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Vänstern 
på torget 
Det är hög tid att vänstern visar sej, 
tycker vänsterpartiet i Lund och 
Röda Kapellet. Därför har man två 
lördagar i rad haft appellmöten på 
Mårtenstorget med talare och 
fullmatad orkester. På det första 
mötet uppträdde Ann Schlyter och 
Eva Wigforss, på det andra Char
lotte Wikander. Särskilt nu i 
lördags, när oktobersolen flödade 
och ljudanläggningen fungerade 
som den skulle, var det ovanligt 
många som stannade till och 
lyssnade på tal och musik. U ppen
barligen finns det ett gensvar för 
vad vänstern har att säga. 

Mötesserien avslutas nu på 
lördag: samma klockslag (kl. 11) 
och samma plats .. (Mårtenstorgets 
nordvästrahörn). Aven dennagång 
är talaren en kvinna, nämligen 
Gunlög Stenfelt som representerar 
vänsterpartiet i kommunfull
mäktige. Det är budgetdags i 
kommunen så det fmns anledrung 
att beröra ekonomin, men Gunlög 
meddelar att hon även kommer att 
tala om annat. 

Kenneth 
Sandberg 
Det har i VB:s spalter tidigare 
uttryckts f6rståelse för en försiktig 
linje när det gäller Kenneth 
Sandbergs medlemskap, efter hans 
offentliggörande av sinafrån partiet 
starkt avvikande åsikter när det 
gäller flyktingmottagningen. För
utom att han inte är så ensam om 
dem inom vänsterpartiet som vi 
skulle önska, fanns det anledning 
att ta hänsyn tillhans långa, enträgna 
och osjälviska arbetemed att bygga 
upp och bevara partiets represen
tation på sin ort. 

Efter hans senaste offentliga 
vädrande av dem i Kävlinge kom
munfullmäktige torde dock saken 
vara klar. Vänsterpartiets ledning 
har inget annat val än att utesluta 
Kenneth Sandberg. 

V om kommunens budget: 

Mer till natur 
och kultur 
-En fördel med att vara i opposition är att det inte är 

särskilt bråttom med budgetarbetet. Vi behöver inte vara 
klara förrän till fullmäktigemötet i november. Vi missar 
kanske någon möjlighet att komma ut i pressen, ~en det är 
viktigare att våra förs~g blir väl föra~kr.~de. De~ ar m_ycket 
möjligt att vänsterpartiets medlemsmote andrar.~ de~_forslag 
som vi nu lägger i kommunstyrelsen. Det ar forst på 
fullmäktigemötet i slutet av november som budgeten ska 
spikas. 

Så säger Roland Andersson, med sikte på att ta över efter 1994 
partiföreträdare för v och medlem års val. 
just av kommunstyrelsen. I den 
egenskapen har han varit med om Plus och minus 
attformulerapartiets budgetförslag, 15 miljoner är en slutsumma. 
ett förslag som innebär att det Bakom den finns både plus och 
accepterarstoranedskärningar iden ' minus i förhållande till det borger
kommunala verksamheten. Ett liga majoritetsförslaget 
förslag som alltså kan JUsteras i Vänsterpartiet vill traditions
efterhand. Just nu har det presen- enligt spara på politikernas sam
terats för vänsterpartiets lokala manträdesarvoden. Man nöjer sej 
styrelse. dock med att föreslå oförändrad 

Alla skär ner 
Vänsterpartiet går alltså delvis med 
på borgerliga besparingsförslag 
somnoghade varitheltoacceptabla 
förbaranågotårsedan.MenRoland 
Andersson understryker att detta 
gäller även de båda andra opposi
tionspartierna, mp och s. Vänster
partiets förslag hamnar cirka 15 
miljoner över den borgerliga 
majoritetens, miljöpartiets "över
bud" är ungefär lika stort (fast en 
del av deras besparingar kan 
knappast genomförasmednuvaran
de lagstiftning), medan socialdemo
kraterna ärrner generösaoch ligger 
på plus 35 miljoner. 

