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En sumpad chans? 
Idensvenska politikenlevervarje 
kommun i stort sett sitt eget liv. 
Det gör t ex att det är relativt få i 
Lund som känner till det märkli
g a som hände i Jönköping för sex 
år sedan. Då bildades nämligen 
en sant rödgrön majoritet, be
ståendeav vänsterpartiet, social
demokraterna, miljöparitet och 
centern. Den förnyades efter 
1988 års val. I höst tog de andra 
öv.t..'l', o~hcentern anslötsej alltså 
lojalt till den övriga oppositio
nen,omnuharförståttsakenrätt. 

Detta, mmed den breda röd
gröna majoriteten, är en tanke 
som dryftades av bl a C H Her
mansson i anslutning till kärn
kraftsomröstningen 1980. Sen 
har vi inte sett så mycket av den. 
Fast Jönköping, en kommun 
betydligt större än Lund, är inget 
dåligt undantag. 

Detärförvissolängesedansom 
"åsanissemarxismen" (ett av det 
svensa politiska språkets elaka
steochroligastespeord, detmåste 
erkännas) hade sina glansdagar. 
Men det är ändå påfallande hur 
misstron mot centern har vuxit 
bland de "urbana" borgerliga 
partierna, folkpartiet och mode
raterna. Särsklit märks ju detta 
för oss i Skåne. Sydsvenska 
Dagbladet under Per T Ohlsson 
har drivit en ihållande och hård 
kampanj mot centern och starkt 
kritiserat Carl Bildt för att han 
tog med Olof Johanssons parti i 
regeringen. Detta har givetvis 
känts av de berörda, och ledande 
skånska centerpartister har gjort 
en- resulttlös- uppvaktning på 
~ydsvenskans politiska redak
tion. 

Inte bara poster 
Denna misstro från den darni
nemade borgerligheten måste 
man ha i minnet när man betrak
tar spelet kring den borgerliga 
regeringen i Lunds kommun. 
Vissthandlardet om "politik som 
yrke", för attciteraMax We ber
att de välbetalda kommunala 
poster som anständigtvis kan 
besättas är fårre än antalet perso
ner.s_om levat så länge av och i 
politikenatt de ogärna vill syssla 
med något annat. Men vad be
träffar lundacentem finns det 
också klara åsiktsskitnader gen
ternmot moderaterna. 

- Det är inte centern som har 
gått åt vänster utan moderatema 
som gått åt höger, förklarar Ro
land Andersson (v) den växande 
klyftan, och det kan nog vara 
sant. Klart är att det också finns 
en spännvidd inom vänstern 
mellan t ex Lars Bergwall och 
Hans Albin Larsson. Men det 
intressanta är den politiska och 
psykologiska klyftans existens. 

Detta skrivs på onsdag kväll 
~ch på torsdag kväll, när VB 
ligger tryckt, vet vi hur det gick, 
om-som troligtär-manhittade 

en kompromiss eller om centern, 
som i Hörby, väljer att spela sitt 
e ge~ spel. Men för vänsterpartiet, 
soc1~demokratema och miljö
partiet återstår den självkritiska 
frågan: hade mankunnat förverk
ligaenJönköpingsmodelliLund? 
D v s att vi kunde ha fått en 
rödgrön majoritet, med bredare 
s.ammansättning, trots högerpar
tiemas stora framgång i kommu
nalvalet. 

-Nej, tror Anders Ebbesson 
(mp). Vi har haft en hel del kon
takter med centern och de har 
varit intresserade av samarbete
men enbart med oss, inte med s 
och v. Och vad socialdemokra-

Forts på sid 4. 

Inte lätt att vara en föraktad 
bondkatt. Teckning Knitte Sten
lund. 

Nödenprojektet 
• • 1gungmng 
Månteaterns stora projekt om 
Nöden riskerar att gå i stöpet, 
sedan socialdemokraterna ve
lat skjuta på teateruppsätt
ningen till1993. 

Sålän~e får v i inte behållarättig
heterna till den nyskrivna pjäsen av 
Max Lundgren, säger Maria Sund
qvist som samarbetar med Mån
teatern. 

Bakgrunden är ungefär denna: 
Sedan i fjor har Månteatern kart

lagtNödens kulturhistoria. Arbetet 
har redan resulterat i flera teaterfö
reställningar, bl a pjäsen Positiv
halaren som spelas för mellansta
diet. I andrakringevenemang kom
mer biblioteket, Kulturen och 
konsthallen att engageras eller är 
engagerade. Ett stort antal männis
kor är inblandade och många gamla 
lundabor har hört av sig och berät
tat om egna eller föräldrars upple
velser i fattigstadsdelen Nöden i 
Lund. 

