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VB-scoop: 

Rött kapell 
blir svart? 
Tränar 
Pärleporten 
Enligt vad VB erfar kommer 
Röda Kapellet (f.d. Lunds Kom
munistiska Blåsorkester) att 
ägna de närmasta månaderna åt 
att spela Frälsislåtar. Efter 
Berlinmurens fall kan tydligen 
vad som helst förekornrna - få 
skulle ha förespått en sådan 
utveckling för den i varje fall 
förr något grovhuggna 
ensemblen. Ansvariga förnekar 
dock att någon väckelsevåg 
skulle ha gått fram i 
orkesterleden: anledningen är att 
orkestern har fått till uppgift att 
vara Frälsningsarmeorkester i 
pjäsen om Nöden, "Drömmen 
om Mallorca", som nu sätts upp 
på stadsteatern av Månteatern, 
med premiär 26 september. 

Det är inte första gången or
kestern förekommer i teatersam
manhang: i "Tältprojektet" fram
trädde man som arbetarorkester 
med "R östrättsmarschen" vid ett 
antal föreställningar och enstaka 
andra mindre engagemang har 
förekommit inom film och tea
ter. Men nu gäller det ca 20 fö
reställningar och originalmateri
al har införskaffats från Fräls
ningsarmen. Bl.a. kornmer man 
att spela den kända "Pärlepor
ten". Med 4-5 föreställningar i 
veckan blir det ett hårt schema 
och orkestern som är van från 
första maj att framträda i sepa
rata ensembler kornmer att delas 
upp i två. Arbetsnamnen för de 
båda orkestrama inom Röda Ka
pellet uppges vara Trons resp. 
Hoppets Kapell. 

JM tillbaka 
i stan 
Ser att "Mr Lund", Sydsven
skans enväldige Jan Mårtensson 
är tillbaka efter två år i Londor1. 
Det är med stor kluvenhet man 
kan hälsa honom tillbaka till 
stan. 

Forts på sid 2. 

Ian och Bert på Gröningen 
Jag var och lyssnade på Ian och 
Bert i måndags nere i stads
parken tillsammans med ca 
tusen andra lundabor. Det var 
första gången jag såg dem och 
det var värt besväret: de är bättre 
live än på TV. I första hand blev 
jag imponerad av deras energi. 
Medan Ian och Bert flackar 
längs vägarna och kammar hem 
några tusenpersonerspubliker 
per dygn sover de andra 
partierna sin söta sömn. Det 
kornmer de att få ångra. 

de inte tillhör den etablerade po
litiska klassen kan de se vissa 
saker klarare och därmed lättare 
fånga upp folkligt missnöje. Det 
senare är en oppositionspoliti
kers viktigaste uppgift: Carlsson 
och Werner har många förtjän
ster men inte den. 

Den första halvtimmen jag 
lyssnade på dem kunde jag hålla 
med om nästan allt de sa. 
Wachtmeister talade om hur 
vansinnigt det är att byggnads
arbetare går arbetslösa medan 
det kommer att finnas väldiga 

De menar allvar behov av ålderdomshem snart. 
Men också i själva sättet att tala Bygg dem nu när det är låg-
finns hos de båda attack och konjunktur, sa han. Klassisk so-
tonfall som visar att de menar cialdemokratisk keynesiansk po-
allvar och har gett sig fan på att litik! Bert angrep vänsterpartiet 
kamma hem spelet. Sånt ger från vänster med hur dess riks-
röster. dagsmän fixar livslånga arbets-

I andra hand tog jag intryck av fria inkomster. Tillsammans för-
! deras skicklighet. Just genom att klarade de krig mot den poli-
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Visst kunde man imponeras av Ian och Bert, däri instämmer VBs 
tecknare Göte Bergström som också var i stadsparken. Men det fanns 
mycket att vara kritisk mot. Hur kan de som är sådana byråkrati
motståndare föresrpråka en svensk anslutning till det ökänt byråkra
tiska EG? Hur kan de ta åt sig hela äran för att ha räddat del
pensionen när även s och v röstade mot? Och hur kan de vilja ha fri 
etablering av varuhus när butiksytorna i Sverige räcker till för att 
betjäna befolkningen fYra gånger om? 

tiska klassen och krävde be
gränsning hur länge folk fick 
sitta: två eller tre mandatperio
der. Nåja, det skulle väl inte 
vara helt lyckat, men den 
politiska klassen är ett problem 
som ingen utom ny demokrati 
tycks ta upp. 

