
Utkommer fredagar 1990 16 :e årg. Lösnummer 2 kr 

Fredag 17 augusti 

''ClaesGöranJönssonsförstaoffensivaidi" 

Tidsenliga 

~!,';;~~~!!!! ~.~!!?.~~s~s ordförande, 
har anvant en del av sommaren till att författa en 16-sidig 
programtext med rubriken "Utveckla Lund!" Den har 
presenterats i budgetberedningen och tar sin utgångs
pun~t i _kommunens akt.uella ekonomiska problem men 
Implikationerna handlar mte bara om ekonomi. 

- Claes Göran Jönsson har 
hittills verkat övertyngd och sett 
sä personligt plägad ut av 
Lunds dåliga affärer, säger 
Roland Andersson (v). Därför 
är det roligt att han för första 
gängen går till ordentlig offen
siv. Antagligen har han sti
mulerats av Lars Engqvists 
vision av Malmö som den goda 
staden men inget fel i det. Sä 

särskilt originella tankar rör det 
sej inte om, liknande saker 
diskuteras pä mänga häll just 
nu. Och det är mycket som jag 
och vänsterpartiet är kritiska 
mot frän våra utgångspunkter. 

Mer makt åt 
kom m unstyreisen 
Ett äterkommande tema i texten 
är att kommunstyrelsen ska ha 

Det finns effe/aivitetsvinster att göra i Lunds kommun. 

Blåsstart 
Bläsorkestern Röda Kapellet 
inleder pä söndag höstens repe
titioner (se notis pä annan 
plats). Huvuddirigent är som 
tidigare Birgit Stare men Maria 
Sundqvist medverkar inledn
ingsvis vid repetitionerna av sin 
komposition Borgare hör inför 

Kultumatten, varom mer i kom
mande nummer. Även i övrigt 
planeras flera nyheter. 

Orkestern, som f ö arrangera
de ett framgängsrikt läger i 
juni, söker som vanligt nya 
medlemmar, både nybörjare 
(för upplärning) och försigkom
na. Anmälan t ex till Elisabeth 
Iregren, tel 115069. 

ökad makt, påpekar Roland 
Andersson. Den ska "renodla 
sin roll som samordnare och 
styrande för kommunen", övert-
a en del av fastighetsnämndens 
nuvarande funktioner, med 
byggnadsnämnden dela kom
mandot över stadsbyggnads
direktören (som nog därmed får 
större inflytande), ges större 
utredningsresurser. Detta inne
bär förstås mer jobb och ansvar 
för kommunstyrelsens leda
möter som kanske inte alla 
mäktar med. Följden kan bli en 
ökad koncentration till kom
munalråden, dvs en professio
nalisering. 

Andra genomgående princi
per är resultatansvar och effek
tivisering . Ingen kan ha något 
emot att kommunen sköts effek
tivare, säger Roland. 

Anammade v-ideer 
Bakgrunden är som sagt eko
nomisk. Det gäller i förstone att 
minska kommunens kapitalkost
nader genom att bl a minska det 
fasta kapitalet, konkret att sälja 
fastigheter, aktier i Sydkraft 
mm, något som vänsterpartiet 
tidigare har föreslagit. En annan 
v-ide som anammats är att 
starkt höja priset pä industri
mark och vara restriktiv mot 
vilka industrier som ska fä 
komma till Lund. (De störande 
fabrikerna ska tydligen hänvisas 
till Eslöv.) 

Ser man till hela den kommu
nala verksamheten är krisen inte 
sä allvarlig, brukar vänster
partistema säga. De affärs
drivande verken har god eko
nomi. Nu föresläs också att 
man ska dränera dem och deras 
klienter på pengar genom bl a 
nya koncessionsav gifter. 

Men inte bara vänstern utan 
också borgarna får sina köttben, 
främst i form av en modifierad 
småbarnsskola efter bl a pro
fessor Söderstens ideer. Sex
och sjuäringar ska gä tillsam
mans i en kombinerad för- och 
småskola. Här finns förstås en 
massa pengar att tjäna men 
åtgärden motiveras även peda
gogiskt, och flera vänster
partister tycks ha förståelse för 
resonemanget. Roland personl
igen är djupt skeptisk: det vore 
ärligar~ att bara säga att man 
måste spara, säger han. 

Forts. på sida 3 

VB igen 
Sä är VB tillbaka efter hög
sommaren med välkända skri
benter och signaturer, traditio
nella rapporter frän sedvanliga 
sommaraktiviteter mm. 

