snörräta linjen in 
mot lundahållet med de gam
meJdags stolparna. 

Kanske kan någon av läsarna 

tankarna går då osökt till Gamla 
elverkets lokaler. Dess inre är 
ett eldorado för fantasin med alla 
sina mystiska skrymslen. Här 
finns en stor oregelebunden 
samlingslokal som kunde nyttjas 
till konserter, dans, cafeverk
sarnhet. 

Lilla Teatern har redan visat 
att det går att spela teater på dess 
scen. En viss upprustning be
hövs onekligen, men den ska 
nog inte vara för grundlig. 
Känslan av gammal industrilokal 
bör finnas kvar, dunklet och 
skuggorna bör inte fördrivas av 
ljusets makter. Målningsarbeten 
kunde utföras av graffilti
generationens konstnärer. Kan
ske kunde ungdomar som går 
byggnadsteknisk linje ges möjl
ighet att praktisera osv. Man 
kunde tänka sig ett projekt där 
kommunen bjöd på huset och 
ungdomen på reparationen och -
väldiga tanke - även ställde upp 
som frivillig personal. 

Nytt läge 
Hoppet fmns nu igen att Gamla 
elverket kan komma att an
vändas till något förnuftigt. 
Skånska banken, som enligt pla
nerna skulle flytta in, har dragit 
sig ur. Borgama vill sälja, men 
majoriteten (s, vpk, mp) är öpp
na för andra alternativ. Ett nytt 
starkt argument för att göra 
Gamla elverket till en sam
lingspunkt för ungdomar har 
tillkommit i och med att vi fått 
ett nytt trafikcentrum i dess när
het, nämligen vid stationen. En 
del kvällsaktiviteter kommer 
därmed att förskjutas från trakt
en kring Mårtenstorget till Knut 
den stores torg och Clemens
torget. Meningsfulla nöjen i 
Gamla elverket skulle kunna 
förhindra bråk på torg och gator. 
Och även om det inte gjorde det 
har Lunds ungdomar ändå rätt 
till ett allaktivitetshus i centrum 
tycker 

Finn Hagberg 
Kitten Anderberg 

bidra med bättre detaljupplys
ningar kring denna tämligen o
kända del av vår teknikhistoria? 

Jonas Wenström 

VB rättar 
I förra numrets referat från de
batten ont psykvården kom det 
att stå "rättviseproblemen" när 
det givetvis skulle ha stått 
"rättsröteproblemen". Vi bekla
gar hör- och tryckfelet. 

F ö vill referenten uppmana 
alla som är allvarligt intresse
rade av psykvården och dess 
problem att läsa Nietzsches 
"Antikrist" och "Hammaren 
talar". 



Lundabo reser norrut 

Hilding Hagberg 90 
Härförleden reste jag med Sta
tens järnvägar till Luleå med 
anledning av farsans 90-ärsdag. 

Det kostade bara drygt 500 
kr tur och retur, liggplats, röd 
avgång. 

Han bor i en modem lägen
het i Mjölkudden, vars strand
linje smeks av Lule älv. Han 
klarar sig själv, men får städ
hjälp ibland. Synen är lite dål
ig, i övrigt är han frisk. Hand
lar, lagar mat, brygger eget öl 
(10%, eftersom han tappat i för 
mycket socker), läser, skriver 
och motionerar på balkongen på 
en motionscykel. Han bejakar 
dagens politiska utveckling i 
öst, eftersom han tror att det 
bidrar till freden. 

Skrivit bok 
Hilding tycker förstås att det är 
trist att Norrskensflamman gått 
omkull, men han har högsta 
beredskap inför tidningens 
återuppståndelse som vecko
tidning i mitten av november. 
Då blir det krönikeskrivning 
som vanligt. 

Han har ett bokmanus om 
Norrbottens industrialisering 
färdigt, som ska heta "En studie 
i brott" . Därmed avses bl a so
cialdemokraternas svek mot 
Norrbottens järnverk. Han har 
en teori som går ut på att om 
det engelska kapitalet inte hade 
lurats av det tyska vid Norr
bottens industrialisering hade 
utvecklingen blivit annorlunda 
och bättre. 

