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Köper up~ 
halva stan? 
En ny husamir beslöts i fastighets
nämnden i onsdags . Den inte 
obekante Thomas Löfgren blev nu 
för drygt 4 miljoner ägare till 
ytterligare en bekant lundagård, 
nämligen den Wickmanska. 
Tidigare har Löfgren köpt både 
Gamla El verket och Glädjen 4, dvs 
korsvirkesgården med Svea Kolo
nial. Dessutom äger han en fastig
het i Klostergatan och den inte 
obekanta hörnfastigheten på stor
torget, där han i sex år låtit en 
lägenhet stå tom. 
Värtsterpartiet och miljöpartiet var 
de enda som ifrågasatte köpet. Bl a 
ville man ha reda på köparens 
solvens, dvs vilka förutsättningar 
det finns för att förvärvet skakunna 
skötas. Lägenheten på Stortorget 
bådar inte gott i det avseendet. 
Men både borgare och socialdemo
krater tycktes anse att det är ange
läget att en privatperson lägger 
under sig allt fler av stadens 
attraktiva hus, eftersom de inte ens 
gick med på att undersöka veder
börandes kreditvärdighet. 
I ett annat ärende har samme köpare 
ifrågasatts av en annan anbudsgi
vare som överklagat köpet av 
Gamla Elverket. Här kunde inte 
fastighetschefen förklara alla turer 
som ju var av stor betydelse för att 
nämnden skulle kunan ta ställning. 
Noteras kan vidare att socialdemo
kraterna i fastighetsnämnden, trots 
vad som skrivits i tidningarna om 
k v Galten, röstade för bostäder där. 
Så alldeles bara park bör där inte 
bli! 

T ho 

l maj cafeet 
hade i år ärtnu fler besökare än 
förra året. Till det bidrog naturligt
vis de politiska föredragen, men vi 
som stod bakom disken upplevde 
att många också kom för de goda 
kakornas skull och för gemen
skapen med likasinnade. 
Tack alla ni som bakade kakor! Vi 
fick in många kakor och hade kun
nat sälja ärm u fler . V ar je inlämnad 
kaka gav en lott i kaklotterietr, och 
årets vinnare blev Mats Olsson. 
Vi villockså tacka allasomhjälpte 
till i serveringen och i "kall
skänken". Behållningen blev 3880 
kr. 

Agneta och Anna-Stina 

En nyhet i årets första maj arrangemang var de politiska samtalen på stadshallen före 
demonstrationen. Det kom mycket folk. Den lilla lokalen var lagom för att hålla samtalstonen, 
men för liten för alla som ville höra Hilding Hagberg tala. Då lyckades ungefär sjuttiofem 
personer tränga sig in och många utanför var arga. 
Rolf Nilson inledde med att ge 
synpunkter på det programförslag 
som nu är ute för diskussion inom 
Vänsterpartiet. Han pekade på 
oklarheter i förslagets inställning 
till en så grundläggande fråga som 
frågan om plan och marknad. 

Ohämmade marknadskrafter ut
målas som roten till det mest onda, 
inteminst miljöförstöringen. Något 
som kan tyckas som en ofullständig 
analys med tanke på situationen i 
Östeuropa. Istället för att konkret 
diskutera hur marknaden kan 
användas och styras inom olika 
samhällssektorer lanserar program
met en trollformel - självförvalt
ning. Men inte heller den konkre
tiseras och erfarenheterna från 
Jugoslavien är ju inte överväldi
gande positiva. 

Rolf gick så långt att han ifråga
satte det långsiktiga målet i pro
grammetarn ett klasslöst samhälle . 

Det är många som undrar vad det 
innebär att bekärtna sig till en sådan 
vision. Ett brett värtsterparti ska 
inte programariskt utesluta någon 
som vill arbeta mot utsugning och 
förtryck till vänster om social
deomkraterna. 

Fiona Björling från Miljöpartiet 
var ombedd att tala om FN:s miljö
konferens och förberedelsernainför 
den. Det gjorde hon också trots att 
hon brann av debattlusta efter att ha 
lyssnat på Rolfs inlägg . Hon mena
de att Rolf nu är för okritiskt accep
terade marknadskrafteroch tillväxt
tänkande. Det behövdes nya synsätt 
och genomförtkretsloppstänkande. 
Kanske var det synd att inte samta
len mer tydligt var utformade som 
en del i en långsiktig ideologisk 
debatt. Fast då hade vi inte fått höra 
Fionas intressanta redovisning av 
miljöarbete på FN-nivå. Dessutom 
ville hon inte tala om ideologier. 

De stora ideologierna låser tänkan
det. Det är viktigare att diskutera en 
mångfald av ideer. 