Längtar ni efter omväxling 
och förnyelse? Saken ligger i 
era egna händer, kära läsare! 
Skriv eller rita och skicka in, 
gärna till nästa nummer. Eller 
gör ett snabbesök hos den jäk
tade redaktionen en kommande 
onsdagskväll. 

En nyhet har vi dock presterat 
alldeles av oss själva. På en av 
våra resor söderut köpte vi "Das 
dicke Busch-Buch", dvs med 
klassiska bilder av den tyske 
satirikern Wilhelm Busch. Vi 
fann dem lämpade att illustrera 
även lundalivets alla skiften. 

Hur vrider vi 
klockan rätt? 
En kurspä Kvarnbyskolan om 
kvinnors liv, tid och arbete med 
kvinnoforskarna Karen Davies 
och Tora Friberg fre-sön 14-16 
september. Anmälan te l 040-
494313 (bara enstaka platser 
återstår) . 

HEJDA DIN FOT! 

Nu välver grenarna 
en tunnel genom parken 
och sveper lindblomsdoft 
mot Södertull. 

J ag ser på sommarens 
oändligt blåa himmel 
och tänker: 
tusen möjligheters tid. 

Se upp, hejda din fot. 
Trampa inte på spindeln. 

Karl Witting 



~KOMMENTAR 
14 vilsna miljoner 
Man kan undra vilket rykte som 
Lunds kommunalpolitiker håller 
på att skaffa sej bland sina 
kolleger ute i landet. 

Det speciella miljöanslaget, 
15x3 miljoner, var mps dyraste 
krav för att stödja en icke
borgerlig majoritet efter förra 
kommunalvalet. Med så mycket 
pengar borde det ha funnits 
utrymme för omfattande och 
kanske banbrytande miljösats
ningar som kunde ha placerat 
Lund på åtminstone storskaliga 
världskartor. 

Men tillfället schabblades 
bort. Det var trådbussar som 
mp främst hade i tankarna, en 
utmärkt ide som ju har fått 
livligt stöd här i spalterna. Som 
bekant drev dock socialdemo
kraterna igenom att det, 
eventuellt, ska bli biogasdrivna 
bussar i stället. 

Nya projekt i 15-miljoners
klassen beslutar man inte utan 
vidare. Om mp hade gett sej in 
i reguljära samtal med s och v 
hade de tre partierna kanske 
ändå kunnat utveckla något 
vettigt tillsammans . Men mp 
vågade inte uppge sin formella 
neutralitet. 

Nu föreslår socialdemokra
terna, i Claes Göran Jönssons 
manifest "Utveckla Lund!", att 
årets outnyttjade miljömil joner i 
huvudsak ska dras in, dvs inte 
överföras till nästa års budget. 
Och miljöpartiet? Ja, deras 
representant Anders Ebbesson 
lär inte ha protesterat när saken 
var uppe i budgetberedningen! 
Uppger verkligen partiet en av 
sina h järtefrågor så lätt? 

Vänsterpartiet har för sin del 
gått ut med diverse förslag om 
att använda pengarna. Man vill 
köpa in tio "varmkompost
behållare" för en försöksverk
samhet, lika många glasigloos 
med flera fack, ett par nya 
radonmätare (plus mätning och 
rådgivning) samt "skyltar som 
visar att fordonstrafik är för
bjuden" - det senare ett in
fernaliskt sätt att få til stånd fler 
bilfria gator. Inget av detta 
kostar några större summor. 

Dyrare kan de båda åter
stående kraven bli : natur
reservat av Sularpskärret vilket 
kan innebära markköp, samt 
bidrag till anläggning av lä
planteringar. Men inte heller 
vänsterpartiet lyckas föreslå 
något rejält och spektakulärt för 
pengarna. 

Inte för att det är något egen
värde att göra av med anslag. 
Men klyftan mellan allt fagert 
tal om miljön och de tafatta 
försöken till konkreta åtgärder 
riskerar faktiskt att sprida ett 
löjets skimmer över Lund och 
dess makthavare. 

Fast det kanske är välförtjänt? 

Från hängmattor och dansbanor 
Sommaren är slut, nästan, och med 
det den period av året som vi i 
Norden anser rymma vårt riktiga 
liv, nära naturen och i kontakt med 
våra känslor. För all del, men nog 
litar jag mer på novembermänni
skan i mig själv och andra. Men 
naturligtvis kommer jag själsligt 
omtumlad ut ur den här somma
ren, fylld av existentiella frågor 
och svar. Det kommer att krävas 
några veckors mjuk inskolning till 
den lokalpolitiska verksamheten. 
På sikt är det givetvis ingen fara, 
man har väl den lutheranska ar
betsmoralen som en eldgaffel i 
ryggraden. Det blir nog ett bra 
arbetsår. 