-Eftersom det borgerliga för
slaget balanserar ungefär jämnt 
innebäröverbud attmanmåste låna 
ytterligare pengar till driftutgif
terna, säger Roland Andersson. J ag 
vet inte vad dennyaräntan blirmen 
den ligger säkert en bit över tio 
procent. Vänsterpartiets bud drar 
alltså minst fyra miljoner mer i 
räntekostnad än majoritetens under 
nästa år, medan socialdemokra
ternas alltså kostar åtskilligt mer. 

Han vill dock inte dramatisera 
skillnadenmellan de tre "röd gröna" 
partierna utan hoppas att de kan 
samarbeta inför nästa års budget, 

nivå jämfört med 1991 vilket i 
praktiken innebär mindre nedskär
ningar än i motförslagen från 
tidigare år. En radikal besparing 
gäller dock de båda delegationer 
som den borgerliga ledningen 
tillsattevidsitt tillträde. V harredan 
tidigare kritiserat dem och föreslår 
att de avskaffas helt, vilket sparar 
1,3 miljoner. Vad gäller kommu
nens informationsverksamhet vill 
man behålla konsumentsekrete
rarens tjänst mensamtidigtavskaffa 
infocentralen och minska bidraget 
till turistbyrån - det privata 
näringslivet bör betala mer - så 
resultatet blir en netto besparing. 

En annan traditionell vänster
besparing gäller gatuförvaltningen, 
närmare bestämt vägunderhållet. 
Roland Andersson konstaterar att 
även borgamanumera villreducera 
detta kraftigtoch således harnärmat 
sejvänsterpartiets ståndpunkt, men 
att det fortfarande skiljer 800 000 
kr. Enstor inkomstförstärkning blir 
det ifall v-förslaget om höjda 
parkeringsavgifter går igenom. Det 
skulle ge 3,4 miljoner extra. 

Ingen slakt på lekplatser 
Men i de flesta förvaltningar vill 

Forts. på sid 2. 

VB rättar 
- I den annars så trevliga arti
keln,(ettomdöme som v i barainte 
kan låta bli att vidarebefordra) har 
det smugit sig in några fel pga 
missförstånd vid intervjun, säger 
Bertil Egerö till VBs telefonsva
rare. 

Framför allt gäller det val
resultatet, det var bara preliminärt 
förra veckan, påpekar Bertil. 
Dessutom var det fråga om två 
avtal som MPLA slöt; 1989 med 
Sydafrika som ledde till demokrati 
och självständighet, dels ett andra 
avtall991 medUnitasomavtalade 
om demobliseringen. 

Dessutom tillägger Bertil attPik 
Botha från Sydafrika är i Angola 
för att försöka manipulera fram en 
sorts koalitionsregering där Jonas 
Sawimbi skall ingå trots neder lag i 
valet både för honom och Unita. 

Det är stor risk attden demokrati 
som hägrade i Angola är i fara. 

Tidigare än nödvändigt 
lämnar jag den goa värmen 
under duntäcket. 

Red 

Det gäller att hinna före räkorna 
till dagens skörd 
av valnötter. 

När jag plastbehandskad 
och med böjd rygg plockar 
nötter bland löven 
inandas jag hösten och älskar 
alla utom räkorna 
som missunnsamt kraxar över mig . 

a 



~KOMMENTAR 
Vänsterpartiet mp 

"Nu leker den så kallade mark
nadenkanoch råttamed politikerna. 
En storriksdagsrna joritet, inklusive 
socialdemokraterna, har gemen
samt avvecklat alla regler för 
valutaspekulation och kapital
rörelser. Därmed har de flyttat 
makten till finansmarknad och 
valutahajar. Nu vill socialde
mokrater och regering låta vanligt 
folk betala." 

En något traditionalistisk 
vänsterkritik med lite slitna kly
schor, kan man tycka. Men det 
handlar inte om vänsterpartietutan 
om inledningen till det flygblad 
som miljöpartiet i Lund spred på 
Mårtenstorget i lördags, och som 
hade rubriken ''Nu får det banne 
mig vara nog!" 