Efter HildingsHagbergs anföran
de, som refereras på annan plats, 
var det tid för Solveig Sällström 
från Kvinnapartiet i Malmö/Lund. 
Behovet av ett kvinnaparti demon
strerades av märmens ointresse. 
Endast två män stannadekvar under 
hela diskussionen . Och det var en 
lång diskussion. Kanske låg det 
något speciellt kvinnligt i att bara 
tala i tio minuter och därmed lämna 
den mesta tiden för dialog. Det 
fanns många frågor. Kan man i 
politiken betona kvinnors särart så 
starkt? Kommer inte klassfrågorna 
att ställa sig s j älva på dagordningen 
så fort man kommer med och ska 
delta i politiska beslut? Går det att 
samtidigt representera kraven på 
vårdnadsbidrag med kraven på 
bättre dagis för alla som vi!P 

Ann Schlyter 



Hilding Hagberg, 
vem är det? 
Själv så minns jag Hilding Hag
berg från den tiden då jag först fick 
upp ögonen för något som kallades 
för politik. I "mina kretsar" var 
Hilding Hagberg den opålitlige 
ledaren för något som kallades 
Sveriges Kommunistiska Parti, och 
om dom fick makten så blev det 
som i Ryssland, vilket man ju inte 
ville. Kommunistledaren fick vis
serligen delta i partiledardebatter
na inför valen, men det var sällan 
någon av de andrafarbrödernagick 
i clinch med honom. När han hade 
talat färdigt så återgick man till att 
diskutera hur många bostäder som 
skulle byggas under nästa valperi
od. Trots den nedärvda aversionen 
så kunde jag inte låta bli att fasci
neras av politikern som så envist 
och övertygat drev en hel t udda och 
egen linje. 

Hilding Hagberg var en av ett 
gäng med starka politiska ledare; 
Tage Erlander, Jarl Hjalmarsson, 
Bertil Ohlin och Gunnar Hedlund. 
Vi minns dem alla fastän det är 
länge sedan. Vem tror ni kommer 
att minnas CarlBildtom fyrtio år, 
för att inte tala om Olof Johansson. 

På l :a maj var Hilding Hagberg 
nere i Lund, och han var en av fyra 
politiska samtalare på vänster
partiets Öppna Hus i Stadshallen. 
Han är fortfarande organiserad 
kommunist, numera i apk efter den 
senaste sprängningen av vänstern. 

Hilding Hagberg har hunnit bli 
92 år men har fortfarandekvar sam
ma övertygelse om det kapitalis
tiska systemets förutbestämda 
sönderfall, och han inledde sitt 
samtal med att berätta om kapita
lismens cykliska förlopp; med lO
års mellanrum så kommer lågkon
jukturerna, vilka blir allt djupare 
och djupare för att så en gång få 
systemetöver ända. Kapitalisternas 
två möjligheter att ta sig ur en 
lågkonjunktur, eller överproduk
tionskris, är att förstöra produk
tionsmedlen eller att skaffa nya 
marknader. 

Det var en fullpackad sal som 
hade samlats för att lyssna på 
honom. En publik som huvudsak
ligen utgjordes av de gamla kända 
vänsteransiktena i Lund, men det 
fanns också ett antal grånade 
farbröder som hade tagit tillfället i 
akt att komma och lyssna på sin 
gamla politiska ledare. 

Vad tänkte alla dessa 68-or eller 
fyrtiotalister? Hur känner sig 
dagens vänster med sin vilsenhet, 
man förespråkar ju till och med 
marknadskonomiska lösningar, när 
man möter Sveriges mes te kommu
nistledare? Här satt nu mannen vars 
politiska linje man under alla år har 
kämpat emot. Av den gamla fiend
skapen märktes inget utan applå
derna var långa och hjärtliga. Hur 
förhåller man sig till hans inställ
ning till de kommunistiska staterna. 
Är det så attman blirpolitisktofarlig 
när man man blir tillräckligt gam
mal, eller var det en nostaligtripp? 

För mej var det mer av en histo
risk återblick än ett inlägg i en 
aktuell debatt. Det gav en tråd bakåt 
till historien att lyssna på Hilding 

Skåne runt första maj 
I Helsingborg tappade en flöjtist ett 
notpapper. Det blåste upp på taket 
av ett niovåningshus. 

Röda Kapellet reste som vanligt 
runt i Skåne på första maj och fick 
uppleva att det blåste. Värst på 
småorterna där arrangörerna tycks 
ha fått mötestillstånd på de mest 
vindpinade platserna. 

I Trelleborg_ vette mötestorget 
mot söder och Ostersjön. Det lär ha 
varit första gången sen trettitalet 
som vänsterpartiet firade förstamaj 
i Trelleborg. Det kom som mest 
tjugo personer, inklusive två talare 
och åtta förskolebarn men exklusive 
tre reportrar och oss sex kapellister. 