Projektetkrönsav intemindre än 
tjugo föreställningar av Max Lund
grens pjäs, som baseras på forsk
ningsmaterialet 

Månteatern i våras om 1,8 milj 
kronor till projektet, uppdelat i tre 
potter om 200 000 kr, 600 000 kr 
och 1.milj kr, varav den sistamiljo
nen till större delen är en forlust
garanti. 

En enig musik- och teaternämnd 
sa ja till projektet i våras. Men 
eftersom de sökta pengama över
skrider det totala teateranslaget 
med nästan en halv miljon kronor 
försökte man få till stånd en fler
partimotion i fullmäktige om ett 
anslag. 

Moderatema backade nästan 
omgående. 

På ett stormigt extrasamman
träde efter valet, vilket enbart be
handlade Nödenprojektet ankla
gade moderatema Månteatern för 
utpressning. Socialdemokraterna 
menade att teatern bort vänta på 
anslaget 

Det är inga invändr!ingar som 
duger, anser ordföranden Anne 
Rothlin (v). Teatern är piskad att 

planera innan den söker pengar, 
annars får den ingenting. 

Ansökankom sent, menmankan 
inte lasta dem somjobbar praktiskt 
för att de intevethur mannavigerar 
i byråkratin, anser hon. 

Anne Rothlin föreslog att Mån
teatern skulle få ta i anspråk350 000 
kr av 1992 års teateranslag. Men 
inför moderatemas blanka nej och 
socialdemokraternas krav på att 
hela projktet skulle skjutas till -93 
stödde v ett fp-center-förslag om 
att gå till kommunstyrelsen med en 
begäran om de första 200 000 kro
norna. Alternativet var att Måntea
tern blev helt utan kommunalt an
slag. 

-Men jag har inte gett upp hop
pet, säger Anne. Månteatern söker 
pengar även hos landstinget och 
torde få anslag av kulturrådet, om 
kommunen stöder teaterns ansö
kan. 

En olustig roll spelar teater
intendenten Ingvar Svensson, som 
inte vill se Månteatern med Max 
Lundgrens pjäs på "sin" teater. Ing
var Svensson försåg socialdemo
kraterna med beräkningar som på
stods visa att det skulle bli alldeles 
orimligt dyrt att låta Månteatern 
använda Lunds stadsteater. Siff
rorna serverades som en överrask
ning på sammanträdet. Det besluts
underlag som Ingvar Svensson re
~an i våras fick i uppdrag att bereda 
tillsammans med Månteatern lyste 
däremot fortfarande med sin från-
varo. 

Programdebatt 
dvs om vänsterpartietsnya program 
(se referat i förra numret) vill vi 
gärna ha i VB. För en gångs skull 
har vinget krav pA att bidragen på 
något sätt ska handla om Lund 
vilket t ex gör det möjligt för VB~ 
fåtaliga men dock läsare i andra 
delar av landet att medverka. Fast 
ännu hellre ser vi att ni skriver i de 
stora drakarna. Vänsterns pro
gramdebatt bör nå ut till så många 
som möJligt 



VANSTERPARTIET LUND ANSER. 

Vi kommer tillbaka! 
Vi önskar lycka till Lilllds kom
munfullmäktiges borgerliga ma
joritet i de kommande tre årens 
arbete. 

Ett borgerligt styre hoppas vi 
skall kunna genomföra en del av 
sina vallöften som t ex att förbät
tra kommilllens ekonomi utan att 
servicen blir sämre, värna om 
svagagrupper,avbyråkratiseraoch 
eventuellt sänka kommilllalskat
ten. 

Hurdennaekvation skall gå ihop 
kan man fråga sig, när samtidigt 
kollegernairiksdagshusetärifård 
med att fatta beslut om ytterligare 
minskningar av statsbidragen till 
kommilllema i storleksordningen 
l O miljarder. Men låt oss hoppas. 

Det kommilllala självstyret är 
idag så kraftigt reducerat genom 
det ekonomiska beroendet av sta
ten att det kanske är bäst att de 
borgerliga får ta makt~n även. i 
kommunen. Det hade mte vant 
roligt för vänst~artiet att si~a. i 
majoritetsställning och admini
strera de av den borgerliga rege
ringen beslutade nedskärningarna 
av kommunal verksamhet, priva
tisering av daghem och allmän
nyttans bostäder osv. 