TV filmade 
Hilding blev ordentligt firad på 

F orts från sid l. 

sin 90-ärsdag. Många tidningar 
skrev långa artiklar. TV från 
Magasinet hade skickat upp ett 
team på tre personer. Särskilt 
teknikerna verkade intresserade 
av hans historiska kunnande. 
De filmade även själva festen, · 
till vilket ärrade partiveteraner 
sökt sig. Själv hade jag fått låna 
slips och kavaj av faderskapet 
och såg för ovanlighetens skull 
lite strikt ut. 

Eftersitsen hemma på 
Mjölkudden bjöd på konjak, 
köttbullar och dylikt. De flesta 
blev trötta efter några timmar, 
dock ej födelsedagsbarnet. 

Tryckeriet sålt 
Dagen efter badade vi bastu hos 
Alf Lövenborg och åt sik till
lagad av fru Elisabeth. Alf, 
som är redaktör för Norrskens
flamman, kommer att i fram
tiden kunna skriva sina artiklar 
hemma med hjälp av den mo
derna datatekniken. Tryckeriet 
är sålt och tidningen kommer 
att produceras på samma ställe 
som Ny Dag. Ekonomin är på 
fötter igen, men framtiden är 
väl inte så ljus, kan det tyckas. 

Hilding hoppas bli 100. Då 
har han levt i tre århundraden 
och två tusental. Det är inte 
omöjligt för han har en stark 
fysik och intellektuella intres
sen. Dessutom har han förmod
ligen ett gott bi9logiskt arv att 
falla tillbaka på. Han härstam
mar från småländska soldater 
och gruvarbetare från Bergs
lagen. 

Finn Hagberg 
VB s utsände i Luleå 

" "l allas intresse ••• 

Och så blir det dämpad kom
munal hyreshöjning, en av vpks 
och dina gamla käpphästar . 
Om nu LKFs styrelse inte brå
kar? 

- S och vpk har ju politisk ma
joritet tillsammans så det får vi 
förutsätta att den inte gör. 

Fler dagis- och fritidsplatser 
låter ju bra, men blir de verkl
igen av? 

- Fritidsplatserna är nog inget 
problem, i alla fall vad mark 
och lokaler beträffar. Det som 
har hänt är att mp har gått ifrån 
sitt tidigare nedskärningsförslag. 
Vad gäller dagis har det alltså 
slagits fast att pengar inte ska få 
hindra utbyggnaden. Problemet 
har ju varit och är bristen på 
mark och byggplaner. Den nya 
tjänstemannagrupp som skulle 
hitta lösningar? Den lär vara 
tillsatt men jag vet inte hur långt 
den har kommit. 

Skolfrllgorna har diskuterats 
mycket på sistone men nämns 
inte meci ett ord. 

-Nej, där lyckades vi inte alls 
komma överens så det fick vi 
utelämna. 

Något annat negativt? 

-Ja, men det berättar jag inte 
om nu för då kommer det ut i 
förtid. Och riskerar att 
fördunkla bilden av att det 
faktiskt är en mycket bra 
överenskommelse som vpk har 
varit med om att träffa. 

När fingrarna tar slut 
är raden klar 
"Vårt land är rikt på vatten, skog och malm. 
Vårt land är golfströmsvärmt och odlingsbart. 
Vårt land är ännu nedtryckt nnder isen. 
Vårt land är så industrialiserat 
att det har blivit postindustriellt 
Vårt land? Snart är det inte längre vårt." 

Med dessa rader inleder Göran 
Palm den andra delen av sitt stora 
blankversprojekt "Sverige en vin
ters aga", som enligt honom själv 
tycks bli oändligt. "Ge nuet djup" 
var nndertiteln på första delen. 
''Tillbaka till naturen" har han 
kallat den andra, som kommer till 
bokhandlama vilken dag som 

helst. Men redan i tisdags knnde 
man i stadsbibliotekets hörsal 
(genom Lnnds föreläsningsinsti
tuts försorg) höra författaren själv 
läsa valda delar ur det nya eposet. 

Efter ett första avsnitt om 
''Tegnt!r i Lnnd" fick vi oss en 
klargörande lektion i blankver
sens ide och rytm: 

"När fingrarna tar slut är raden klar" 
så lyder blankversens ide, sa Göran Palm. 
"En jamb ser ut så här: två stavelser, 
den första svag, den andra stark, ta-dam! 
En blankversrad består av fem i svit, 
fem jamber eller dubbelstavelser, 
ta-däm ta-däm ta-däm ta-däm ta-däm." 
Det var versens rytm. Dess fördelar 
som form för det som Palm har att förtälja 
de finner du i boken. Läs den snart! 