Dålig nyårsrevy 
Sen framhärdar de naturligtvis i 
blahapolitik, Wachtmeister 
mest. Vad jag menar är sånt där 
om att det är skandal att 
miljonärer får barnbidrag. 
Lapplisor angrips ungefär som i 
en dålig nyårsrevy, men det 
verkar också djupt känt. 
Så är det tfykung!åsyl{lolitiken. 

Där är det som flera har sagt så 
att de i regel undviker de mest 
förgripliga uttalandena, men att 
de oupphörligen leker med elden 
och ser till att kamma hem den 
rädsla eller olust som finns ute 
bland folk. Det var när de 
krävde att brottsliga asylsökande 
omedelbart skulle sändas hem 
som de fick de starkaste 
spontana applåderna. Men de 
andra partierna har tigit och 
tidvis hycklat. I tider av social 
nedrustning och arbetslöshet 
ökar rädslan hos dem som sitter 
taskigast till, medan det 
tongivande övre mellan-skiktet 
kan fortsätta sitt goda liv och 
uttrycka generositet. solidaritet 
med människor långt bortifrån 
är svår att mana fram när den 
lokala linjen är ökande klyftor 
och minskande solidaritet. Gösta 
Brodin har fattat det. 

Det enda avsnitt i framträdan
det som bedömdes lite mera 
kallsinnigt av publiken var lans 
lovtal till den Europeiska unio
nen. Det var i högsta grad 
klichefyllt, det var företagsledar
nas glassiga Europa han talade 
för. Och varför skulle vi tveka 
inför gemensamt Europaförsvar 
-vi som så länge hade åkt snål
skjuts på Nato som räddat oss 
undan sovjetiska angreppspla
ner. Nej nu gällde det att sluta 
upp och i övrigt borde vi också 
ägna oss åt de baltiska staterna. 
De skulle ju inte som våra u
hjälpsklienter i Afrika komma på 
iden att köpa vapen för bistånds
pengarna. 

Ingen konkurrens 
Jag trodde tidigare att ny de
mokrati skulle gå tillbaka nästa 



~KOMMENTAR 
om Annika Å 
Annika Åhnberg tillkännagav 
häromdagen att hon lämnat väns
terpartiet, i misströstan om dess 
förnyelse. I Lund kunde vi höra 
henne första maj och hon har 
även medverkat i VB. Vi har bett 
om några kommentarer: 

Ann Schlyter. ledamot av parti
styrelsen: Det är uppenbart att 
Annika har blivit utmobbad
hon har talat om över femtio ut
talanden som riktats mot henne. 
Toleransen mot andra åsikter är 
dålig i partiet och stämningen 
har varit särskilt hätsk mot An
nika eftersom hon som parti
ledarkandidat har upplevtgs som 
särskilt farlig Utvecklingen gör 
mej pessimistisk om vänster
partiet. 

Rolf L Ni/son, riksdagsledamot : 
Personligt förstår jag henne men 
den politiska linje som hon står 
för förlorar på hennes avhopp. 
Avhoppare blir aldrig populära i 
svensk politik oth det är svårt 
au bygga upp ett nytt förtroen
de. Om hon orkat så hade jag ön
skat att hon hade stannat i partiet 
åtminstone riksdagsperioden ut., 
dvs till 1994. Själv tror jag att 
man måste ha det tidsperspek
tivet för en förnyelse av vän
sterns organisationsformer. Kon
gressen i januari ser jag närmast 
som en kontrollstation. 

Kajsa Theander. v-ordförande i 
Lund: Trist. Annika skulle ha 
blivit en bra partiledare. Och 
tråkigt med dessa droppvisa av
hopp av personer som ändå läm
nar partiet av samma skäl. Det 
gör det nästan omöjligt att byg
ga upp något nytt om det skulle 
behövas. 

Ian och Bert ... 
Forts.fr. sid. l. 

val , ungefär som Herslows 
skåneparti. Det tror jag inte 
längre: Herslow blev förbrukad 
därför att han gavs makt i Mal
mö och inte kunde göra något 
med den. Ian och Bert kan fort
sätta att kamma hem miss
nöjesröster utan att vara kom
prometterade och utan att möta 
konkurrens om missnöjesröster
na 

J ag tror de är beredda att fälla 
regeringen Bildtom den inte fal
ler ihop av andra skäl och att de 
är det parti som har mest att 
vinna på ett nyval. Får vi sen en 
samlingsregering eller soc-mod
koalition finns det ännu mer för 
dem att hämta. Jag har inte 
tänkt så mycket på svensk 
politik på flera år som när jag 
gick hem från stadsparken. 

Sten H. 

När ni läser detta VB-nummer har ni antagligen redan · 
genom andra massmedier fått rapport om det manifest 
som presenterades av ett 40-tal vänsterpartister på tors
dag eftermiddag. Vi återger här manife~tets_ text. Syn
punkter är mycket välkomna, helst redan hll nasta vecka. 