MEN maleten är inte alltid rolig. 
Den kräver också ansvar och där
för är vi ledsnaöver att vi intefick 
behålla maleten i Lunds kommilll 
för att åtminstone kunna mildra 
regeringens nedsk~~ar, arbe
ta vidare för en bllfn mnerstad, 
motverka privatiseringar oc~ i stäl
let illlderlätta för kooperativa al
ternativ och förbättra existerande 
kommunal verksamhet. 

Vänsterpartiet i Lund kommer 
att fortsätta att ta ansvar och pre
sentera realistiska alternativ till 
den borgerliga politiken och ska
pa rörelse för våra förslag. 

På oss vilar också ett ansvar för 
att protestera mot den borgerliga 
politiken och att genom utom~;~ar
lamentariskt (och parlamentanskt 
i den mån det är fruktbart) arbete 
förbättra densamma. 

Det är också nödvändigt att be
tonaattviinteklarar av attbedriva 
meningsfylld kommunalpolitik 
utan ett större inflytande i riksda
gen. När vi nu (förhoppningsvis) 
snart har gjort upp med vArt för
flutna måste vi börja formulera 
nya visioner och mål samt börja 
arbeta för dem. 

Vänsterpartiet Lund, styrelsen 

Vänsterpartiet drar lasset 

- Då kan vi lika 
gärna lägga ner 
kommunen! 
var RoiandAnderssons(v) spon
tana kommentar när VB infor
merade honom om Gilll Hells
viks och hennes regeringskolle
gers förslag - som det ju finns 
majoritet for- att dra in cirka tio 
miljarder kronor från kommu
nerna. 

V ad betyder det för Lilllds 
del? Förögonblicketkan vi bara 
spekulera, men om en tredjedel 
gäller landstingen och två tredje
delar prirnärkommilllerna ska de 
senare betala sju miljarder. Med 
en hundradel av landets befolk
ning får Lillld stå för minst mot
svarande del av detta, eller 70 
miljoner kronor. 

Redan i utgångsläget kalky
lerade den avgående kommun
ledningen med ett \m derskott om 
drygt 60 miljoner, trots hårda 
besparingar. Den nya ledningen 
har i ett möte med förvaltnings
cheferna föreskriviten reduktion 
om cirka l O procent rakt över för 
nästa år - vilket f ö låter meka
niskt och okänsligt, politik borde 
ju handla om att prioritera och 
välja. Frågan är dock om detta 
räcker. Regeringens planer var 
nog inte kända när mallen yxa
des till, och med den stigande 
arbetslösheten får kommunen 
ofrånkomliga extrakostnader för 
socialvården. 

Det blir kärvt, och vi förstår 
Roland Anderssons reaktion. 
Men vi hoppas att han och hans 
kolleger inte kastar yxan i sjön 
utan sätter emot sA gott det går. 

Magstarkt av Gun Hellsvik, som 
för inte sd länge sen var den 
högsta ansvariga för Lunds 
ekonomi, att medverka till en sd 
brutal försämring av kommunens 
ekonomi. Fast hon behöver väl 
pengar till alla sina nya poliser. 

Fyra basbelopp 
eller cirka l 06 000 kr, lär bli v ad 
vänsterpartiet får för minoritets
representation. Inom partiets 
kommunalpolitiskagrupp disku
teras möJligheterna att dela upp 
summan på något sätt. Oavsett 
hur det går därmed hoppas vi att 
resursernaräcker till en förstärkt 
kommunalpolitisk bevakninghär 
i VB. Nu har man ju inte längre 
något regerande som kräver 
mycket tid och kraft, utan kan 
satsa fullt på opinionsbildning. 

Blandfranska arkitekter: 

Lunds trafik livligt disk 
av europeisk expertis 

En utförlig reserapport från Nevers, är det verklige~ något 
att publicera i VB s trånga spalter? ~~' det tycker v~. alltså. 
Vi har ju omprövat vår syn på både vanorter och utiandska 
studieresor för komm~nalpolit~ker- i de~ta fall by~gna~
nämndens avgående v1ce ordrorande. V1 tror .. at~ aven la
sarna indirekt kan lära sej något av hur det ar 1 centrala 
Frankrike. Kanske kan de t o m få tips till egna studie- och 
seEnesterresor. . 