Huvudtalarevar AntonFlinkfrån 
Malmö. Han talade med oss innan 
och beklagade att VB uppgett att 
han skulle ha hotat någon med stryk 
för många år sen, vilket han sa var 
osant. Sen höll han ett kraftfullt tal 
som till stor del handlade om EG. 
Det är en skarn att man inte tänker 
översätta Maastrichtöverenskom
melsen till svenska, sa han bland 
annat. Jag sa inget men kände mej 
medskyldig, för bara tvådar tidiga
rehadejag tackatnej till ettuppdrag 
frånNäringslivets Ekonomifaktaatt 
översätta detta avtal. 

Anton talade länge, och en smula 
kyligt blev det allt. "Sätt slaktmask 
på SAF och deras lakejer!" sa han 
bland annat. Det var som sagt ett 
kraftfullt tal. 

På Möllevångstorget i Malmö 
var vinden snällare och solen 

Hagberg, som när han började 
arbeta 1914 också blev kollektiv
ansluten till socialdemokraterna, 
men uteslöts två år senare och har 
alltså varitkommunist i drygt 70 år. 
Hilding Hagberg började sittsamtal 
lite trevande men tog snabbt tag i 
mötet och jag funderade på v ad det 
är som gör att vissa människor kan 
fånga en publik, får dom att lyssna. 

värmde. Orkestern hade vuxit till 
tjugo personer. Ä ven här uppträdde 
Anton Flink och sa nånting om en 
slaktmask. I gengäld spelade vi 
"Kärleken till de tre apelsinerna" 
och andra snälla låtar. 

Det var fin stämning på torget 
och i tåget. Mycket folk också för 
att vara vänsterpartiet i Malmö, 
cirka sexhundra. Men s var fem 
gånger och KPMLr hälften så 
många, så siffran är egentligen inte 
så mycket att skry~a med, givet 
stadens storlek. 

Lund är ändå alltid Lund. 35 
personer i orkestern, trots ett par 
notabla undantag, och vi spelade 
vitalt. AnnikaÅhilberg och de andra 
i täten kämpade hårt med storm
fanorna i stormen men fram kom 
vi. En del folk anslöt på vägen så 
polisens siffra 850 stämmer nog. 
En klar uppgång jämfört med förra 
året och fortfarande fler än social
demokraterna, trots deras (gläd jan
de) ökning. 

Det har nog vänt nu. Ungdomar 
har strömmat till och alla tåg tycks 
ha ökat i de större städerna. 

Simrishamn är ingen stor stad, 
och där var förstamajfirarna färre 
än i fjor. Så blåste det också kallt på 
Harnnplan. För sjätte gången denna 
dag spelade vi Internationalen. 

Avenhär handlade talen i mycket 
om EG, som man inte tyckte om. 
Ett, av Gun Hammar, var så bra att 
vi återger det härintilL 

Gr 

Den trosvissa inställningen att 
marxismenhar svaret på våra frågor 
kan verka trygg och enkel, men det 
känns, trots ettfascinerande samtal, 
som ett passerat stadium. 

Till sist en eloge till l :a majkom
mitten som stod bakom minisym
posiet. 

Iars b 

Brev till en moder från 
hennes barn 
Kära moder Svea! 

Vad är det vi hör? Går du i 
giftastartkar? Varför i all världen 
skulle du gå och gifta dig med den 
där aggressiva typen ... vad det nu 
är han heter. 

Förr i tiden kallade han sig EEC 
och nu kallar han sig EG, men inte 
länge till. Han är just nu i full fård 
med att helt byta skepnad och döpa 
om sig till EU, alltså Europeiska 
unionen. 

Honom kan du inte lita på. 
Du ville minsann inte ha med 

herr EU att göra vare sig på 50-talet 
eller 70-talet, för du tyckte han 
ville bestämma alldeles för mycket 
över dig, så du tyckte det räckte 
med att ni ''bara var vänner". 

Du trorväl intehan tänker ge dig 
större frihet idag??? 

Bry dig inte om vad storebror 
Carl säger. Han tänker bara på sig 
själv och sina kompisar. Han talar 
så vackertom ''harmonisering",när 
han egentligen menar anpassning. 

Vad ska du egentligen med herr 
EU till? Vad ser du hos honom? 
Han är visserligenrättsnygg i Loire
dalen och Schwarzwaldskogen, 
men vad hjälper det när han ser så 
jävlig ut i Ruhrområdet? Och som 
han luktar sen! Han stinker ju av 
både stenkolsrök och bilavgaser. 
Här hjälper det minsann inte med 
lite munspray! 