En ny tid kräver 
en ny vänster 
Vi lever på tröskeln till en ny 
tid. Aldrig tidigare har möjlig
heterna att skapa ett gott liv 
varit så stora som nu. Samtidigt 
växer dock hoten mot miljön och 
välfärden. Under 1980-talet öka
de klyftorna mellan länder och 
samhällsklasser. Det är dags att 
låta 1990-talet bli den tid då 
solidaritet och ansvar för fram
tiden sätts i förgrunden. 

Kommunismens fall innebär 
slutet på en historisk epok. Detta 
har medfört nödvändiga ompröv
ningar, men framför allt innebär 
det nya möjligheter. Det är upp 
till oss att ta till vara dessa möj
ligheter. 

Det finns idag ett sug efter en 
ny vänster. En politisk kraft som 
både bekämpar högerpolitiken 
och aktivt driver miljö - och 
kvinnofrågor. Vår uppgift måste 
vara att bli denna nya vänster. En 
förutsättning är att vi tydligt 
bryter med den odemokratiska 
kommunistiska traditionen. Det 
görs inte tillräckligt tydligt i 
förslaget till nytt partiprogram. 

VPK:s kongress 1990 beslöt 
att vänsterpartiet skulle utveck
las till ett parti för en sådan 
bred vänster. Det är vår upp
fattning att endast genom en 
radikal förnyelse kan vänster
partiet överleva och bli en poli
tisk kraft att räkna med. Nedan
stående punkter utgör den nöd
vändiga grund sim förnyelsen 
måste utgå från. 

l. Socialism. För oss är socia
lism i första hand en fråga om 
värderingar. Socialism är ett 
samhälle präglat av humanis
tiska ideal om frihet , jämlikhet 
och solidaritet. Som socialister 
arbetar vi med dessa ideal för 
ögonen. Vi vill utjämna och av
skaffa klyftan mellan fattiga 
och rika, utvidga demokratin och 
befria människor från förtryck. 
solidariteten måste omfatta alla 
nu levande människor, djur och 
växtarter, liksom kommande ge
nerationer. solidariteten är lik
som demokratin både ett mål och 
ett medel i strävan mot ett rätt
vist samhälle. Friheten får inte 
reduceras till en abstraktion 
utan måste framför allt innebära 
individens frihet. Med frihet föl
jer personligt ansvar. 

2. Radikal reformism. Vi tror 
på den samhällsomvandling som 
åstadkoms genom ett långsiktigt 
och konsekvent reformarbete och 
som bygger på människors egna 
initiativ. Radikala reformer är 
ett större hot mot högern och 
kapitalet än aldrig så revolutio
närt tal. 

3. Resultatpolitik. Vi är an
hängare av ett praktiskt och re
sultatinriktat arbete i de parla
mentariska församlingarna. Bätt
re en liten framgång än en stor
stilad ideologisk bortförklaring 
av ett misslyckande. 

4.Reglerad marknadsekono
mi. Vi ser och kritiserar mark
nadens brister, men vi inser också 
dess fördelar. Marknaden be
hövs , men politiken ska vara 
överordnad. Varje fungerande 
marknad är kringgärdad av reg
ler. I stället för att söka upphäva 
marknaden bör vi diskutera vilka 
regler som ska sättas för den. 
Det svenska välfärdssamhället 
är ett bra exempel på att det är 
både meningsfullt och möjligt 
att reglera marknaden. Hänsyn 
till miljön, en aktiv fördelnings
politik och en stark offentlig 
sektor kräver nödvändiga in
grepp i marknaden. 

5.En uthållig tillväxt Vi vill 
verka för en ekologiskt balanse
rad tillväxt som inte förbrukar 
människor och miljö. Hänsyn 
till miljön måste gå före en ök
ning av konsumtionen. 

6. Kvinnofrigörelse. All t för 
länge såg vänstern frigörel sen 
främst ur ett klassperspektiv. 
Idag inser vi att det är lika 
viktigt att skapa jämlika villkor 
för kvinnor och män. Det innebär 
att männen i många fall måste 
stå tillbaka för kvinnorna. 

7. En ny politisk ton. Vi vill 
verka för en ny politisk ton . Vi 
har inte lösningen på alla pro
blem och inser att angelägna 
krav kan komma i konflikt med 
varandra. Vi ser det som vår upp
gift att i konstruktiv samverkan 
med andra, även politiska mot
ståndare , skapa nya politiska 
lösningar. Därför vill vi ha en fri 
och öppen politisk debatt, där • 
åsikter bryts mot varandra och 
inte bara etiketteras och för
döms. Även åsikter som inte tra
ditionellt förknippas med vän
s tern måste rymmas i den de
batten. 