Thomas Schlyter bekostade r ö själv sm res:'· .~arry 
Andow (s) och Gun Hellsvik (m) har som bekant bUlaropat 
andra rutiner. 

VänortsföreningenLillld-Nevers 
tillfrågade mig om jag v ar intr~
serad att bli inbjuden till ett arki
tektmöte i Nevers med dess vä
norter. Jag tackade ja. 

Varning för svensk inspiration 
RedanföretogsmedtågviaStutt
gart, Karlsruhe och Strasbourg. 
Jag anlände till Nevers den 4 
oktober. . 

Lördag den 5 oktober börJade 
för min del med en rundtur i buss 
till nya arkitekturverk i Nevers. 

Jag fick bl a se: 
o Lycee de Communication, en 
ny skola speciellt för media, 
såsom press, video, tv, data och 
reklam. Arkitekt Jean-Louis 
Lotiron, som besökteLund 1985, 
hade ritat byggnaden och visade 
oss runt. 
o LaGrandePature,ettbostads
område från 70-talet, som var 
hårt nedslitet men upprustat och 
miljöförbättrat av arkitektensom 
jag bodde hos, Marc Paillot Mest 
hade man satsat på fasader och 
mindre på utemiljön. 
o LeCentreRegionaldeslmpots 
(skattekontor), ritat av arkitek
temaJ-PBuffi ochLSekulic. En 
modernistisk byggnad i tvåkrop
par och med puts- och alumi
niurnfasader, medkarakteristiska 
solavskärmningsgaller över fon
stren. 
o Ett flerbostadshus med fasa
der i tryckimpregnerat trä, ritat 
av arkitekt Marc Paillot, och 
o ett dldringscentrum i samma 
fasadmaterial strax intill ritat av 
Jean-Louis LotironochMarilyne 

Videau sades bägge vara inspie
rade av svenska byggnader, som 
man sett vid besök bl a i Lund. 
Jag berättade för dem om hur 
detta material brukar åldras på 
ett ganska ogynnsamt sätt, vilket 
gör att boende ochförvaltare ofta 
kräver att träfasaden mälas efter 
15-20 år. Åtminstone i Sverige. 

Rundturen gav en överblick 
över de senaste årens tillskott i 
den Iiiia stadens byggda miljö. 
Detvarvarken någrajätteprojekt 
ellerstorskaliga kontorskomplex, 
utan byggnader i en måttlig skala 

men med en utmanande ung 
arkitektur som vi kanske inte lika 
lätt skulle acceptera i Lund. 
Möjligen utanför stadskärnan. 

Efter rundturen följde en här
lig lunch på en un~domsklubb, 
därdenlokalaförenmgenavilllga 
arkitekter stod som värd. Från 
denna lilllch tvingades jag i hast 
förflytta mig till eftermiddagens 
konferenslokal, den gamla stads
teatern, för att hinna arrangera 
mina diabilder inför eftermidda
gens presentation och debatt 

Stad & konst 
Eftermiddagen ägnades At det 
egentliga arkitektmötet mellan 
Nevers vänorter, som dels be
stod i en presentation av dessa, 
dels en efterföljande rundabords
debatt. Temat var angivet som 
"Arkitektur - staden och kon
sten". Jag började med min pre
sentation av Lund på detta tema, 
som jag tolkade på tre sätt: "Sta
den i konsten" (med skildringar 
av Lund i konsten ur jubileums
årets utställning på konsthallen), 



uterad 

"Kmisten i staden" (med illustra
tioner av våra mestkändaoffent
liga skulpturer) samt, slutligen 
och viktigast, "Staden somkonst 
=arkitektur". 

Eftermitt inledande svep över 
Lund följde rpesentationer av 
Curtea de Arges i Rumänien, av 
Neubrandenburg i det forna 
DDR, av Saint Albarts i Storbri
tannien, av Koblenz i det som 
förut var Västtyskland och av en 
vänort i frankrike, Charleville
Mezieres. Från Harnmamet i 
Tunisien och Mantua i Italien 
dök ingen upp. 

Förutom Lund var det bara 
den frartska och den rumänska 
staden som presenterades på fran
ska (dock i rasande fart), medan 
övriga gäster hade valt att tala sitt 
eget spårk - tyska respektive 
engelska. Med tolkning tog detta 
tid och blev gartska ansträngan
de. 