En riktig mansgris är han också. 
Honomkan du inte väntadignågon 
hjälp av - han vill bara bestämma 
var skåpet ska stå. Och var soporna 
ska läggas . Sina kärnkraftssopor 
bär han säkert hem till dig, för du 
har ju så lämplig berggrund, tycker 
han. 

Allemansrätten är herr EU också 
mycketförtjust i, liksom dittvackra 
yttre och din orörda jungfrueliga 
skönhet. Men låt dig inte luras av 
smicker! Såsäger han till alla! Både 
till Norge och Finland och Öster
rike! Han älskar dig inte alls - han 
vill bara utnyttja sig och han din 
hjälp att plundra och utsuga alla 
som inte hörtill hans familj, dvs. 97 
procent av jordens befolkning! 

Herr EU är inte alls intresserad 
av att riva murar. 

Berlinmuren kunde man ju riva 
genom att plocka bort sten för sten. 
Den mur herr EU bygger kan bara 
ett världskrig rasera. Han vill att 
dina värnpliktiga barn ska försvara 
Europamurenmedkänwapen! Hör
de du det? Med kärnvapen! DET 
kan väl i alla fall inte gå med på? 

Jämt är han ovän med alla. Han 
har alltid roffat åt sig på andras 
bekostnad. Ska du verkligen ställa 
upp och hjälpa honom med det? 

Varför, moder Svea, ska du gifta 
dig med honom? Du som har så 
många barnfrån världens al la hörn, 
som berikar och utvecklar dig. Till 
och med i Sjöbo. 

Slutligen, moder Svea: har du 
klar för dig att, om du ger dig in i det 
här äktenskapet, så är det för tid och 
evighet. I herr EU:s värld existerar 
inte begreppet skilsmässa. Du 
förlorardin frihet och självständig
het. Du är fast för alltid! 

Stå på dig! Stå utanför! 



En tjänst i kvinnoforskning 
och rektors makt(löshet) 

För tre år sedan beviljade riksda
gen (efter en motion från riksdagens 
kvinnor) medel för att stärka-kvin
noforskningen. Pengama till Lunds 
universitet räckte till en lektors
tjänst. Kvinnoforskningen sitter 
trångtpåmångaställen, men Lunds 
universitet ger förhållandevis mins t 
medel, så kvinnoforskarna gladde 
sig. En forskartjänst skulle verk
Iigen bli ett lyft. Pengama fanns, 
men det är inte alltid bara pengar 
det gäller. Det är också viljan. 

Det dröjde mer än två år innan 
tjänsten utlystes. När ansöknings
tiden gick ut i december förra året 
hadesjutton ansökningar inkommit. 
Efter ett halvt år har ännu idag, i 
maj 1992, ingentjänstetillsättnings
nämnd utsetts, inte heller någon 
sakkunnig. Det kommer alltså att 
dröja ytterligare många månader 
innan tjänsten kan tillsättas. 

Under mars och april pågick på 
sydsvenskans kultursida en debatt 
med anledning av en promemoria 
från utbildningsdepartementet 
"Fria Universitet och Högskolor", 
som innehåller förslag om att 
minska såväl det politiska infly
tandet, sommöjligheten för studen
ter och doktorander att påverka 
inriktningen av universitetens 
forskning och utbildning. Flera 
skribenter pekade på erfarenheter 
från forskningsområden som 
äldreforskning, handikappforsk
ning och kvinnoforskning för att 
påtala riskerna med att låta före
trädarna för de etablerade discipli
nerna bli allsmäktiga. (Oden 11/3, 
Jönsson 26!3 och Larsson 25/3) 

Den 13/4 tar Lunds universitets 
rektor, Håkan Westling, till orda i 
Sydsvenskan. Han berör inte kvin
noforskningen, men han tillbaka
visar påståenden om att han skulle 
demonstrerat ovilja mot tvärveten
skapligt forskningssamarbete. Han 
hävdar att han försökt föra vidare 
arvet från flera flervetenskapliga 
initiativ. Det kan möjligen vara så 
fast varken äldreforskare, handi
kappforskare, freds - och konflikt
forskare eller kvinnoforskare märkt 
det. Vad kvinnoforskare har märkt, 
är att det ännu inte finns någon 
tjänst för en kvinnoforskare vid 
Lunds universitet trots att det 
funnits pengar i tre år. 

Om svårigheten att övervinna 
universitetssystemets tröghet är så 
stora och möjligheten att över
brygga disciplingränser och revir
tänkande så oövervinneliga att en 
rektor, som aktivt arbetar för att 
föra ettflervetenskapligt arv vidare, 
inte lyckas bättre, då vågar man ju 
inte hoppas ens på en framtida 
kvinnlig rektor. 