I januari 1993 har vänsterpartiet 
kongress. Då skall ett nytt partt
program antas och en parti
ledning väljas . Då måste det 
framgå att den nya vänstern är 
något mer än bara ett upp f
räschat VPK. Med detta upprop 
vänder vi oss till vänsterpartiets 
medlemmar och politiskt intres
serade utanför partiet. Vi vill 
stimulera till debatt om vän
sterns väg i 90-talets Sverige. 

.JM... forts från sid l. 
Dels är Mårtensson en väldigt trivsam och 

Lundakunnig skribent, dels är han en medioker 
och egocentrisk arbetsledare som bara använder 
sitt fotfolk som en förlängning av sitt eget i 
längden ganska begränsade och inkrökta (men 
som sagt trivsamma) skrivande. Resultatet 
blir monotont och väldigt förutsägbart. 

Och detta i en stad av Lunds karaktär! I denna 
osannolikt spännande och orätlinjiga stad 
finns verkligen utrymme för de annorl-unda 
[sic] reportagen och infallsvinklarna. 
Istället får vi som första krönika av 

Mårtensson det gamla tjatet om cykling på 
Knut den Stores gata; har han fått Kar de 
Mumma-komplex? Denne drev ju i decennier 
en liknande massmedial kamp för att få trafik
ljus i en gatukorsning. Föga upphetsande att 
plagiera detta i Lund. Nä~ta artikelserie torde 
handla om hur svårt köpmännen i Lund har det 
med alla dessa gräsliga socialistiska trafik
regleringar. Vi har hört så många snyftvalser 
om detta att till och med Lundabourgeoisien 
borde ha tröttnat. Man slickar förstås den 
hand som föder en. 

Varför öda tid på Sydsvenskan i Lund? Där 
finns ju DN, SvD, Dagens Eko, Rapport, ut
ländska medier. Jo, men de räcker inte för den 
lokala vardagsverklighet vi lever i. Arbetet 
och Skånskan är å andra sidan för små - och 
Kvällspesten tar man inte i med tång. Vi är i 
stort sett tvungna att lägga vår tusenlapp på 
den stora tidningen. Då kan vi banne mig ställa 
krav på att blaskan också furnerar med ett 
mångsidigt och balanserat material och inte 
enbart fastnar i en persons något trångsynta 
bild av vilken verklighet som ska speglas! 

Alla dessa Knutsbaler , Uarda, presskon
ferenser mm. Jovisst, rapportera, om något 
spännande eller annorlunda inträffar. Men inte 
den här typen av småstadsmässig retur
information (Knutsbalen t ex) som passar ett 
internblad. Mårtensson skickar ut sina adepter 
på så många harmlösa presskonferenser istället 
för att verkligen gräva i både dynga och 
trevligheter av större dignitet. Det kallar jag 
alternativresonemang. Även på denna väl
bemannade redaktion är varje journalist till 
gänglig bara cirka åtta timmar fem dagar i 
veckan. Då gäller det att utnyttja yrkes
kunnandet och gnistan till att producera spän
nande och läsvärt material , istället för JMs 
pampfrotterande i och för sig välskrivna epos. 
(Dessutom behövs framförhållning, för at t 
det även ska bli någonting intressant att läsa 
på söndag och måndag; nu är de rena skräck
läsningen ... ) 

Vad istället? 
Jag vill ha en tidning som rakryggat rap

porterar från allt, inklusive ovanstående. Som 
ger sig in i striden, utan att därför direkt söka 
den, som vågar lägga tid på att gräva i sådant 
som inte självklart kommer i ens väg. Jag såge 
gärna lite fler längre reportage därtill. Och 
framförallt att Lundasidorna rycker upp sig 
från denna "bonnaredaktionsmentalitet" med 
dammsugning av det efemära. 

Men JM skriver ju bra och ge-mytligt och 
hans återkomst blir ändå ett lyft från den 
opersonliga och tråkiga journalistik som rått 
under två års interregnum. Efter allt gnäll 
från lundaredaktörerna om Månenssons 
regim, trodde man att redaktionen skulle lyfta 
med en skräll när den äntligen fick chansen. 
Ack en sådan skuffelse. 

Läs Pravda då din gnällspik! Nja, det får väl 
som vanligt bli att gå på biblan och spana Jr 
Bedebladet som brukar ha den bästa bevaJ.' 
ningen i Lund - vad nu deras bannapublik 
provinsen kan ha för glädje av det? 



