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-JAMEN, 
vi var ju 
overens ... 
. . . om att Ebba skulle bli andra 
vice ordförande i kommunsty
relsen efter Gun Hellsvik fram 
till det nya nämndvalet! 

Lars V Andersson(c)varklart 
förtörnad. Mats Helrnfrid (m) 
had~just förslagit sin partisyster 
AnnikaAnnerby Jansson till den 
posten. 

Annika själv tog till orda: Vi 
moderater vill redan nu markera 
den stärkta ställning som vi har 
efter valet. 

- Jemen, vi var ju överens i 
går ... 

- Detta är ju tramsigt, mena
de Mats Helmfrid. Och däri in
stämde Lars V, Ebbaoch Anni
ka. 

- Ska vi kanske bordlägga 
frågan till efter paus, undrade 
den ännu fungerande ordföran
den Claes Göran Jönsson (s), för 
det var kommunstyrelsens mö
tet som pågick. 

Och så blev det. Och eftermötet 
hade borgarna enats. Det blev 
Ebba. Fast egentligen är man 
oense om mycket, bl a om kom
munens budget, och antalet 
kommunalråd, det framgick 
klart. Det är större avstånd mel
lan m och "mittenpartierna" än 
mellan de senare och vänstern. 

VBs avlyssnare avvaktar in
tresserat fortsättningen. 

Hoppla, vi lever! 
är rubriken på vänsterpartiets 
appellmöte på Mårtenstorget lör
dag kl 11. Prominenta talare + 
musik av Röda Kapellet. 

Det är inte 

CENSUREN 
som har gjort stora vita luckor i 
VBs spalter. Det är naturligtvis 
redaktionen som övar press på 
läsarna inför nästa veckas kris
möte. 

Några trogna medarbetare 
lämnade bidrag till detta num
mer. Redaktionen konstaterade 
att det inte räckte så långt. Detta 
är ingen ny situation. Normalt 
kör då redaktionen med lite 
brainstorrning, ringer nån för en 
intervju, skriver en debattarti
kel, fyller på med en insändare, 
täpper tillluckornamed mer eller 
mindre krystade notiser, mer 
eller mindre välv al da bilder. Det 
tar sin tid. Med förra numret 
jobbade vi till kvart i två. Tex
terna ökar normalt inte i kvalitet 
under kvällens lopp. 

Denna gång gav vi upp på 
förhand. Som en demonstration 
javisst, men främst för att krea~ 
riviteten och gnistan var slut. 

Man bör inte hamna i en sådan 
situation, invänder kanske nå
gon. En normal tidning har en 
bank med reservmateriaL En 
normal redaktör beställer texter 
i god tid och ser till att driv a in 
dem. En ambitiös redaktion p la-

nerar nästa nummer, har en ka
lender där viktigare evenemang 
skrivs in förbevakning -och sen 
bevakar man dem. Vi vet. Men 
den gnutta av extra kraft som 
behövs till detta finns inte i den 
starkt reducerade redaktionen. 

Så det behövs, förutom vissa 
tekniska reformer, fler somjob
barmed VB. Redaktörer som tar 
huvudansvaret för ett nummer, 
från planering till nattlig inläm
ning av tryckoriginalet uppe på 
~~-Sigma. Volontärer som går 
m 1 ett fast tjänstgöringsschema. 
Fasta medarbetare som man kan 
räkna med att de utan påstötning 
kommer med bidrag då och då. 
Det handlar förstås om att vi 
som nu gör VB är slitna och 
trötta. Men det som tröttar är 
intedesena redaktionskvällarna 
i och förse j. Det är känslan av att 
trampa i sina egna spår på sjätte 
varvet. 

Vi är glada för alla uppskattan
de ord om VB, senast från Carin 
Högstedt. Men en tidning lever 
inte av uppskattning allena. 

Så kom till VB s krismöte ons
dag 30 oktober kl 20 på Tid
skriftsverkstan i Wallin & Dal
holms hus på Fabriks gatan! Vi i 
redaktionen bjuder på te och bul
lar. 



"Sverige 
har förvisso tagit klivet över trös
keln. Men dörren är ännu inte 
stängd bakom oss. Inte förrän vi 
hör den slå igen, kan vi känna oss 
riktigt hemma i det europeiska 
huset." 