Nordisk mystik 
Känslor och mystik är inne, det 
märks t.ex. på Nordform, 
designutställningen i Malmö 
hamn, som pågår till början av 
september och som är värd ett 
besök även av de sofistikerade 
lundaborna. Man kan inte låta bli 
att beundra utställningsarkitekter
nas proffsighet, t.ex. i att lägga ut 
ett trädäck så attman upplever den 
steniga Hjälmarkajen som en 
sviktande brygga. 

Det mest omdiskuterade insla
get på Nordform är 'Ting för tan
ken", en ska vi säga ekosofisk 
iscensättning gjord av Margareta 
Alin, häftig museiintendent i 
Landskrona, och J an Mark, sedan 
länge Peter Oskarssons samar
betspartner som scenograf. Man 
går in genom trädet Y ggdrasil och 
vandrar i mörkret genom ett antal 
scenbilder och ser slitna bruksfö
remål i ett nytt ljus. Jag tror ingen 
förblir opåverkad även om texterna 
tidvis är lite långa och pretentiösa. 
Fast jag gillar den om att man 
behöver äga högst 80 ting - blir 
det fler är det tingen som äger en 
själv . Befrielsen på slutet ges av 

Mer 
l ondahistoria 
Om någon nyinflyttad för bara 
något år sedan frågat efter en 
översikt över Lunds historia, 
skulle hon givetvis fått tips om 
Ragnar Blomqvists 
lundahlstorik i två tjocka band. 
Om hon då förskräckt bett att få 
en tunnare, men ändå 
någorlunda nyskriven bok - ja, 
då hade det blivit problem. Då. 
Men inte idag, nu fmns de. 

Tidigare i år kom Lund - tu
sendrsstaden.Kulturguide, en 
pocketbok för den som vill 
ströva omkring och veta mer 
om husen och staden och histo
rien. En utmärkt introduktions
bok. 

Som en översiktlig samman· 
fattning av Blomqvist kan mar, 
kanske se Anders Bruzelius' 
nyligen utgivna kalendarium 
över händelser i Lund 990 -
1990. Det är en behändig, kro
nologiskt uppställd samman
ställning, ungefär som de gamla 

en härlig slinga av sensuell folk
musik och en milt leende frukt
barhetsgudinna. 

Kluvna känslor 
Jag kan naturligtvis inte bara be
jaka detta, i min själ finns också 
den resonerande rationalisten som 
säger att man ska se upp med så
dan där känslomässig övertalning. 
Men ljusets vänner har väl lika 
storrätt att spela på känslorna som 
dess fiender. Jag tyckte nog om 
det. Storadelar av Tingför tanken 
kunde ha kommit direkt från en 
konstnärligt begåvad Linje 3-
grupp under kärnkraftsomröst
ningen 1980, och det <trodde jag 
var passe. Det är inte lätt att vara 
en del av Det Moderna· Projektet 
och samtidigt bejaka de inre käl
lorna. 

Och låt oss till sist också vara lite 
politiska på det gamla urmodiga 
sättet. Nordform är i själva verket 
resultatet av en smutsig deal 
mellan Malmös kommunalpoliti
ker och några byggföretag som 
framträderunderden vilseledande 
beteckningen sponsorer. Det 
handlar nämligen inte om någon 
elegant gest av goodwill. NCC 
och Skanska fixar tillfålligt till 
några hamnmagasin under som
maren och smörjer maskineriet 
med pengar mot att i höst få 
byggrätten, riva rasket och bygga 
femhöghusklossar. De fantastiska 
magasinen, kafeema, folklivet, 
offentligheten i ett av Malmös fi
naste lägen med famnen öppen åt 
havet, ja det är bara skådebröd för 
några sommardagar. Här ska det 
~Ii kontor och bostäder. Kapita
liSmen är sig lik, det är bara pengar 
som räknas. 

Från Valhall 
Asatron är aktuell igen läser jag i 
Svenska Dagbladet, som just startat 

repetitionskurserna i historia, de 
som hette Från urtid till nutid. 
En given handbok i din lunda
hylla! 