Efter en välbehövlig ölpaus i 
stadsteaterns foaje vidtog sedan 
rundabordsdiskussionen mellan 
de gästande vänorternas repre
sentanter och värdarna. Temat 
skulle vara "stadsbyggnadskon
stens yrken i Europa", dvs en 
diskussion om vilka yrkesgrup
per som deltar i skapandet av 
staden i de olika länderna. Efter 
en lång deklaration av Jean Fre
bault från bostadsministeriet var 
det plötsligt min tur att inleda 
debatten. 

Om cirkulationen 
Något oklar om vad diskussio-

nen e~entligen skulle syfta till, 
drop Jag en lans för landskaps
arkitekten som en viktig yrkes
grupp i såväl översiktlig som vid 
detaljplanering men också pro
jektering av närmiljön. Dock sak
nade jag i en utdelad samman
ställning trafikingenjörens vikti
ga roll och artsvar. I de tyska 
städernas presentationer hade jag 
lagt märke till de häftia ingerpp i 
de bäggre städerna till följd av 
kraftigt ökad biltrafik, och ifrå
gasatte om man verkligen var 
tvungen att okritiskt acceptera 
bilismen i våra stadskärnor. 

Debatten kom därefter .att 
uteslutandehandla om detta tema, 
"la circulation des voitures dans 
les centres-villes", vilket tydde 
på ett dåligt samvete hos del
tagarna från Nevers olika vänor
ter. Själv fickjag beskriva vilka 
restriktioner vi försökt med i 
Lund och tvingades också med
ge att vi inte lyckats fullt ut Klas 
Tham, den andre deltagaren från 
Lund, medverkade också aktivt i 
panelen. Det väckte onekligen 
stor uppmärksamhet att vi i Sve
rige tar så seriöst på bilismens 
problem i våra städer. 

Oanade kontakttillfällen 
Lördag kväll mottogs alla del
tagarna av N ev ers borgmästare i 
en officiell reception med tal och 
utdelning av priser i en lokal 
fototävling, som hade avgjorts 
dagen innan. Det var ett slags 
cocktailparty med lätt förtäring 
och traktens vin, Pouilly Fume. 

Kvällen avslutades med som 
någa av arkitekterna hade arran
gerat i en möbelaffär(!) tillnärig 
madame Videaus fader. Han är 
inredrtingsarkitekt som låter till
verka eleganta och exklusiva 
möbler i trä för styrelserum och 
direktörskontor. Festen v ar 
mycket lyckad och gav oanade 
möjligheter au knyta kontakter 

med N ev ers arkitekter. Till detta 
kom mycket smått och gott av 
traktens läckerheter. Det famgick 
också tydligt att Nevers ligger i 
det härliga Bourgogne! 

Amerikansk räddning? 
Söndagen ägnades åt en utflykt i 
buss med såväl gästerna från 
Nevers vänorter som åtskilliga 
arkitekter verksamma i regionen. 

Bussresan gick längs Route 
Nationale N. 7 norrut till staden 
La Charite-sur-Loire, med en 
mycket intessant medeltida hi
storia. Det var här som pilgri
merna på väg från östra Frankri
ke och frankerriket skulle korsa 
Loire på sinväg till Santiago de 
Compostela. I staden fanns en 
stor katedral med omgivande 
klosteranläggningar och sjukhus, 
som än idag utgör ett konglome
rat av byggnader. De är dock 
stadda i starkt förfall. Ända tills 
förnågra år sedan fungerade delar 
av dessa sammanbyggdakloster
gårdar som bl a vinkällare och 
alger för olika företag . Idag har 
verkarnheterna flyttat ut, och 
byggnaderna är delvis övergiv
na. 

Arkitekt Jen-Pierre Duthoit, 
med restaureringsuppdrag runt 
hela Frankrike, förevisade sta
dens enaståendehistoriska bygg
nadsminnen och de planer som 
diskuterades på bevarandet. 
Duthoitmenade att det idag finns 

två vägar att gå-· antingen säljs 
hela klosteranläggningen till 
amerikanska forskare, som lovar 
au göra ett centrum för medel
tidsforskning. Då kan byggna
derna bevaras i bästa fall som 
välupprustade museer och forsk
ningslokaler, men sannolikt bli 
mestadels otillgängliga för all
mänheten. Eller så behåller sta
den byggnaderna i sin ägo och 
läger stdens normala verksam
heter äga rum i klosteranläg~-

Nevers med Palais Ducal. Längst till vänster pd bilden syns stadsteatern där T.' L--~~ s hl L"/ . - ks-----1- · lä" b·z · . • rw .. ....., c yter rw l s1na uppmar umrn.u.ut: m g g mot 1 ISmen, som när bliden gjordes inte ens var pdtänla U V A M /t B 
Le Departement de la Nievre, u d. · r - a e. run, 

ningen, dvs bostäder, handel, 
hantverk får ta byggnaderna i 
artspråk så, som de har gjort de 
senaste femhundra åren. För oss 
besökare från Sverige förefaller 
det sista alternativet klart vara au 
föredra, medan gästerna från 
Nevers rumärtska vänort tyckte 
att ett medeltidsforsknings
centrum vore bäst. 