Om departementets förslag till 
förändringar över organisationen 
av och makten över universiteten 
förändras kommer visserligen 
rektor att få mera egen makt, men 
inte det stöd av riksdagsbeslut och 
av pådriv ande kvinnoforskare, som 
den nuvarande rektom har haft. 

Ann Schlyter 
styrelseledamot i DISA, 

föreningenför kvinnastudier 

Svart förstad på biblioteket 
Den svarta förstaden heter en utställning som nu visas på stads
biblioteket, och som invigdes i onsdags av ANC:s representant i 
Sverige, Nozipho Diseko. Hon berättade om det labila politiska läget 
när de Klerk, trots stöd i folkomröstning, tycks ta flera steg tillbaka 
istället för att driva på förändringarna. 

I förstaden synliggörs dagens 
sydafrikanska samhälle så som 
apartheidhar skapat det. Avståndet 
mellan det lummiga vita villa
kvarteret och den svarta förstaden 
är stort i kilometerräknatmen ännu 
större i fråga om boendetäthet, be
kvämlighet och den standard som 
bestämmer så handfast över hur 
man lever sina vardagsliv. 

Omkring tjugo miljoner sydafri
kaner bor i förstäder, varav sådär 
en tredjedel i illegalt byggda kåk
städer utan vatten, avlopp eller 
elektricitet och med skjul av plåt 
och annat skräpmateriaL 

Ett bostadsskjul är uppfört som 
en del av utställningen på biblio
teket. En högtalare förmedlar dis
kretnågot av förstadens atmosfär i 
form av sorlfrån barnens lekaroch 
popmusiken från en transistoradio. 
Det är mycket illusoriskt. Det är 
bara lukten och människorna som 
fattas . 

I biblioteket sticker inte lukten 
av fattigdom i näsan. Där finns 
inga koleldar, långkok på köttben, 
otömda sopbehållare och latriner. 
Där finns inga män som varje 

morgon på något förunderligt sätt 
kommer ut ut skjulen lika rena och 
välpressade som om de bott på fint 
hotell. Där finns inga kvinnor som 
tvättar, stryker, lagar mat, bannar 
barn, skrattar och organiserar . 
Framförallt fattas alla barnen. 

I skjulet på biblioteket finns inte 
heller rädslan. Den ständigt 
närvarande rädslan för våldet. Det 
politiska våldet, det kriminella 
våldet och våldet mot kvinnor är 
en del av verkligheten i Sydafrika 
idag. men genom fotografierna ser 
man en samtida verklighet, det är 
människors värdighet, s to lthet och 
styrka. På invigningen förmedlade 
också kören Svart på vitt en sådan 
stämning genom att s j unga sydafri
kanska sånger. 

Sydafrika idag är rubriken på ett 
seminarium som arrangeras av 
Afrikagruppen nu i helgen den 9-
1 O maj, med början på lördag kl 
9.30 på Folkets Hus. Flera sydafri
kanskagäster kommer att medver
ka, bland annat tv å journalister och 
en studentrepresentant. 

-Alla är välkomna! 
Ann 

Revare Råbyholms alle väl! 
Bevaringskommitten har börjat på ny kula, sedan första 

delen av "Lund utanför vallarna" kom ut strax efter jul. 
Inventeraren Otto Ryding fortsätter med stadsdelarna söder 
om Dalbyvägen, för att så småningom hinna varvet runt, dvs 
medurs runt Väster och norrut till Kobjer och järnvägen. 

Första mötet i år strax efter påsk 
handlade bl a om Ehrenbergska 
lyckan, dvs Spyken, Arkivet och 
Mårtenslund, men också Råbyholrn 
och trakterna däromkring. Historien 
är levande och intressant i Ottos 
föredragningar om professor 
Fremling, som ville slå samman 
tomter inom Lilla Råby i början av 
1800-talet, och bagare Möller, en 
fastighetsägare som efter visst 
tumult fick avstycka tomter på 
Ehrenbergska lyckan sextio år 
senare. 

Råbyholrn var det namn som 
Fremling ansökte om att få ge sina 
ägor i södra delen av Lilla Råby. 
Efter Fremlings död lät färgeri
fabrikören Jöns Petter Borg, som 
övertagit ägorna, domkyrkoarki
tekten Helgo Zettervall rita åt sig 
huvudbyggnaden på Råbyholm. l 
dagarnahar just de sprickandelöven 
gjortdenosynlig i fondena v Ruben 
Rausings gata, snart tar lövverket 
helt överhanden. 