Men som både bokens nndertitel är bokens huvudtema inte blank
och de inledande raderna antyder versen som sådan utan 

"Sverige och det land som Sverige lagt 
sig på med sådan tyngd att landet flämtar". 

Jämfört med den första boken 
tycks vintersagoprojektets kriti
ska perspektiv ha förskjutits från 
det som historien erbjuder till ett 
som står att finna i naturen. Op
portunt kanske någon invänder. 
Men själv tror jag nog att han 
också i denna bok väl nyttjar sin 
förmåga att med verbal akrobatik 

"var med och drog stenciler 
för tredje världens sak på 60-talet" 

men för vilken han nu får lägga 
fram sin syn på naturen i andra 

'Naturen växlar mellan reformistisk 
och revolutionär praktik, som om 

och filosofisk klurighet ställa 
saker på sin spets och lyfta fram 
angelägna frågor. Det var i alla 
fall mitt intryck av de smakprov 
han gav i tisdags. Då handlade det 
bl a om trädkramarna i Bohuslän 
och den rättegång där domarna 
följde Sveriges lag, inte naturens. 
Och om mötet med vännen Mi
guel, litograf i Åmål som 

termer än vad han brukade an vän
da: 

det vore möjligt, därmed är det möjligt." 

Säkert finns det, liksom i den för
sta boken, "Ge nuet djup", vissa 
avsnitt som ärrner finurliga, gäck
ande eller tankeväckande än an
dra. Men det hör formen till och 
jag kännermig ganskasäker på att 
jag kommer finna många, såväl 

litterära som politiska pärlor när 
jag nu kryper ner nnder täcket 
medminnyabok.(Visomvardär, 
i stadsbibliotekets hörsal, fick 
nämligen möjlighet att lägga van
tama på rykande färska exemplar 
redan då!) 

KatinkaHort 
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Kvinnor föreläser : 

Vad vill borgarna med 
FRITIDSGARDAR OCH 

Forums forskarluncher äger 
rum fredagar kl 11.4513.00 i Fo
rums bibliotek på Palrestra. Med
tag matsäck, dryck kan köpas på 
Forum. idag : "Kvinnlig litteraturkri
tik" Anette Arnell. Nästa fred: "En 
annan historia" Lisbeth Larsson. 
KV Kursverksamheten vid LU. 
Bibi. hörsal sönd 15.00. "Kvinnor 
och barn under medeltiden", ett 
antropologiskt perspektiv på någ
ra skelettmaterial,. doc. Elisabeth 
lre9ren. Entre 20:-
Kvmnor under franska revolu
tionen historikern Jytte Larsen i 
Kungshuset månd 19.00 
Arbetshistoriska seminariet, 
Magle St Kyrkog 12 B Konferens
rummet, onsd kl 16.15 Monika 
Ed~ren: "Ogift piga - tvång eller 
frivillighet?" 
Bruksspår på flinta Hist. Mus 
onsd 19.30,Helena Knutsson fr. 
Uppsalq,Univ .. 
RSMH Oppet Hus onsd. kl 19 på 
Karhögstorg 2, disk. om sjukhus
värdinnor. delt bl.a. fr RK, SKAF. 
Smålands (Kastanj' eg 7) .ex p var d 
11-15. fred 15.00 p anaringsmöte 
för Galles Cafeverksamhet. 21.00 
Kulturradikalfest och Pub. Lörd 
matpub 18-22. Musikpub 21-01. 
Sönd 18.30 Galles gynekologen 
MatsAkerlund ska prata om natur
lig födelsekontroll. Månd 19.00 
Skrivarcirkel på Expen. Tisd 17.00 
Feminismcirkel i Puben. 18.00 
sossalismcirkel på Expen.Onsd 
18.30 Filmcirkel i puben. Film 
"Monalisa" kl 20. Torsd Råkkpub 
med Traste Rock 21-01. Kamra
ter! denna vecka går vi i cirklar! 
Öppet hus om Chile i morgon i 
stadshallen (övre foajen) melfan kl 
11-16. Kl13.00talarriksdagsleda
moten Rolf L N il son med utgångs
punkt från sin Chileresa nyligen. 
Arr Kommitten för mänskliga rät
tigheter i Chile. 
Lunds Miljögrupp lörd: torglör
dag, ansv. Jonas W o. Per L. 
Känner du dig lurad? rådgivninl:l 
av kommunens konsumentrådgi
vare som har öppet följande tider: 
Månd-onsd-fred 9 - 12,30, 13,30-
16. Telefontid Må-On-Fr: 9 - 12. 
Tel. 15 59 50. Krister Palmkvist 