Animation 
Söndag eftermiddag ägnades åt 
en tretimmars fransk söndags
lunch på ett värdshus i Pouilly
sur-Loire med allt som därtill 
hör. Det är omöjligt för mig au i 
denna rapport utelämna följande 
detaljer om menyn: en entrerätt 
med inbakad chevre-osti ett slags 
crustade, därefter skurna skivor 
av inbakad fliet-de-beuf av cha
rolaisd jur, som är så karakteristi
ska för den bourgogneska land
skapet. Till detta serverades gi
vetvis taktens bästa viner. Efter
åt erbjöds en huvudsakligen lo
kal ostbricka och en dessert med 
antingen aprikos-eller plommon
tårta. Till denna och kaffet fick 
ett lokalt päronbrännvin avsluta 
måltiden. 

Efter lunchensatte bussenkurs 
mot Crosne, en liten stad i Loire
dalen där vi fick se museet, som 
var inrymt i dels äldre, dels 
nyuppförda byggnader invid en 
kvarndamm med utlopp i Loire. 
Den hade gett kraft åt många 
industrier på platsen, och allt var 
idag mycket prydligt och v älord
nat. Museet och den upprustade 
stadskärnan ingick i ett "projekt 
för staden", som därutöver om
fattar upprustrting av bostäder i 
stadskärnan, vidare att anordna 
och utveckla social service i 
stadsdelen Saint-Laurent, att 
återuppliva "stadens hjärta" för 
kulturell turism och au animera 
hela stadens näringsliv för han
del och kommersiell turism. 

Resa och lära 
I en sarnmanfattrting av resan är 
det bestående intrycket ett my ck
etgottrnottagande, en välarrang
erad konferens med oanade 
möjligheter att diskutera och 
knyta kontakter med - för mig -
främst franska arkitekter och 
stadsplanerare. Det franska 
kommunala arkitektväsendet är 
betydligt mindre utvecklat än hos 
oss - planläggning och gransk
ning av bygglov, som hos oss 
sker under byggnadsnämnden, 
görs i Frankrike antingen av 

konsulter eller, när det gäller 
granskrting, på statlig nivå inom 
departementen. 

Studier av enstaka nya arki
tekturverk har givetvis ett intres
se, om än begrärtsat, medan stör
re grepp ifråga om exempelvis 
restaurering av historiska bygg
nader eller stadskärnor bör kun
na ge stort utbyte av erfarenheter 
-det kan gälla organisation, eko
nomi samt historisk och arkitek
tonisk syn. Exemplet från La 
Charite är inte det enda där olika 
viljor kan strida mot varandra. 

Thomas Schlyter 
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HAR DU FLYTT AT? Skicka hela adressdelen till Veckobladet, 
(se ovan). 

Karin Blom 
Uardavägen D:85 
223 71 Lund 

NY ADRESS ........................................................•................ 

ran jazzfestivalen i Lund: 

McLuhan erövrar jazzen 
Jack DeJohnettes Special Edi
tion består av fyra Wiga ekvili
brister och den gamle, Jack 
DeJohnette själv, somkom fram 
i Charles Lloyds kvartett (den 
där pianisten var Keith Jarrett), 
blev känd för en större publik 
som en av Miles Davis många 
trummisar i början av den elek
triska perioden och som J arretts 
och Gary Peacocks kumpan i det 
(tack och lov) eviga projektet 
"alltmankangöramedstandard
låtar". 

Detta var första inslag i freda
gens digra program. Cirka en och 
en halv timmes speltid, trum
morna placerade lite till höger, i 
mejeriscenens gyllene snitt, not
ställ och täta blickar på noterna i 
ensemblepartiema. Presentation 
av bandet efteråt, tack för applå
derna och hjärtliga vinkningar 
från DeJohnette när alltvar klart. 