Värpinge en interimsrapport 
Lunds senaste utbuktning mot 
väster, ett aprikosfärgat monu
ment ut mot fälten och rakt i 
blåsten från havet: Värpingc. 
Undrar ni inte ibland hur vi har 
det, vi nybyggare? 

Äsch, i Värpinge kan du alltid 
få våning, sade en av mina vän
innor när jag sökte bostad- där 
är det i alla fall ingen som vill 
ho. Så sant; det gick på några 
månader. Det är ju ovanligt att 
vi kan gå så långt ner i kön så 
snabbt, sade damen på bostads
förmedlingen urskuldande. Av 
sådant blir man litet skeptisk 
kanske, men OK. nöden har ingen 
lag. Resten av Lund var redan 
fullt av folk som inte tänkte 
f1 ytta på sig. 

Skepsisen höll i sig vid det 
första besöket: november, grått , 
blåst och lera och en påtaglig 
stämning av byggarbetsplats 
överallt. Kan man verkligen bo 
så här, undrade den som tidigare 
levt under skyddade omständig
heter i innerstadens varma famn. 
Man insåg raskt att här skulle 
krävas en anda från det Lilla 
Huset på prärien -man fick vara 
väldigt lycklig över en blå 
bleckmugg i julklapp. 

Nu, tio månader senare, har jag 
svårt att värja mig för en äl
skande och överseende starkt 
centrerad lokalpatriotism. Liv
et i Värpinge har en smygande 
tillvänjning: hemma! Hurra! 
tänker man vagt när det fula 
tornet som sitter i hörnet på 
mitt hus syns på avstånd. 

Men ändå ... 
Om man börjar med att raska 
undan uppenbara nackdelar, så 
fmns de ju, det skall jag villigt 
erkänna. Det är långt. Faktiskt. 
Vi har fått hit tvåans buss, men 
meningen med dess tidtabell är 
alldeles uppenbart att vi inte 
skall komma alltför ofta ner på 
stan och störa, alldeles särskilt 
inte på kvällarna och efter 
klockan ett på lördagseftermid
dagen. Man blir alltså kolossalt 
beroende av sin cykel (fin cykel
vägner till stan), men ut satt
heten i det uppenbarar sig raskt 
när cykeln blir stulen. Jag vill 
dock poängtera att den blev stu
len vid stationen; här i Värp
inge gör vi inte sådant. Den 
hänsynslösa kriminalitet som 
ställer till sädana kriser kan 
barajärnföras med den marodör 
som i somras grävde upp och 
stal två doftpioner i min koloni. 
Tacka vet jag bankrånare. 

Det är dyrt; väldigt dyrt. fak
tiskt. Man får en dubbelt så stor 
våning på Norra Fäladen för 
mindre än man betalar här. Å 
andra sidan är man ju numera så 
matad med krismedvetande, 
räntehöjningar och annat elände 
så man bryr sig inte så mycket; 
skänker en tacksamhetens tanke 
för egen del till ett utbild
ningssystem som satt en i stånd 
att försörJa ~ig. Dä!emot kan 

man JU undra hur andra har det; 
hyran måste göra ett förfärligt 
hål i budgeten om man har ett 
par barn, och bostadsbidrag får 
man väl inte längre? Ibland 
undrar man om det egentligen 
uppifrån är meningen att vi alla 
ute i marginalerna skall anamma 
Vandringssektionens hårda stil 
när det gäller boende. Fram för 
tält! 

Lera, gegga och dynga är inte 
längre något problem; det har 
åtgärdats via gudomliga trot
toarer belagda med tegel frän 
Siena. Däremot (det kan före
falla småaktigt. men är man 
estet , så är man) störs jag fort
farande en aning av färgen på 
husen. Ett ljust gulrött tegel 
varvat med ränder av mer orange 
gör att helheten faktiskt blir 
väl bra- inte gallsprängt di
rekt, men något åt det hållet. 

Fuchsians död 
Dessutom gör den här konstiga 
färgen på väggarna att m an 
ställs inför oväntade problem. 
När man på sin inglasade bal
kong (se nedan , avdelningen 
Avgjorda fördelar) vill sätta 
upp världens vackraste häng
fuchsia, upptäcker man till sin 
fasa att den ser alldeles gräslig 
ut mot väggen. Väggen tål bara 
blå blommor. Alltså försöker 
man lite valhänt aptera fuchsian 
på listen till glasen, varpå den 
ramlar ner och slår Ihjäl s1g 
totalt. Tänker inte postmoder
nistiska arkitekter? 