Aven fortsättningen besannar att 
om ropstårnågonstans i förhållande 
till v så inte är det till höger. "Åtala 
bankchefema!", "Skattpåvaluta!", 
"Minska militärutgifterna!", 'Ta 
från dem som har och ge till dem 
som inte har!" Vi kan tänka oss att 
besinningsfulla vänsterpartister inte 
instämmer i allt. Kravetomskatt på 
valutan påminner om den om
sättningsskatt på aktier som v länge 
krävde och slutligen fick igenom 
sedan LO anammat iden, men s
regeringen tvingades avskaffa den 
sedan det visat sej att Kapitalet som 
vanligt låg före i internatio
naliseringen. Aktiehandeln flyttade 
helt enkelt utomlands. Man kan 
starkt misstänka att något liknande 
skulle ske med en beskattad 
valutahandel. 

De grönas alternativ liknar den 
traditionella vänsterns däri att den 
förutsätter ett avgränsat svenskt 
samhälle som det knappast är 
möjligt att återgå till hur önskvärt 
den än vore. Därmed är också de 
bådas EG-motstånd konsekvent. 
Ä ven om realismen i detta finns det 
ju delade meningar. 

Men det intressanta är att mp så 
defmitivt har placerat sig själva på 
vänsterkanten efter valförlusten. 
Det innebär att det inte kvarstår 
några politiskt-ideologiska skäl att 
hakvar tvåolika partier. Förnärdet 
gäller de positiva argument som 
mp kommer med i flygbladet: 
sextimmarsdag, järn v ägssats
ningar, "smarta, modernatransport
system i storstäderna", skolre
noveringarsåärdetlättförvänstem 
att instämma. 

Att så lite har hänt när det 
gäller närmande mellan mp och v 
beror alltså rimligen inte på det 
politiska innehållet utan på för
domar, traditioner och trögheten i 
etablerade institutioner - allt
sammans faktorer som säkert är 
starkast hos v såsom det äldre 
partiet. Det är en risk med den 
nuvarande borgerliga majoriteten 
såväl i Lund som i nästan alla andra 
kommuner att den gör v och mp till 
oppositionspartier som kan röra sig 

Mer till natur och kultur 
Forts. från sid l . !Från 
vänsterpartiet använda mer pengar 
än majoriteten. Det gäller exem
pelvis parkerna och naturvården 
som man tycker ska slippa det 
generella besparingskraveL Dess
utom vill v behålla lekplatser för 
300000 kr. Majoriteten planerar ju 
en omfattande slakt på lekplatser. 

Ännu hårdare kommer fritids
nämnden att drabbas av de borger
liga partiemas förslag. Vänster
partiet vill göra neddragningen 
mjukare genom att öka anslaget 
med en dryg miljon under 1993. 
Man vill också ge mer pengar till 
Mejeriet. 

I sammanhanget kan man be
klaga att Mejeriet sorterar under 
fritidsnämndennärdetiförstahand 
rör sej om en kulturell verksamhet. 
Man kan dra en parallell till 
Fryshuset i Stockholm som hotas 
av nedläggning därför att "fritids
politikerna" fmner att det inte i 
första hand attraherar "deras" 
grupper. 

Att räknas till kulturen innebär 
också att man får många väl
artikulerade förespråkare. Säkert är 
det de som har gjort att kuilturen 
kommit relativt lindrigt undan i 
lundaborgarnas nedskärnings
förslag. Vänsterpartiet vill dock 
satsa ytterligare: 800 000 kr till 
biblioteket för att bl.a. öka medie-

• anslaget och återinföra söndags
öppet under vinterhalvåret på 
huvudbiblioteket - ett mycket 
befogat krav eftersom lokalerna 
ibland är befolkade över bristnings
gränsen. Det är alltså nödvändigt 
att få större spridning på besöken. 
En drygt halv miljon extra vill 
vänsterpartiet ge till den övriga 
kulturverksamheten, och då i form 
av fritt förfogade projektpengar. 

Skola och social 
De stora och tunga sektorerna är ju 
skolaochsociaL Utgifternahär står 
för en stor del av skillnaderna 
mellan borgarnas förslag och 
vänsterpartiets, för det senare vill 
satsa cirka tjugo miljoner mer. I 
skolan handlar det om samlad 
skoldag på mellanstadiet och 
bevarade vikarieresurser i grund
skolan. 