Klipper inget snöre 
Lars-Arne Norborg (vpk), v 
ordf i gatu- och trafiknämnden, 
tackar nej till invigningen av 
trafikplats Lomma-Lund pä 
onsdag. 

I sitt avböjande till Väg
verket i Malmö skriver Lars
Arne Norborg om kringfarts
leder bl a: "V pk Lund har i all
mänhet förhällit sig kritiskt till 
byggandet av kringfartsleder, 
som vi inte tror tjänar till att 
avlasta andra delar av väg
systemet utan i stället stimulerar 
bilismens expansion och där
med bidrar till att förvärra vära 
allvarliga miljöproblem." 

BYGG LEKAR? 
Mänga som arbetar pä fritids
gärdar och bygglekar oroar sig i 
dessa dagar för borgarnas näl
sting mot verksamheten. Lars 
Bergwall (c) har i Lundakanalen 
sagt att fritidsgärdarna spelat ut 
sin roll och bör ersättas med 
kommersiella alternativ. Benny 
Jönsson (m) och Bertil Mänsson 
(fp) har sagt sig vilja spara p ä 
fritidsgäldarnas anslag och i 
stället ge till föreningarna, vilket 
normalt betyder att idrottens 
anslag ska öka. 

Samtidigt tycks man vilja ut
veckla verksamheten genom att 
decentralisera en del beslut till 
fritidsomräden och därefter kalla 
dem "friomräden". Det blir med 
säkerhet mer av betungande 
skriv- och planeringsarbete för 
folket ute pä fältet. Samtidigt 
vill en del borgare skära bort i 
den centrala förvaltnmgen sä att 
stödet därifrän minskar i upp
byggnadsskedet. Till räga pä allt 
uppmanas fritidsfolket att spara, 
av borgarna. En del av det spa
rade ska kunna ges till de an
ställda i form av s k "morötter", 
vad det nu är för nägot (perso
nalen föredrar nog bättre löner). 

Ekvationen gär förstäs inte 
ihop och personalen frägar sig 

Finis Apk? 
Som berättades i förra numret 
har stadens Apk-avdelning i 
praktiken upphört att existera. 
Den blev ändä drygt tolv är. Det 
var vintern 1977 som utbryt
ningen s}cedde, i landet och i 
Lund. Här var det ett tiotal 
medlemmar som lämnade Vpk i 
den vevan vill vi minnas. 

Apk-ama blev aldrig särskilt 
starka i Lund, minst av allt röst
mässigt i de val där de ställde 
upp. Därmed vann de aldrig den 
respektablitet och det partistöd 
som kommit vpk till del i allt 
rikare mätt. I andra avseenden 
vägde de tyngre. De hade tidvis 
goda relationer till exilorga
nisationer - och en första maj 
lyckades de märkbart försvaga 
vpks demonstration genom att 
förmä en massa latinamerikaner 
att i stället gä med s. De jobbade 
förstäs med Fredskommitten och 
ställde upp i olika former av 
solidaritets arbete. 

solidaritet, ja, sä heter ju 
lundavänsterns närradioorganis
ation, och Apk hördes regel
bundet i etern. Nog minns vi 

om det är ett utvecklings- eller 
avvecklingsförslag det rör sig 
om. Vid förra fritidsnämnds
mötet stoppades förvaltningens 
realistiska förslag till friom
rädesorganisation av borgare och 
mp(som ville ha betänketid). 