Nu kan man också i händerna 
på den nyinflyttade vetgiriga 
sätta Kulturens årsbok 1990, 
som i år - vad trodde ni - helt 
ägnas Lund .. 
Stommen i boken är kronolo
giskt ordnade notiser ur stadens 
och Skånelands historia (påmin
ner alltså starkt om Bruzelius 
uppläggning). Men då och då 

en artikelserie i ämnet på sin ex
empellöst flummiga I dag-sida. I 
den tidningen är allt välordnat till 
det bästa: majorerna och ung
moderatema får vad de vill på 
ledarsidan, lektorerna kan läsa 
understreckarna, finanspojkarna 
har egna skära sidor och den 
kvinnligasfåren utforskaspåidag
sidan. 

Nåväl, asatron är på tillväxt i 
Sverige förstår jag, medminst500 
anhängare. En del av dem har 
kortsnaggat hår och kängor, men 
det är ingen officielllinje betonas 
det. Gamla visdomsord har på nytt 
blivit aktuella, t. ex. detkända "Öga 
för öga och tand för tand" som 
grund för rättskipningen, men 
återigen är det ingen officiell po
licy, det är bara ledaren som tycker 
så··rent privat. 

Tja, helt utan lockelser är ju inte 
asatron, jag har t.ex. alltid tyckt att 
fruktbarhetsriter låter lockande. 
Men risken är stor att rörelsen 
spårar ur och mister sin kraft, att 
läseri och sektbildningar uppstår. 
Ja ni vet, allt har ju redan beskri
vits i Falstaff Fakirs "Ett svårskött 
pastorat". Jag ska nog skriva ett 
varningens ord till insändarsidan. 
Herr Redaktör! 

Lucifer 

PS. Sommarens stora konstupple
velse? Folkmusiktältet som tur
nerade i landet och som här i söder 
vände i Kristianstad. Tänk på det 
lyft som kom med Filarfolket och 
tänk sen ett lika stort steg till. Det 
var henrivende. DS. 

avbryts krönikan, tiden fryses 
och det ges en tidsbild. Vi får se 
Lund som metropolis daniae, 
som liten dansk stiftsstad, som 
akademisk bondby - för att nu 
bara nämna några exempel. 
Lars-Arne Norborg (inte okänd 
för VB-läsarna) har skrivit de 
flesta av dessa presentationer. 
Och han skriver populärhistoria 
i ordets bästa bemärkelse. 
Sammanfattande, överskådligt 
och lättläst. 

Av övriga bidrag vill jag 
nämna ortnamnsforskaren Bengt 
Pamps utredning av Lund - Vlll' 
kommer namnet ifrån och vad 
betyder det? Han lanserar på 
försök en alldeles ny teori som 
går ut på att lund och torn (som 
i Östra Tom) kommer av att det 
nordost om nuvarande stadskär
nan fanns en offerlund av hag
tom, vilken så småningom gav 
staden narnn. 

Claes Wahlöö svarar för ide, 
redaktion och layout och han 
har också skrivit de flesta 
årtalsnotisema. 

i. 



F orts. från sida J 

Omyndige Linder 
Sammanslagna nämnder och 
f~rvaltningar är sådant som 
diskuteras på många håll i 
landet. Men det finns förstås 
!?kala utgångspunkter. Att fas
tighetsförvaltningen demonteras 
och stoppas in i stadsbygg
nadskontoret får ses som en 
personlig omyndigförklaring av 
Rune Linder, anses allmänt 
bland v-politikerna. Den sam
manslagna kulturnämnden från i 
våras återkommer förstås . 0m 
nu konsthallschefen Bo Nilsson 
får rätt i sitt överklagande kan 
det bli en delikat historia med 
d~n nya befattningsbeskriv
rungen, när han ska basa över 
sånt som musik och teater. 

Förslag till rena nedskär
ningar i budgeten finns också. 
Skolinvesteringama ska minska 
med fem Iniljoner om året - en 
konsekvens blir reducerat bo
stadsbyggande eftersom det är 
de nya stadsdelamas skolor som 
främst får stryka på foten. 
1:1ång~ av de nämnda bespa
ringssiffror är mycket löst 
höftade, framhåller Roland. 

Miljön förstås 
Ingen politisk programtext är 
mö j l! g i dag . utan ett längre 
avsmtt om miljön. I en fasci
nerande bild läggs en glaskupa 
över Lund och sen fastställer 
man hur mycket som kan och 
får släppas ut i halvsfåren. Men 
bilden kan utvidgas: man kan 
säga att den jönssonska texten 
framställer Lund som en sluten 
värld. Vad hjälper det att Lunds 
kommun fastställer högsta till
låt~a ~vgasmängder på sitt 
t~~rntonum om vägverket, rege
rmgen och Malmö (Öresunds
bron! ) har andra planer? 