Råbyholrns alle, så hette gatan 
förbi Tetra Pak till för bara ett par år 
sedan. Själva allen löper egentligen 
strax norr om gatan och fortsätter 
förbi parken tillNilstorpsvägen, där 
den stoppas upp av nybyggda ba
racker och staket som avskärmar 
Tetra Paks nya, men provisor-iska 
huvudkontor, strax intill den gamla 
statarlängan utefter Nilstorpsvägen. 

Bevaringsriktlinjer 
Allt detta har bevaringskommitten 
nu beslutat om riktlinjer för, 
eftersom trakten anses ha högt 
kulturhistoriskt och miljömässigt 
värde. Bland de formuleringar i 
bevaringsprogrammet, som syftar 
till att slå vakt om bebyggelse, 
trädgård, alle och öppna fält mellan 
Nilstorp och Råbyholrns industri
område, märks : 
* Om- och tillbyggnader i an
slutning till den markerade bebyg
gelsen skall i skala, material- och 
färgval anpassas till den befintliga 
bebyggelsen. Speciell hänsynmåste 
visas huvudbyggnaden på Råby
holm. 

Brev norrifrån 
Hej! 

Thore heter jag och för mej går 
tåget endast till Lund l maj. 

I år var det brått till Stdshallen, 
jag ville inte missa Hilding Hag
berg. I grevens tid kom jag och 
fick en hedersplats på ett skåp bak 
huvudpersonen. Jag lyssnade och 
njöt. Gick sen till .cJemenstorget 
och fick tag i en banderoll- vilken 
högervind! 

Lyssnade till Annika Åhnberg, 
ett bra anförande. Hon fick en Nej 
till EGoismen-knapp som tack! 

Jag träffade många av mina 
sommarvänner. Emil och Oscar, 

*Nybebyggelse bör ej få tränga för 
hårt in på den äldre bebyggelsen. 
Väsentligt är att ögonkontakten 
bibehålles mellan de olika byggna
derna och att några fält även fram
ledes hålls öppna. 
* Miljön hålls samman av Råby
holrns alle som bör behållas intakt 
och förstärkas i den östra delen för 
att markera den fortsatta sträck
nin_gen mot Råby yrkesskola .... 
* Aven parkanläggningen väster 
om Råbyholrn och de uppvuxna 
träden i anslutning till Hospitals
gården utgör viktiga inslag i miljön. 

Om det var en medveten marke
ring eller ej, att fem av bevarings
kommittens sju politiker var 
frånvarande när beslutet togs, kan 
man ju aldrig veta. Men dessa be
varingskrav kan nog vara nödvän
diganär man nu står införplanlägg-
ningen av en v äg under motorv ä gen 
mot Gastelyckan. Syftet är bl a att 
skapa en genare utryckningsväg till 
Klostergården och Råbyholrn från 
den nya brandstationen på Gaste
lyckevägen, som gatan ska heta 
istället för arbetsnamnet "Sydöstra 
vägen". Som VB tidigare rappor
terat, skulle brandkåren vinna en 
minut med ett läge i Råbyholrns 
alle jämfört med i Landerigränden. 

Vänsterpartiet, som redan 1988 
föreslog en lokal vägförbindelse 
mellan Gastelyckanoch Råbyholm 
i Landerigränden, vill dock inte 
medverka till att en sådan väg ska 
bli en stor förbifartsled förbi 
sydöstra Lund. Byggnadsnämnden 
kommer på onsdag att skicka ut två 
alternativa planförslag på samråd
ett i Råbyholms alle och ett i 
Landerigränden. Utgången torde 
vara given: socialdemokraternahar 
ännu inte svarat på våra frågor om 
de tänker stå fast vid sitt beslut om 
Landerigränden, så de har väl fallit 
till föga för den "effektiva" men 
förödande skövlingen av Råby
holrns alle. De två alternativen blir 
därmed ett spel för gallerierna. 

Vissa boende på Nilstorp lär få 
annat än Villa Sunna att skriva i 
spalterna om. 

T ho 

Maria, Siri, Astrid och Mårten står 
mig nära. 

Lyssnade sen till pi ngtskyrkans 
gospelkör. Gick sen ner i kryptan
ettoförglömligtminne, ochöverallt 
var jag gickfickjag vetaatt Hilding 
var Finns farsa. Vilken överrask
ning! 

Hamnade i Kulturens källareoch 
njöt av en utsökt pannbiff och en 
kall Ramlösa l Lämnade festen lite 
hastigt. Tåget till Eslöv i vårregn, 
hem till en kopp kaffe. 

En dag art minnas! Tack mina 
lundavänstervänner! Det är gott 
att leva. 