Sålunda Per T . Ohlsson i 
sydsvenskans ledare dagen efter 
EES-uppgörelsen i Bryssel. Hans 
uppriktighet är befriande, särskilt 
järnfört med de bedrägerier som 
socialdemokratisk press (med 
några undantag, Länstidningen i 
Ostersund bland dem) ägnar sig åt 
att prångla ut. 

Det är utmärkt att människor på 
nytt ska få chans att röra sig fritt i 
Europa, det är bra att vi får en 
frihandel. Men det kommer att 
finnas vinnare och förlorare i spe
let när kapitalet ska röra sig fritt, 
det fmns orter och regioner i lan
det som det kommer att gå åt hel
vete för. Sånt har hänt förr och det 
går väl att stå ut med, åtminstone 
om det inte drabbar en själv. 

Detta första steg som socialde
mokraterna för två år sen försäk
rade var Lösningen samtidigt som 
det var till intet förpliktigande -ja 
nu får vi veta att det är en halvme
syr. Nej, det är Riktig Medlem vi 
ska bli, då först får vi makt och 
inflytande över den lagstiftning vi 
nu tänker gå in under. 

Såvitt jag förstår pågår en utför
säljning av landets självständig
het och nationella oberoende. 
Sossarna ställer väl upp på det för 
att de tror att man måste gå med i 
EG för att få tillväxt, borgarna gör 
det för att se till att Sverige aldrig 
mer ska bli platsen för några so
cialistiska experiment. Det är klart 
att de vill höra dörren slå igen. De 
är väl rädda av att det hela bara är 
en dröm. Men hur kan huvuddelen 
av vänstern, en vänster som bru
kar tala om att beslut ska föregås 
av diskussioner och vara folkligt 
förankrade, vara moltyst? 

Lucifer 



Odräglig lundaynglings memoarer 
Att se tillbaka på sitt liv, över
blicka och sammanfatta var förr 
en uppgift på ålderdomens höst. 
Just nu tycks det ha blivit ett 
måste, eller åtminstone mode, för 
ännu verksamma författare av 
hankön att redogöra för sin barn
dom och pubertet. Vi har ju nyli
gen läst Jersild och Myrdal och 
Ardelius och Delblanc. 

Varför bara män, egentligen? 
Har kvinnorna redan rett ut sina 
relationer till farnil jen eller tyck
er de sig ha angelägnare ämnen 
att behandla? 

Så det var med rätt mycken 
skepsis, somjag tog itu med Åke 
Lejonhufvuds "Skyddad upp
växt" - i synnerhet som rekla
men för boken väckt vissa för
hoppningarompikantaavslöjan
den. 

Lejonhufvud växte upp i Lund 
på 50-60-talen. Familjen bodde 
på Gyllenkroks alle. Lejonhuf
vuds adlige far försörjde famil
jen genom att rita lador till stor
godsen i Skåne; modem var 
hemmafru, prästdotter med so
ciala ambitioner. Familjens o
~lara sociala klasstillhörighet 
(!eke-akademiker i Lund, fattig 
högadel) förgiftar familjelivet. 
Boken är i första hand en upp
görelse med familjen som insti
tution och med skolans förtryck. 

"Katedralskolan var som en 
förlängning av familjens dubbla 
ansikte. Respektabilitet utåt och 
förtryck inåt", skriver Lejonhuf
vud. En inte helt ny iakttagelse, 
kanske. Och han kan tyckas 
motsäga sig själv en smula med 
porträttet av farföräldrarnas äk
tenskap. 

Jag hade mernöje av boken än 
vad jag hade väntat mig. Främst 
beror det på att Leijonhufvud 
lyckats bra att med avväpnande 
uppriktighetskildra sig s j älv som 
~en odräglige yngling ha förmod
Ilgen var. En tonåring som i slu
tet ~v 50-talet läser Ekelöf, dig
gar Jazz, har problem med tjejer
na på skoldansen (sexualånge
sten!), gör vapenfri tjänst och 
motvilligt gifter sig för att han 
råkat bli med studentlägenhet. 
Alla vi fyrtitalister har mött 
honom -många gånger. 

Lejonhufvuds minnen fokuse
rar således mest honom själv. 
60-talets turbulens i Lund skym
tar mest i förbifarten. För Lejon
hufvud är det mest fylla och 
gryende författararnbitioner. Så 
vi väntar på att någon vänster
aktivist från den tiden skriver 
sina politiska memoarer! I dessa 
tider, då vänsterns skuld frene
tiskt ältas av ny liberalerna kunde 
det vara viktigt am de inte också 
ges monopol på dokumentation 
inför eftervärlden. 