I andra sammanhang föreslås 
alltså indragning av nämnder 
men här föreslås vad som i 
praktiken är en ny nämnd, en 
"?landad grupp av politiker och 
tjänstemän" som ska arbeta 
fram konkreta underlag för 
miljöbeslut. VB tvivlar på att 
d.~tta är någon förbättring jäm
f?rt med nuvarande orghllisa
tlon, Roland är mer positiv. 

Annan utgångspunkt 
Roland Andersson uppskattar 
som sagt att Claes Göran 
Jönsson har gjort ett idepro gam. 
Men ett sådant från vänster
partiet skulle ha haft andra 
utgångspunkter, säger han. De
mokratisering, brukarinflytande 
(inte "kund" som det står på 
flera ställen hos Jönsson). 

I det 16-sidiga dokumentet 
står det summa nio rader om 
kommundelsnämnder! Kom
mundelsnämnderna som även 
enligt vad socialdemokraterna 
tidigare sade skulle vara en 
hörnsten i den kommunala för
ändringen. Andra tider andra 
ideer. Åtminstone ho~ vissa 
partier. 

Gunnar Sandin 

Bilism i Rolfstorp, Ly on och Lund 
Sommaren har ibland det goda 
med sig, att den låter en se delar 
av tillvaron ur något andra 
synvinklar än de snävt lunden
siska. 

För min del började den här som
marenmed etthejdundrande bon
nakalas, en femtioårsdag, i Rolfs
torp ett stycke in i landet från 
Varberg räknat. I den förhyrda 
hembygdsgårdenglammade ca 75 
människor, åt och drack, skåltala
de och sjöng Evert Taube i det 
oändliga, tills slutligen den rocki
ga dansmusiken satte sin obevek
liga punkt för mänsklig samvaro 
~h tvang i varje fall de gamle 
hjem. 

Det var en smått häriförande 
upplevelse - en bygd i gemen
skap. Vad man fick höra och se i 
form av video och bildspel om 
teater~erksamhet, hembygds
~orskmng och annat förstärkte 
mtrycket. Kanske är det tid att 
revidera Marlifestels ord om "das 
I~iotismus des Landlebens ". Möj
ligen hade de inbitna stadsborna 
Marx och Engels inte varit till
räckligt mycket på vischan för att 
vara riktigt vittnesgilla. 

Mellan framträdena hann vi 
naturligtvis prata en del. Min 
bordsdamråkadekomma frånmin 
egen hem.socken och var gift med 
en av mma klasskamrater från 
folkskolan . Jag frågade henne 
förstås, hurdet varmed den gamla 
bygden, om den ännu levde och 
~ur. -Jo tack, det går bra. -Men 
JObbe~då?-Ja, viharjuRinghals, 
ochfhckornakanjobbapålasaret
tet i Skene.-Men då måste de väl 
kör~ rätt långa vägar? -Jo, men bil 
har JU alla nuförtiden. 

Det är sådana samtal som kan 
göra, a~t m~ plöt.sligt frågar sig, 
hur~ad1kal for att m te säga demo
kratisk man är i sin välmenta nit
älskan för att införa restriktioner 
för bilismen. Detärjuganskaklart 
att för glesbygdsfolket är bilen i 
~ånga .fall förutsättningen både 
for social samvaro och för rena 
överlevnaden. 
. ~ka vi då plötsligt göra helt om 
1 b1lfrågan, bränna vad vi tillbett 
och tillbedja vad vi bränt? Natur-

ligtvis int~._Den måttlöst expan
?.~rande b1hsmens negativa mil
Joeffe~er- försurning, skogsdöd, 
h~vsdöd, grundvattenförgiftning,, 
va:'thuseffekt, uttunning av ozon
skiktet- är alltför väldokumente
rade för att vi skulle kunna sluta 
med att letaeftervägar att begrän
s~de~. Läs SvenskaN aturskydds
forerungens trafikpolitiska pro
gram! 

Därtillkommer bilismens träng
selproblem, som inte glesbygds
folket men vi som bor i storstads
områdena har störst möjlighet att 
förstå. 