I onsdagen nämndmöte gick 
dock förslaget igenom. Miljö
partiet hade beslutat sig för att 
inte sälla sig till de svarta fären. 
Och borgama hade i viss män 
tänkt om, för att nä enighet mA
hända. I deras nya kontraförslag 
fanns inga direkta nedskärnings
tankegängar och mänga av deras 
att-satser var snarast ett förtydl
igande av förvaltningens förslag 
och kunde därför antas. I ett av
seende fick de en ändring till 
ständ: anställningsfrägor ska de
legeras till friomrädesansvariga. 

Förmodligen är borgarna 
splittrade i sin syn pä fritids
gärdar och bygglekar. Somliga 
vill avveckla verksamheten och 
i stället satsa pä föreningar och 
kommersiella alternativ medan 
andra känner ett visst ansvar för 
den kommunala verksamheten. 
För tillfället tycks de senare vara 
i majoritet. 

FH 

deras första program när Mats 
Olsson fyllde en stor del av 
programtiden med att pä bred 
dialekt läsa högt ur Kommu
nistiska manifestet: "Det gär ett 
spöke genom Europa - kommu
nismens spöke ... " 

Pä sistone har det börjat gä 
andra spöken genom Europa, 
och det vore väl konstigt om inte 
en organisation som Apk drab
bades av kris när sä mänga 
gamla sanningar inte längre gäll
er. I nägon män kan detta sägas 
även om vpk, och det är ett skäl 
till att undvika förhävelse. Ett 
ideellt och uppoffrande arbete 
för socialismen förtjänar erkän
nande, alla gamla meningsskilj
aktigheter till trots. 

Gunnar Sandin 

POSTTIDNING 

Lerbäcksträningen 
återuppstår 
Den administrativa personalen 
inom vpk IF hade tänkt lägga 
ner inomhusfotbollen pä Ler
bäcksskolan för att för fä infann 
sig till lördagstimmarna vären 
1989. Emellertid har flera spe
lare klagat pä de uteblivna trä
ningsmöjligheterna och lovat att 
i framtiden träna flitigare om 
verksamheten äterupptas. Avan
cemanget till korpens div I har 
förhoppningsvis fätt en del att 
latrnaskar att tänka om. 

Hur som helst, leken med 
den gula inomhusfotbollen börj
ar pä nytt nu pä lördag mellan kl 
15-17. Som vanligt är träningen 
öppen för vem som helst som 
gillar fotboll. 

Lite förgympa kan vi ocksä 
locka med. Kontaktperson är 
Finn Hagberg tel. 12 90 98. 

Sportred 
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HANNAS FLÄKT. Lö 11.11 kl 18.45 
genrep hos Olga, ÖStervångsv 32 inför 
afrikansk fest hos Birgina (Pedellg 15 
kl 19.30). Ta med dryck till festenl Sö 
12.11 kl 16.30 rep på Cafe Barbro, N 
Skolg 10, Malmö. Inget kvällsrep i 
Lu[ld. 
ROOA KAPELLET. Sö 12.11 kl18.45 
snabbrep av (tillämpliga delar av) 
Köpenhamnsrepertoaren: 2, 8, 11, 12, 
170 och 193 (gående) samt 1.2, 34, 
39, 79.2, 131 , 132,166,173,180, 194, 
215 (l kan ikke slå os ihjel) och 217. 
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KOMPOL arrangerar TEMAMÖTE 
månd 13/11 kl 19.00 i stadsbibliotekets 
studiecirkelrum 3. 

Tre ämnen behandlas: 
- Budgetöverenskommelsen mellan s, 
mp och vpk och vad den betyder för 
samarbetet i framtiden. Ini Roland 
Andersson. 
- Busstrafiken i Lund. Det handlar om 
utredningen om trådbuss, naturgas 
och etanoldrift men också om buss
trafiken på Klostergatan. Ini. L-A 
Norborg. 
- Vad ska vi göra med kommunens 
tomma hus?. Ini. D. EdQerton. 

Diskussionerna blir som vanligt 
korta och informativa. Partiföreträda
ren lagar kaffe men tar inte med sig 
några engångsmuggar. (Ta alltså med 
egen mugg!) 

jVECKOBlADET Il 
Detta nummer gjordes av Finn Hag
berg, Rune Liljekvist och Gunnar 
Sandin. 

KontaktredaKtör för nästa nummer 
Gunnar Sandin, te1135899. 
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