En annan sak är möjligen 
betingad av mitt tidigare boende 
-jag är helt enkelt van vid att 
kunna tåga omkring mer eller 
mindre hur som helst inne i 
mitt privata rum. Här gäller det 
att antingen ha ett oförvitligt 
privatliv och ständigt anständig 
klädsel , eller väldigt bastanta 
gardiner. Vi bor mycket nära 
inpå varandra, och den saken _är 
klar, att om man är mån om sitt 
privatliv skall man inte flytta 
in i bottenvåningen. Detta skall , 
enligt initierade källor, ge 
"stadskänsla". För all del , men 
jag påminns ofta om en scen ur 
Marie-Louise Ekmans film 
"Hello Baby": huvudpersonen 
stod med kikare och spejade in 
på människorna i urholkning
arna runt omkring i en Stock
holmsförort. Här behövs defmi
tivt ingen kikare. 

Avgjorda fördelar 
De är faktiskt mänga. En väsent
lig är naturligtvis våningarna 
själva: sovrum som för en gångs 
skull ger mer yta än vad som 
behövs för en säng och tjugo 
centimeter gängväg runtom; ett 
badrun1 som uppväcker den liv
ligaste avund hos besökare: yta, 
tvättmaskin , torkskåp, långt 
badkar samt kronan på verket: 
en handdukshängare som värmer 
ens fuktiga handdukar. Som 
lyxhotell, precis. Rymligt kök, 

., 
Torn. gärna fula. är ett populärt sätt att skapa ~tadskänsla i historie
lösa nyaförorter av Värpmges typ. Btlderna ar hamrade ur LKF.s 
årsredovisning 1991 . 

c:;tc . En inglasad balkong (fast 
det har inte alla), som varit ett 
privat litet himmelrike under 
denna välsignade sommar. Vis
serligen var tapetema man fick 
välja på avgjort något slags 
syntes av vad ingen i världen 
skulle kunna ta anstöt av, men ä 
andra sidan kan man ju klämma 
upp sitt samlade förråd av 
gamla tavlor och affischer. De 
flesta väggama verkar ändå bara 
vara papp. så de är lätta att spika 
i. Våningarna är helt enkelt bra. 

Nästa fördel: LKF. Jag får en 
varm och livlig känsla av att 
vara dess omhuldade älsklings
barn (möjligen skulle attityden 
ändras om jag inte betalade 
hyran i tid) . De sätter buskar 
och plantor i långa banor; de 
skänker mig alldeles gratis inte 
blott en besticklåda utan också 
en vattenbalja för disk (vi sparar 
vatten, nämligen) , och de låter 
mig parkera på gatan utan alla 
jättedyra garage (apropå cykel
stöld; då och då blir man ju 
hänvisad till bilar, även om man 
inte vill). Ringer man och ber 
att få nästa hyresavi i förväg, 
eftersom man är bortrest när 
den skulle komma. bemöts man 
hur älskvärt som helst. 

Begärlig propp _ 
En sak som förundrade m1g 
dock: vad rör sig egentligen i 
folkdjupen? När man utfick 
nycklar fick man också en sär
skild liten påse. som innehöll 
propp till diskbänken. Det visa
de sig att den fick man kvmera 
ut speciellt, eftersom den hörde 
till det mest stöldbegärliga 
som fanns. ?? 

Det allra bästa med Värpinge 
är ändå folket. Vi är en salig 
blandning av farger och nationa
liteter i denna konstiga lilla 
egna stad. Kommer man frän ett 
genomprydligt område befolkat 

en berusande känsla av frihet -
att man platsar så här ute i 
marginalen av Lund. Känslan av 
uppbrott, av genomgångsområde 
är så stark: redan har grarmen 1 
trappan hunnit flytta. Interna
tionaliseringen lika så. Har man 
tur, kan man en sommarkväll få 
höra mycket mer spännande 
musik än i P2; själv bidrar man 
då med Wagner för att utöka det 
kulturella utbytet. 

Chloe 

Inglasade balkonger ochfull in
syn i marklägenheterna förut
sätter ett propert privatliv eller 
effektiv mörkläggning. 
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r Klassisk vandring 2 

Nya tider, nya sånger 
Röda Kapellet, eller åuninstone 
dess instrument, skymtar såvitt 
vi vet på tre ställen i skönlitte
raturen: i Torgny Karnstedts 
roman "Slamfarmen", i en dikt 
om Klostergården av Joel Ohls
son och i en av Gert Glentows: 
"som andrekornettist i en kom
munistisk blåsorkester. .. ". 

Kapellet var som vanligt ute 
och agiterade i somras. VB har 
redan rapporterat om hur det i 
början av juli spelade brunns
musik i stadsparken. Mottagan
det var entusiastiskt. I publiken 
fanns även poeten Glentow som 
dock inte tycktes känna igen sej 
helt. Efter "Konvaljens avsked" 
konstaterade han: 

-Det där var inte Venceremos! 
VB kan i och för sej instämma. 