En solig morgon i maj stod vi, 
några kommunalgununor - gub
bar från Lund på en boulevard i 
Ly on och beskådade trafiken över 
en bro över Saöne eller Rhone 
vilket det nu var. Den framskred 
som. en .kunglig begravningspro
cessiOn 1 en takt av uppskattnings
vis 15-20 km/tim. 
. Några veckor senare kunde jag 
~aktta.ungef~ samma fenomen på 
1~ nngen 1 Lund vid ingången 
tilllasarettsområdet-visserligen 
en a~ studentexamensdagarna, 
men andå. I Lyon hjälpte det inte 
att gatorna var mycket breda. I 
L.J?ld kan de inte ens göras nämn
vart bredare, om man inte vill riva 
ner stan, förstås. 

Nej , kampen för att finna alter
nativ till bilismen får inte mattas. 
Men .kanske borde vi anstränga 
oss hte mer för att utforma en 
traf~litik som skiljermellan den 
nyttigaoch människovänligagles
bygdsbilismen -som dessutom av 
re~lt demografiska skäl aldrig kan 
bli större än naturen tål- och den 
själ v förstörande tätorts bilismen. 

Kanske skulle vi då kunna 
undv~~~enpolarisering i bilister 
- antibilister som vi alltför lätt 
hamnar i. Kanske skulle vi rent av 
kunna övertyga en del bilister i 
storstäderna om att det faktiskt 
ligger i deras intresse, att den 
angelägna och nödvändiga trafi
ken kommer fram. 

L~s~Norborg 

• 

. 

Trafik I 
Bensinpriset närmar sig med raska 
steg 7 kr litern. Vi tackar Sadat 
Hussein för det bidraget till den 
sydvästskånska miljön, men det 
r~cker inte. Att ta sig med P ågatåg 
ull Malmö kostar 18 kr. Om man 
har en gammal bil är marginal
kostnaden säkertmindre än 10 kr/ 
mil och kostnmaden för de 18 km 
därförlägreänförjärnvägsbiljetten 
trots ~tt man sitter i en bil och spyr 
ut skit, dödar skogar, mejar ner 
f<;>lk etc.När ~i kommer på andra 
sidan 10 kr/l iter kan vi börja tala 
om saken. 

VB griper in 
Som känt har sydsvenskans 
mångåriga Lundaredaktör, Jan 
Mårtensson deporterats till Lon
don. Vi känner med honom - det 
kan inte varasärskiltroligt att sitta 
så där vid sidan av händelserna. 
D~ t kan inte vara lätt att hålla sig 
onenterad; även om han t.ex . har 
tillgång till sydsvenskans lurr
dasidor så saknas där ofta analy
sen, helt enkelt vad som sker i det 
som synes ske. VB kommer därför 
att sträcka ut en hjälpande hand i 
form av en gåvaprenumeration till 
Mårtensson i främmande land. 
Knut den store härskade dock en 
gång över både Lund och London. 

Redaktör Mårtensson, på morgo
nen efter ankomsten till Tilbury . 

Trafik II 
I onsdagens Arbetet berättas det 
att o~yckorna på Tro Ilebergsvägen 
har .~kat med 100 procent hittills i 
år.Ar det månne statistiska 
fl.uktuat~?ner, är det den taskiga 
vm tern, ar det Guds hand? Nej det 
är socialdemokraternas ~ch 
moderat~rnas och Vägverkets nya 
a~fart VId Lommavägen, det är 
Brrger Rehns väg l 08. Det tror fan 
att det blir olyckor på Troilebergs
vägen när den har förvandlats till 
en väg för tung genomfartstrafik. 
Det borde inte ha blivit så. 
Det fmns alltid skäl att bygga ut 

för biltrafiken. Nu är det fullt i 
parkertingshuset Färgaren, säger 
~nnart Ryde(m) och vill bygga 
u.~· - Det skulle onekligen ge po
sitiva effekter säger kommunalrå
det Claes Göran Jönsson (s). Han 
borde veta bättre . 
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Karin Blom 
Uardavägen D:85 
223 71 Lund 

AvgQrande 
om Oresund? 
Läste ni Arbetets lokalledare i 
måndags? Minsann andades den 
tvivel om att det blir ett 
"positivt" brobeslut i höst. 
Kanske har den initierade 
skribenten avlyssnat stämningar 
inom det egna partiet. Klart är 
att Öresundsförbindelserna åter
igen blir en stor stridsfråga på 
en s-kongress. 