Thor e 
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Karin Blom 
Uardavägen D:B5 
223 71 Lund 

Ung Vänster-Lund~·-:-:: 
svarar VB- · ... 
kommentator :··:· 
~senaste nr av VB kunde man läsa 
1 ledaren hur Ung Vänster Lund 
läxas upp som trångsynta och 
mtoleranta. Först blev vi förvånade 
vi kunde inte förstå varför de äldr~ 
karnr~temapå VB tarupp ett internt 
brev riktat till Vänsterpartiet Lunds 
styrelse, sedan blev vi förbarmade. 
Särskilt förbarmade blev vi över 
att skribenten ansåg sig kunna vifta 
bort våra åsikter som omogna och 
anammade 1 ungdomlig brådska 
bara för att vi inte var med på det 
glada 60-talet. 
. Vi anser att vi har goda skäl att 
mte ställa oss bakom social
liberalen Annika Åhnberg och 
hennes EG-positiva politik. När 
kommentatorn kallar oss för 
intoleranta förstår vi inte riktigt 
vad denne menar. Kan det vara så 
att VB anser att Ung Vänster bö; 
gå i partiföreningens ledband? M en 
Vi antar att det också är ett 
karaktärsdrag som kommer med 
stigande ålder. Förresten är alla 
hjärtligt välkomna in att diskutera 
våraåsiktermedoss. Vi harmöten 
onsdagar 18.30. 

Karl Liljekvist, Martin Mö/ler 
Ung Vänster Lund 

Arkadien 
Planeringsmötet har fastställt: sju 
dagars v andnng från söder till norr 
~ellan två järnvägsstationer so~ 
hgger sju mil fågelvägen från var
andr~. Yackra berg. Sistaminuten
arJmälrungar kan göras till Gunnar 
Sandin, te!. 135899. 

Öresundsbro - en 
felsatsning? }~,·:~"~kn•t?) 
Nästa lördag, den 16 maj kl 13 .00 
ordnar Lund Mot Bron m f1 med
arrangörer ett symposium i stads
bibliotekets hörsal. Trafik, eko
nomi, geologi och miljö hör till de 
aspekter på öresundsbron som tas 
upp. 

Talare är bl a Karin Nielsen från 
Miljöförbundetoch Harald Per by 
SNF. Fri entre! ' 

Start i motvind 
Här följer första avsnittet av 
Hilding Hagbergs memoarer, 
nertecknade av Finn. 
Fortsättning följer i kommande 
nummer av VB . 

Jag föddes i en Hermelinsbarack i 
Malmberget 65 dagar före sekel
skiftet. Jag skrek som alla nyfödda 
och överröstade enligt far oväsen
det från hans borrmaskin (han var 
ortdrivare). Mitt oväsen tillät ho
nom inte ens att på sin tenorbasun 
drömma om en bättre värld. När 
han intog tenorbasunens plats i 
Frälsningsarmens hornmusikkår 
placeradehanalltidmejpåsolistens 
plats. som underhållare. Jag antar 
~tt m1tt sångkunnande begränsades 
ttll Bä, bä vita lamm, har du någon 
ull .. . 

Jag föddes Il år efter Malmber
gets tillkomst, men med endast en 
mindredel av dess barnsjukdomar. 
Jag brydde mej förresten inte om 
dem, antagligen för att jag hade 
nog av mma egna. 

När jag föddes genomgick mitt 
århundrade sin åttonde ekonomiska 
kris. Denna skulle göra mig fader
los. England utkämpade då sitt sista 
kolonialkrig i det guldrika Sydafri
~anska boer landet. Jag brydde mej 
mte heller därom. 

~nligt min mors utsago lär jag ha 
varit den ende treåring som pinkat 
på Frälsis plattform, en rätt som 
gavs mej för attfårnej atttiga under 
böneutövningen. Pinkandet bevitt
nades av de bedjande, som skratta
de eller grät, allt beroende på tem
perament. Fastänjag minns tenor
basune'!- som en leksak på golvet i 
Herrnelmsbaracken, på vintern obe
tydligt varmare än en skridskobana 
kommer jag inte ihåg när min f~ 
och äldre morbror stack västerut 
till Kanada, undan den ekonomiska 
krisen, på samma sätt som 142 000 
andra norrbottningar under halv
seklet före 1931 

Uppvuxen i jordkoja. 
~en jag minns hur jag fyraårig, 
ullsammans med min mor och min 
två år yngre bror, hamnade i morfars 
och mormors jordkoj a. Kojan hade 
morfar tillverkat 1894 sedan han 
v ar i t med att bygga stambanan från 
Stockholm till Boden. Jordkojan 
hade två små rum, var brädfodrad 
invändigtoch försedd med tv å pyt
tesmå fonster. Det fanns spis 
sängplatser, ett bord och en orgel: 
Utvand1gt var den jordfyllt långt 
uppåt de blåmålade väggarna, och 
hade ett torvtak ur vilket ett rökrör 
pekade mot skyn. 