Men nu är det så au varje tid har 
sina egna kampsånger. Och vilken 
är, enligt många enkäter, vår 
epoks största politiska fråga? Jo 
miljön. Vilket är det mest upp
märksammade miljöproblemet? 
Jo luftföroreningarna. Vilken är 
den (hittills) värsta effekten av 
den dåliga luften? Jo försurning
en 

Liljekonvaljen är en ört som 
föredrar basiska ståndorter. När 
svavel och annat elände gör 
skogsmarken sur så dör konval
jen. När Röda Kapellet under sin 
t.f. dirigent (mp) spelade "Kon
valjens avsked" var det alltså en 
kampsång mot försurningen i 
synnerhet och miljöförstöringen 
i allmänhet. 

Bered er på fler musikaliska 
och politiska omprövningar! 

Gr r 

r .,-1!1 
INSÄNDARE 22/8 1992 
Åt-er-i-gen kan en gen-stör(t)-ig 
pe-ti-mät-er fröj-da sig åt VB-s 
om-stört-an-de un-der-gr'.iv-an-de 
av det Svensk-a Språk-et. Likt 
små-skol-ans lä-se -bok fyl-ler 
man spalt-er-na med BI-ND
EST-RE-CK och vin-ner in-te ba
ra stör-re läs-bar-het. ut-an ock
så av-se-värt stör-re spalt-fyll
nad och slip-per där-med ock-så 
skri-va så myck-et. Hu-ru-vi-da 
de allt-för frek-ven-ta stav-fel
en där-med ock-så sko-la för 
svin -na är där-e-mot skriv-et i 

Vi lämnade våra vandrare en bit 
utanför Patras i Grekland, där de 
tältat i en apelsinlund, efter att på 
en restaurang ha ätit sig propp
mätta. De befinner sig fortfarande 
utmed kusten, men nu ska de 
vandra innåt landet. 

Vilket öde väntar dem? 
Till att börja med har vi otur och 
vandrar i ett nyanlagt industri
område där det också finns ett stort 
fangelse med många vakttorn. När 
vi kommer förbi blir det oro bland 
vakterochhundar. Vi seronekligen 
skumma ut med våra nordiska 
packningar. Ett raffinerat fri
tagningsförsök? 

Men sen kommer vi ut på rena 
landsbygden: i akajernas land. Här 
är mycket vackert med kullar och 
dalgångar, vinfält och olivlundar, 
storapinjeroch fagra blomster. Av 
de senare finns ett flertal tistelsorter 
av stor skönhet. 

Landsbygdens greker är gene
rösa till sin läggning. Vi erbjuds 
ofta vatten. Vid ett tillfälle blir vi 
invinkade av en familj som 
förberede en fest, men vi var är 
blyga och går vidare. Vid ett cafe 
kommer en man fram med några 
kvistar med plommonliknande 
frukt. 

Amstel var märket 
Vi noterar att mat och öl är mycket 
billigare på landsbygden än i 
städerna. Och till ölen, vanligen av 
märketAmstel, fick vi ofta tilltugg . 
På ett ställe fick vi saltade höns
bitar. Särskilt minns vi ett cafe, 
under stora träd och med gammeJ
dags stolar, där gästerna i tur och 
ordning bjöd oss på öl. Vi åter
gäldade med cigaretter, men vi vet 
egentligen inte om det är rätt att 
bjuda tillbaks. 

När vi bryter upp och g ätt en bit 
passerar vi en fornlämning utan att 
stanna. Pä dessa vandringar ska 

stjärn-or-na 
Jag är i färd med att avsluta ett 

arbete i sociokvartärgeosam
hällsbet.eendepsykologi där jag, 
genom Jämförande utforskning 
av frekvensen korrektur- och av
stavningsfel i VB genom åren, 
ställt mot opinionsmätningarnas 
sympatital för vpk/v, ärnar föra i 
bevis att andelen fel i VB står i 
omvänd proportion till partiets 
popularitet; detta med till san
nolikhet gränsande visshet bero
ende på redaktörernas sinnestill
stånd, avhängigt av just ovan på
talade popularitetssiffror. 

B-Wis-ser 

man inte lära sig nägot, utan bli en 
del av landskapet och mållända 
ocksä öka sitt kroppsmedvetande. 
För övrigt har de första blåsorna 
gett sig till känna. Vi tittar med lite 
avund pä en garnmal herde som 
kommer ridande pä en åsna med 
får omkring sig. 

Biltrafiken är inte så livlig, men 
kommer det en lastbil är den ofta 
av märket Scania Vabis eller 
Volvo. Vi ärnästanlitestolta, men 
det har vi inget för ty alla utgår 
ifrän att vi är tyskar. 