Trots de ansträngningar som 
gjorts för att reducera den. 
"Listan över kongressombud 
måste vara ett av landets hem
ligaste dokument", säger Anton 
Flink från Transport i Malmö. 
"Inte ens vår förbundsordför
ande har fått se den." Och mot
svarande berättar Gunnar Jöns
son, s-ordförande i Lund. I 
båda fallen gäller det förstås att 
man vill bearbeta ombuden med 
argument inför kongressen. 
Men man tror också att man på 
något sätt ska komma över 
adresserna så att ombuden får 
sin information. 

Kanske blir resultatet ett nytt 
uppskov. Dels med hänsyn till 
den starka antibroopinionen i 
och utom partiet men kanske 
främst med hänvisning till det 
nya läget i Tyskland och Eur
opa. 

Ändå får vi utgå från att den 
socialdemokratiska partikon
gress som börjar den 15 sep
tember blir avgörande för öie 
sundsförbindelsemas framtid. 
Det gör opinions_ar?etet dess
förinnan extra v1ktlgt. Lyck
ligtvis har den aktuella etappen 
fått en mycket god start här i 
Lund. Cirka tretti allmän
politiska, fackliga och miljö
organisationer står hittills bak
om den demonstration som 
kommer att ordnas lördagen den 
8 september, och fler till
kommersannolikt 

Vi återkommer med infor
mation. Till dess: vik den dagen 
för en stor, glad och viktig 
demonstration! 

PS Och bistå gärna kampanjen 
ekonomiskt med att köpa en 
knapp för en femma, t ex på 
M ärtenstorget Mångmil jon är en 
Erik Penser i London har vis
serligen lovat kampanjen sitt 
helhjärtade moraliska stöd men 
vi vet inte om det ges någon 
materiell uppbackning . I 
Malmö har kommunen som 
bekant beslutat att anslå en 
miljon kr till bropropaganda. 

Vandringen Dresden- Prag 
Första rapporten 
Vänsters IF: s vandringssektlon l Lund ordnade l somras en van
dring i ett par länder som just höll på att befria sig från komman
dokommunismens ok. Det är första gången sektionen vågat sig in 
bakom järnridån och förmodligen upplevdes vi av befolkningen l 
DDR och Tjeckoslovaklen som något aparta. 

För några år sedan gick vi utmed 
järnridån på västtyska sidan. 
Bevakningen där var ungefär lika 
med noll medan östtyskarna hade 
taggtråd, minfält, bevaknings tom, 
soldater och schäfrar. Tänk vad 
detmåste hakostatoch vad tråkigt 
för hundarna! 

I årvardetemellertid annorlun
da. När de tio vandrama anlände 
till Sassnitz med färjan från Trel
leborg mottogs de av vänliga, 
obyråkratiska tullare. Ett tåg tog 
oss till Dresden där dagen D råd
de. Det var nämligen morgonen 
den första dagen efter D-marksre
formen. Vi hade väntat oss en 
väldig aktivitet, men östtyskarna 
var ganska coola. Ett välbesökt 
tidningsstånd och en hamburge
rentreprenör utanför järnvägssta
tionen var det mest uppseende
väckande. 

Den stora Leninstatyn stod kvar 
och Trabantema puttrade på ga
torna. Spårvagnarna kom tätt. 
Några alkoholproblematiker gjor
de obscena gester mot vietname
siska kvinnor. Vi förstod att in
vandrarna i öststatema kommer 
att få det svårt. De blir väl de som 
i första hand förlorar jobben. 

Vackra trädgårdar 
Vi blir inte länge i Dresden utan 
tar spårvagnen till El be och färjas 
över till andra stranden. Vi vand
rar utmed floden på stigar och 
mindre vägar. Vi sermånga vack
ra trädgårdarmed rosenbuskar som 
dominerande prydnadsväxt. El be 
är förstås en smutsig flod men det 
flyter inte omkring såmycket skräp 
och den luktar inte illa. I Pirna äter 
vi en )1yfsad middag till ett lågt 
pris. Agglikören efteråt är riktigt 
god. 

Dagens vandring avslutas utan
färdenlillastaden Wehlen. Vi har 
köpt bröd, vin och ost i den lokala 
konsumbutiken, vars sortiment är 
ganska torftigt. Vi flnner en tält
plats utanförett obemannat vand
rarhem, som fått namn efter Karl 
Stein, en kommunist som giljoti
nerats 1942 efter att ha gjort mot
stånd mot Hitler. 