Kompositionerna presentera
des i svitform med trummor och 
ibland syntklanger som mellan
spel. Ett av styckena hade en 
uppbyggnad som på ett sätt blev 
bestämmande förupplevelsen av 
konserten. Ett enkelt tema, alt-, 
tenor- och pianosolo, som alla 
följde ett mönster av a capeila
spel i fritt tempo, uppfinnings
rikt, innehållsrikt och tätt, av alla 
tre. Sedan, av alla tre, ett starkt 
rytmiskt parti med stöd av bas 
och trummor. 

Och när denna komposition 
klingat ut, när vi fått vara med 
om detta goda, övertygande spel 
av några av jazzens nya hjältar 
kände jag mig lurad. Jazzens 
oskuld avslöjad och nu spelade 
de med detta som startpunkt! 

Alla vet ju att improvisatio
nen, jazzens särmärke har sina 

En sumpad chans? 
F orts fr dn sid l. 

tema beträffar har de offentligt 
avvisat en sAdan lösning. Vin
narpartierna bör ta över, har de 
sagt,och verkar rejält sönder
regerade. 

Rödgrönt skonsammare 
Och ändA. Nog hade det varit 
trevligt att snuva Annerby & co 
pAden lokala regeringsmakten. 
Fast viktigare är att de rödgröna 
hde kunna föra en politik som var 
skonsammare mot Lunds be folk
ning och miljö. 

Detta är dock inget som grejas 
Wlder några hektiska förhand
lingsveckor. S och v (mpharnog 

regler - harmonier eller skalor 
som måste följas (eller inte föl
jas) i uttänjda systern, förutsätt
ningar som ibland kan verka 
uppfordrande och sporrande 
snarare än hämmande. 

Den goda improvisationen, 
eller den mycket goda improvi
sationen, åstadkommes av musi
kern som låter sig inspireras av 
och som själv inspirerar andra 
musiker. Men den inträffar ju 
inte alltid, förstås. Såjazzlyssna
rens dilemma har alltid legat på 
uthållighetens område. Orkar jag 
sitta en hel kväll och lyssna tills 
degylleneögonblickenkommer? 
Finns det ingen snabbare v äg till 
lycka? 

I festivalsammanhang verkar 
många orkestrar ha tänkt sig in i 
lyssnarens situation och kanske 
p g a välvillig inställning, kanske 
för att vara säkra på uppskatt
ning, så har de lagt ner mycket 
arbete på att analyseramiljön där 
de gyllene ögonblicken uppstår, 
renordlat faktorer och relationer 
mellan faktorer. När den typiska 
festivalspelningen kommer till
lämpar de sina kunskaper och 
tonerna, rytmerna, samspelethar 
allt som de gyllene ögonblicken 
har- men det skapas inga gylle
ne ögonblick. 

När jag kom hem satte jag på 
en garnmallive-inspelning med 
ett annat Jack DeJohnette-band, 
på skivan kallt New Directions. 
Långt in i ett mandolinsolo 
kommer en s m s vidWlderlig 
fras, medmusikanterna grymtar 
fört justoch hela publikens varma 
leende hörs. Det är nog det som 
är jazz. 

Pelle Hallstedt 

gjort vad de kunnat) borde redan 
för flera år sen ha försökt ta 
hänsyn til centern i sin politik. Vi 
minns s-motionen 1989 som ta
lade om kanske tusen hektars 
naturskyddsområde på åkrarna i 
LWids kommWl. Tanken var nog 
vacker men orealistisk, och den 
skrämde bönderna - fullmäkti
ges åhörarläktare var full av 
hemmansägare med valkiga 
nnävar och väderbitna ansikten 
när motionen behandlades. Och 
vänsterpartiet kunde ha varit 
positivare till metanolen. 

Nä., om knappt tre är är det äter 
val. Redan nu börman ha blicken 
mot den rödgröna majoritet som 
då kan återta regeringen i Lund. 

Gr 

Kära Henrik Pfannenstill! 
I förra veckans VB sa du adjö till 
oss efter femton långa år av troget 
lidande. 

Sålängehardu ståttutmed vårt 
vulgära hackande på näringsid
karna i Lund, skriver du. Om vi 
skall tillåta oss, så här i avskedets 
stund, att vara petiga så har vi nog 
aldrig skrivit att charkuteristen 
hade ''korvsmet bakom öronen". 
DenmetaforenärintevärdigVB:s 
den VB-skribent, som påstod att 
handlaren hade ''korv smet mellan 
öronen". Det är något helt annat 
det. Och mycket värre. 