Det börjar bli sent och vi 
provianterar i ett cafe (alla affärer 
är cafeer och tvärtom).' Vi går upp 
på en kulle nära byn och ser ut över 
ett vackert herdelandskap. Vi är 
sedda att befolkningen men ingen 
klagar trots att det inte finns någon 
allemansrätt här. F. och G. sover 
ute under stjärnorna. Från tälten 
hörs snarkningar. 

Herdar 
Det är så varmt attman måste sova 
med öppen sovsäck. Myggorna tar 
chansen och sticker de som sover 
utanför tälten. Vid 6-tiden vaknar 
vi av att herdarna drar ut med sina 
hjordar. Någon nynnar ett parti ur 
"Förklädd Gud" där Apollon döms 
att arbeta som herde efter att ha 
satt sig upp mot Zevs: .. ... hans 
sanna hem är sagan, hans själ är 
lyra och dikt, dock gör han utan 
klagan sin jordiska plikt". Det blir 
också en liten Luthers morgon
predikan från B. om att leva på 
nåden. Vandringar är ju mycket 
slit men erbjuder också många 
nåderika tillfällen, som t ex denna 
morgon. Byn vi övernattat i heter 
Pikadia. 

Efter att vi druckitkalltmorgon
kaffe i byns andra servering beger 
vi oss ut på vandring igen. Vi har 
börjat bli lite smutsiga, men som G 
säger "Det växer ingen mossa på 
vandrarens fot". Landskapet är 
otroligt arkadiskt. Vi rör oss i en 
levande landsbygd med hundar, 
kattor, fritt pickande höns, får, 
getter och hästar. Kvinnor med 
kraftiga underarmar, åldringar i 
arbete, prydliga kyrkor, stängsel 
av naturmaterial, vedstaplar och 
cafeer i varje by. Men vi ser inte så 
många barn och tonåringar. Om 
några decennier är kanske även 
detta område en semesterort inom 
EG, men än så länge är vi enda 
turisterna. 

Slitsamt 
Normalt är det tätt mellan byarna 

· mendennadagpasserarviettnågot 
vildare område. Vi blir ganska 
trötta och tackar ~är skapare när vi 

POSTTIDNING 

når fram till byn Portes, där vi kan 
släcka vår törsst och vila ut. K. är 
så trött att hon somnar in vid en 
soptunna utan att märka det. Vi 
sitter länge pä cafeet. En valp 
underhäller oss. Vi försöker ocksä 
göra oss förstådda med grekernas, 
vars spräkkunskaper är däliga. Men 
så tittar en ung dam vid namn 
Afrodite in, som kan lite engelska. 
Hon är sjuksköterska och gillar 
städer. Vi tycker att Portes är rena 
paradiset, men Afrodite säger 
"Usch, not good". Hon vill ha 
adresser till svenska ynglingar som 
är intresserade av romanser. 

Vi tillbringarhelaeftermiddagen 
vid detta smultronställe sen gär vi 
ut ur byn och slår läger. 

FH 
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TRÖST l KRISEN? 
Arbetslösheten stiger och rän
tan explodera r. Kriget har nått 
Europa och snart blir det höst. 
Eländes elände. Men det finns 
faktiskt en pålitlig och billig 
tröst: en mjuk och tillgivenliten 
missekatt. Just nu är det dags 
för Assar och Esau (helsvart 
resp . gråspräcklig) att överge 
barndomshemmet. De är glatt 
utåtriktade samtidigt som de kan 
vara innerligt smeksamma. När 
de börjar spinna är det lätt att 
glömma världens oro . Ann, 01-
ga, Thomas Schlyter {t 14 7505) 
ger gärna kompletterande be
skrivning. 

KOMPOL m.9te Må 31 .8 kl 19.1 5 på 
partilokalen.Amne: Kommunstyrelsen. 
Hur vi med tanke på den ökande 
arbetslösheten? 

RÖDA KAPELLET Sö 30.8 kl18.45 rep 
på Kapellsalen.Rep. inför spelning 
stadsparken 6.9. Repertoar:39, 87, 89, 
100,134,135,136,164,167,173,194:1, 
209, 210, 223, 233, 239, 240.Rep på 
stadsteatern:To3.919-21 .Lö5.910.00 
genomdrag.Extra rep i Kapellsalen Sö. 
6.9 15·17. Spel i musikpaviljongen 19-
20, samling 18.30. 

VECKOBLADET 
Detta nummergjordes av Rune Liljekvist 
och Gunnar Sandin. 

Tel. red.onsd e 18: 
046/11 51 59 
Fax : 046/14 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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