Lennart 
Ryde (m) 
kanske blir Lunds nye borgmäs
tare, ryktas det från de numera 
rökfria sammanträdesrummen. 
Egentligenheter detkommunfull
mäktiges ordförande, men ämbe
tet innebär att man blir Lunds 
kommuns ansikte inåtoch utåtmed 
tjänsteinsignier och allting. Ryde 
ska kanske bli den som förkropps
ligar vår ande, han ska bli alla 
lundabors Lillefar. 

Nu tror alla att vi i denna notis 
ska ta heder och ära av denne man 
i den mån vi inte redan gjort det 
under de fjorton år vi utkommit. 
Men alls icke. Vi har tröttnat på 
allt garnmalt groll, vi låter udda 
vara jämnt, vi vänder andra kin
den till . Välkommen Lennart, ifall 
det blir du, till ditt viktiganya värv 
tilllundabomas fromma. Ämbetet 
adlar mannen, Lennart kan ha re
surser vi bara inte känner till. 
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HAR DU FLYTT AT? Skicka hela adressdelen till Veckobladet, 
(se ovan). 
NY ADRESS ........................................... ............................. . 

Foträtta skor 
är nödvändiga men tråkiga. Sam
hällskritiska filmer anses bara vara 
tråkiga. I förgår såg jag en. Den 
var inJe tråkig. Som när den gamla 
mannen berättade hur han blev in
spärrad av nazisterna för att han 
var kommunist, men befriad av 
amerikanarna och efter en månad 
åter inspärrad av dem för att han 
var kommunist. Det var roligt. 

Filmen är inspelad 1989 och 
heter "Den förskräckliga flickan". 
Den går på Södran, och handlar 
om den rättrådiga Sonja i Bayern, 
som är ett föredöme för alla elever 
när hon vinner förstapris i en 
uppsatstävling som Tysklands 
(" detriktiga Tyskland") president 
hittat på. 

Uppmuntrad av framgången 
beslutar den Sonja att åter ställa 
upp när presidenten utlyser ännu 
en uppsatstävling. Nu skall det 
handla om "Min hemstad under 
Tredje Riket". Det blir emellertid 
tråkigt för Sonja när hon börjar 
rota i vad stadens honoratiores 
gjorde under den bruna tiden. Hon 
frågar för mycket och maskerade 
ynglingar kastar in bomber hos 
Sonja 

Det känns på något sätt bekant i 
Tyskland av idag, tänker jag präk
tigt och går hem. Och läser i tid
ningen om en vietnamesisk familj 
somficksitthemförstörtavmord
brännare. 

-Allt tyder på att någon kastat 
in något brännbart i brevinkastet, 
säger Christer Eklund, t f krimi
nalkommissarie vid Oskarshams
polisen.- Men jag har svårt att 
tänka mig att det rör sig om någon 
flyktingfienJlig aktion av något 
slag, säger han. 

Filmen handlar inte bara om 
Tyskland märker jag. Se den. Går 
onsdagar till söndagar kl 18.30 
den här och nästa vecka. På Söd
ran i Mejeriet. 

r l 

Ka rin Blom 
Ua r da vägen D: 85 
223 71 Lund 

POSTTIDNING 

KOMPOL Möte må 28.10 kl19.15 All
män begrundan. 

HANNAS FLÄKT Sö 27.10 kl 17 Obs 
på Palaestra Vi går igenom sextett
materialetDessutom repetition. Boka 
lö 23.11 för heldagsrepetition. 

RÖDA KAPELLET Appellmöte lö 26.1 O 
kl11-12 på Mårtenstorget repertoar: 2, 
8,39, 84:2, 166, 208, 224, 227 . Sö kl 
18.45 rep på Palaestra. Repertoar:som 
förra veckan. 
Obs Spelning på Rugen lö 9.11. Anm 
senast söndagsrepet 

VECKOBLADET 
Detta nummer gjordes av Lars Borg
ström och Gunnar Sandin. 

m 
Kontaktredaktör för nästa nummer 
Gunnar Sandin, tel1 35899. 
Vid utebliven tidning ring Rune Liljekvist 
138213 el. 115069 
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