) 

Det var inte fy skam till bostad i 
ett samhälle där det v ar vanligt att 
tJO personer samsades om ett enda 
rum. Förhållandena hade under
lättats av bolagsledningens förut
seende och "humana" fördelning 
av JObben på fyra skift. 

När riksdagen 1898 beslutade 
om banbygget från Gällivare till 
Riksgrärtsen och det norska stor
lmget tog beslut om de återstående 
två milen mellan Narvik och 
Riksgrärtsen, fortsatte morfar sitt 
stenhuggeri, brobygge och brunns
grävande ända till Torneträsk och 
det fram till1903 då hela banan v ar 
fardig. 

Det var därför han just kommit 
hem när vi flyttade in i jordkojan 
o_ch han kunde ta itu med bygget av 
smdrömstuga. Detklaradehan med 
m?r~rors hjälp och mina goda råd. 
Vi:"t1gt vaz:. förstås också att jag 
SJong en d J arv stenhuggarv isa. Det 
är bäst att du inte sjunger den för 
mormor, sa morfar. 

Mormor var bra. Hon var snäll 
omtänksam, duktig husmor och jag 
kallade herme "Momma" för det 
gjorde dom i Småland, varifrån hon 
kom. Morrnor var frireligös, med
lem av Svenska missionsförbundet, 
och det skapade problem för den 
glad~ hedningen morfar- och mej. 

Mm köttslige far och morbror 
hade alltså hamnat i Kanada, dit 
mor och sönerna skulle följa efter 
såfort som möjligt. Men Joharmes, 
mm far, blev kvar där i hela sitt liv 
~tan att familjen anslöt sig. Min 
aldre morbror hamnade efter en tid 
i Hollywood. Min yngre morbror 
rymde från exercisen till Kanada 
först, men fortsatte sedan som sin 
bror till Hollywood. 

Min far våndades först i sin 
ensamhet och fattigdom, men 
hamnade till slut hos en arman 
kvinna, i vars famn han glömde sin 
familj och sin gud. En rad halvsys
kon blev resultatet. 

Min mor F rida, som var bagers
ka, fick hyra ett enkelrum hos den 
familj där hon var anställd . Dit 
flyttade hon med sin yngre bror. 
Hon slet för livet medan hon 
väntade på de utlovade Kanada
biljetterna. Min tappra stolta mor, 
ensam bar hon besvikelsens 
föröd~jukelsens och isoleringe~ 
gråa änkedok! Kanske hon i sitt 
stilla sinne beklagade sin trolöse 
mans öde, hon hade ju i alla fall 
barnen hos sig! Aldrig hörde jag 
henne dock säga ett enda ont ord 
om min far. 
. Efter fem års ensamhel gifte hon 

sJgmedenhärliggruvkarl. Fårman 
mte den man älskar, så får man 
älska den man får. 

POSTTIDNING 

Den Magiska 
Hatten 
Premiär i morgon kl 12.00 
på Lilla teatern, stortorget. 
Föreställningar 12o.l8/5kl18.30. 
Biljettpris 30:-. 
Vu~a fö:s.tåndshandikappade har 
på sm fnttd arbetat med musik 
teater och bild på Månteatern: 
Pjäsen hru:: f~rfattats utifrån grup
pens egna1deeroch uttryck. Musik 
och scenografi har skapats utifrån 
samrna villkor. 

Torgmöte i morgon 
på Mårtenstorget(Domus 11-12) 
~ch La Fiskaregatan (12-13). Nej 
till EG-Lund informerar med 
musik av Panikorkestern. Tid
ningar och märken säljes med
lemmar mottages. 

KOMPOL möte Må 11.5 kl 19.15 på 
parttlokalen. Diskussion med and
nmgspaus . 

HANNAS FLÄKT träffas söndag 1o1s kl 
13.15 hos Bengt Hall , Sunnanväg 237 
(koUektJvhuset Regnbågen) för repetition 
1nfor speln1ng på s/· ukhemmet. OBS ingen 
repennon på kväl en. 

RÖDA KAPELLET Sö 10.5 kl18.45 rep 
på Kapellsalen, Odeum. Rep inför 
Backakarnevalen 23.5: 73 , 131 , 135, 
136,158,170,223, 238,244,247,254. 
Obs anm. till appellmöte för V 16.5. 

VECKOBLADET 
Detta nummer gjordes av Finn Hagberg 
och Thomas Schlyter. 

Tel. red.onsd e 18: 
046111 51 59 
Fax : 046114 65 82 

Kontaktredaktör för nästa nummer: 
Gunnar Sandin, tel13 58 99. 
Vid utebliven tidning ring 
Rune Liljekvist 13 82 13 el. 11 50 69 
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