D-marken spars 
Nästa dag gick vi raskt till den lilla 
kurorten Rathen, där vi skrev 
vykort hem medan vi tittade på en 
äkta hjulångare. Vi rör oss i en 

trakt där många semesterhem, 
knutna till industrier, finns. Vi 
besökte ett sådant för att få i oss 
några öl. Den äldre damen som 
passade upp berättade lite om livet 
i DDR efter myntreform en. Hon 
sa att folk samlar "i sina fickor" 
för att kanske åka utomlands eller 
för att spara inför den förväntade 
krisekonomin. För övrigt menade 
hon att de nya varorna mest fanns 
i storstäderna. Och så beklagade 
hon sig över att brödet blivit så 
dyrt. Men de flesta östtyskar har 
nog den inställningen att det först 
måste bli sämre innan det blir 
bättre. 

På eftermiddagen kom vi fram 
till Bad Schandau, som en gång i 
tiden varit en badort. Nu såg sta
den sliten ut. Vi såg ett tivoli och 
några nya entreprenörer som sål
de öl och lättmat nere vid stran
den. När vi vandrade ut ur staden 
passerade vi jättestora rnilitärka
semer, men vi såg inga bassar. På 
murarna runt området fanns anti
militaristiska teckningar och slag
ord. 

Denna natt övernattade vi på 
tältplats R 14. Regnet skvalade 
ner men vi tröstade oss med vita 
viner och likör. Nästa morgon 
skulle vi gå över gränsen till Tjeck
oslovakien. Fortsättning följer. 

Finn 

AN C-maran 
Idag går en etapp av AN C-maran 
i Lund. Loppet är sanktionerat av 
Riksidrottsförbundetoch banan är 
på l 0,5 km. Loppet går från stor
torget längs med La Fiskaregatan, 
Nygatan genom stadsparken och 
ut på Hardebergaspåret, över 
Dalbyvägen och förbi S:t J ör g ens 
park över E66:an vid Vipeholm, 
runt Östra Tom. På tillbakavägen 
längs Sölvegatan under E66:an, 
genom Ideon lasarettsområdet och 
Lundagård ner mot Stortorget. 
Loppet omfattar två varv, men 
eftersom arrangemangets grund
ide är solidaritet och motion, istäl
let fOr tävling och tidtagning, så 
välkornnar arrangörerna även de 
som vill stödjakampenmot apart
heid genom att springa eller pro
menera en del av loppet. 

Vid startplatsen på Stortorget 

POSTTIDNING 

kommer kläder och idrottsmate
riel att samlas in av Emaus. Det 
blir sång, musik och dans från 
Chile och Västsahara. Tal kom
mer att hållas till stöd för de för
tryckta folkens kamp i olika delar 
av världen. Gästerna från Västsa
haraärengrupppå tio ungdomar, 
som ävenkommer att springa med 
i maran. 

Arlmälan till loppet, som kostar 
50 kr, kan göras fr kll4.30. Lop
pet startar kl16.30 vid Stortorget. 

Fest på Fakiren 
Kl 20 blir det fest för ANC på 
Fakiren. Mat, dryck och under
hållning. Bl.a. Christal Andinos 
och den chilenska dansgruppen 
Holafie. 
Arrangörer är PFF i Göteborg, 
Emaus,Afrikagruppen, KPML(r ), 
studiefrämjandet och Svenska 
I drottsrörelsens Studieförbun.d 
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Rum ledigt 
Rum ledigt i den flotta lagenheten 
vid Lundagård till någorlunda 
skötsam kvinna. 

Fyra personer bor redan här. Vi 
har tidningar, TV och telefon till
sammans, men mathållningen 
sköts individuellt. Tel 12 90 98 
(Kitten, Sara, Lotta, Finn). 

KOMPOL (vänsterpartiets kommunal
politiker) träffas må 20.8 kl 19 på 
partilokalen. På dagordningen kom
munens ledningsfilosofi, kommundels
nämnder, brukarinflytande, personal
demokrati, centralisering till kom
munstyrelsen och del mera jordiska 
problem. 
HANNAS FLÄKT. Terminens första 
rep sö 19.8 kl 17.30 på Palaestra. Spel 
+ giskussion om höstens verksamhet. 
RODA KAPELLET. Terminens första 
rep sö 19.8 kl 18.45 på Kapellsalen . 
Rep Inför Öresundsmanifestationer 
1/9 & 8/9: nr 39, 79:2, 131, 136, 166, 
180, 184, 193,214 och 224. Anmäl er 
till Hanö, se utskick! 

~VECKOBLADET 
Detta nummer gjordes av bl a Rune 
Liljakvist och Gunnar Sandin 

Kontaktredaktör för nästa nummer 
Gunnar Sandin, tel135899. 
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