Vårbevakningavbyamaär, som 
du så korrekt påpekar, samtidigt 
obefmtlig och orättfårdig. Huru
vida det beror på att vår riksdags
man, RolfNilson, bor i Lund Wl
dandrar sig vårt bedömande. 

Du skriver att Rolf Nilson har 
förespråkat nedläggning av 
vänsterpartiet. Vi tror oss kunna 
dementera det ryktet? 

Apropå skuld 
Ett i fmare debatter an v än t uttryck 
är "guilt by association". Vi kom
mer att tänka på det när du så 
skarpsynt upptäckt hur, i artikeln 
"Röda Kapell et i Greifswald", res
terna av VPK Lund sitter bland 
restema av SED och i VB bekla
gar att universitetsanställda (vad 
får du u trycketsopare från?) tving
as till angiveri . 

Att Röda Kapellet har ännu min
dre anknytning till vänsterpartiet 
(det heter så numera) än VB är ju 
i sammanhanget en petitess. Och 
att artikeln, som var signerad får 
står för skribenten, är naturligtvis 
en Wldanflykt. Vi är förtvivlade 
över att du avslöjat att vi inte kan 
skilja mellan ett Pico-och ett 
Rocolok. Vårt enda försvar är att 
vi är obotliga stalinister. 

Inte moderat 
Du, däremotärintemoderatskri

ver du. Det vet vi väl att det är 
Magnus Pfannenstill och inte du 
som är moderat. En moderat skul
le aldrig glädja sig över att en 
tidning läggs ner. I synnerhet inte 
om tidningen har tjänstgjort som 
avledare av aggressioner. Fråga 
GWl Hellsvik. 

Till sist föreslår du att tidningen 
skallläggas ner för att återuppstå 
som ett organ för övervintrande 
vänsternissar och akademiker. 

Där tycker vi att du missat nå
got. Vi är ju redan den tidningen! 
Välkommen tillbaka till oss Hen
rik! 

r l 

POSTTIDNING 

I morgon lördag arrangerar Inter
nationella utskottet i Eslöv s Arbe
tarkommWl en demonstration för 
alla människors lika värde. 

I ett upprop till organisationer 
och enskilda säger man. "Vi skall 
bekräfta för oss själva och andra 
att vi är många, ja massor av kvin
nor och män i alla åldrar som bär 
på övertygelsen att budkavelns 
uppmaning är livsviktig! Fascism, 
rasism och andra för mänsklighe
ten destruktiva krafter får aldrig 
åter få fotfäste. Inga partigränser 
får vara ett hinder mot att manife
stera mot rasism." 

Arrangörerna upprnanar till sam
ling på Föreningstorget i Eslöv kl 
10. 

Konsert för Le6n 
Torsdag 14 april kll9.30 
Lunds Stadshall 
Arrangör: Vänortsföreningen 
LWld-Le6n 
Program: 19.15 Ingångsmusik av 
Röda Kapellet. 19.30: Cantemus, 
Östergök, Xochipitl, Östra Tom
skolans barnkör, Midnattskören, 
Cristal Andino, Svart och vitt. 
I pausen förfriskningar, försälj
ning, cafemusik. 
Inträde: Vuxna 50:-, barnochskol
ungdom 10:-.Behållningengårtill 
upprustning avTeatroMunicipali 
Le6n. 

KOMPOL möte måndag 11 .11 19.15. 
Kommunstyrelsen, fördelning av upp
drag inför budgetmötet 

HANNAS FLÄKT Sö ingen repetition. 

RÖDA KAPELLET Sö ingen rep! Fre 
8.11 Resa till Rugen för spelning Lö. 
Samling Ciamenstorget 16.15 prick l 
Färja fr Trelleborg 17.40.Rep på färjan! 
Repertoar se förra VB. Tag dessutom 
med 158, 173 och 237 (Gabi, gabi). Ater 
i Lund Sö ca 18. Inga sängkläder el. 
madrasser tas med . Dåremot notstål l. 
To 14.11 spelning vid konsertför Lund
Le6n kl 19.15. Samling stadshallen 
18.30. Obs ny tidi.Ssk flöjter och klari· 
netter saknas.Repertoar: 2,158,170, 
173,237,238. 

VECKOBLADET 
Detta nummer gjordes av Rune Lilje
kvist och Gunnar Sandin. 

m 
Kontaktredaktör förnästa nummer Gun· 
nar Sandin, tel135899. 
Vid utebliven tidning ring Rune Liljakvist 
138213 el. 115069 
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