I barnomsorgen vill vänster
partietbevara åldersreglerna vilket 
ger fler dagisbarn och en dyrare 
verksamhet - 4, 7 miljoner under 
1993 men hela 8,6 under följande 
år. Till det kommer 0,8 respektive 
1,5 miljoner för den barnomsorg 
som sorterar under kommundels
nämnd Norr. Inom individ- och 
familjeomsorgen innebär v-för
slaget en uppskrivning till den ni v å 
som kammarrätten har föreskrivit i 

friare i sina förslag. Sitter man 
tillsammans i en regerande majo
ritet är det lättre att upptäcka 
likheter, föreställer vi oss. 

Men trots ett svagt samarbete har 
alltså mp och v hamnat pärner eller 
mindre identiska krav i den 
nuvarande krisen. Det bådar gott 
för fortsättningen. 

en uppmärksammad dom. Lund byggnads
ligger alltså under denna. 

- Men det är inte på grund av 
dornstolens beslut som vi ställer 
vårtkrav,sägerRolandAndersson. fia·· ffi_ n den 
Om nu statsmakten inte tillåter 
kommunemaattökasinainkornster En dyster stämning spred sig på 
genom att höja skatten, borde den byggnadsnärnndensmöteionsdags, 
heller inte fastställa gränser av det närkvartalsrapportenpresenterades 
slaget. Nej, skälet är helt enkelt att av verkställande direktören, som 
socialbidragen är för låga i Lund. Larry (s) kallade Anders Tingvar. 
De förslår inte till ett anständigt liv. Det var den kraftiga nedgången i 

Vänsterpartiet vill för närmare byggandet under hösten som fick 
tv å miljoner utöka grundbeman- stadsbyggnadsirektören att avisera 
ningen på ålderdomshemmen. Här avskedanden av upp till sex tjänster 
tycker Roland Andersson att Tyvärr hade vänsterpartiet inga 
borgamas förslag är märkligt. De patentlösningar som väsentligen 
vill ta bort 25 tjänster 1993 men skiljer sig från den bedömning 
tillsätta drygt 40 följande år. borgama och sossarna gjorde, 

Fel fas 
Därmed är man inne på det 
tvivelaktiga med att genomföra så 
omfattande kommunala nedskär
ningar under nuvarande djupa 
lågkonjunktur. Liksom kommunal
politiker ur skilda partier på qlika 
håll i landet konstaterar Roland 
Andersson att man riskerar att få en 
rundgång. De avskedade kommu
nalanställda måste till stor del 
försörjas med statliga men fort
farande offentliga arbetslöshets
bidrag. 

- Neddragningarnakommer i fel 
fas. Antingen skulle de ha gjorts 
under högkonjunkturen eller borde 
man vänta till nästa uppgång. 

Motsvarande resonemang för 
vänsterpartiet om de kommunala 
investeringarna. De bör om möjligt 
tidigareläggas så att man dämpar 
den svåra arbetslösheten inom 
byggsektorn. Roland Andersson 
föreslår konkret att man tidigare
lägger den planerade upprustningen 
av två skolor. Det leder visserligen 
till ökade ränteutgiffer för kommu
nen, men samtidigt är bygg
kostnaderna lägre nu än när 
konjunkturen har vänt. 

Inga nya smällar 
Sammantaget är det ändå ett 
"realistiskt" budgetalternativ som 
vänsterpartiets kommunalpolitker 
har formulerat. Vi får se om 
medlemsmötet är inne på samma 
lin j~ . 

Ar det då inte risk för nya statliga 
beslut och ändrade förhållanden i 
övrigt som ytterligare försvagar 
budgeten? Det tror inte Roland 
Andersson. Det har tagit oaccep
tabeltlång tid attfåreda påhurt.ex. 
de ändrade reglerna för statsbidrag 
skulle slå mot Lund, men den 
senaste informationen från Kom
munförbundet tyder på att det 
kommer viss kompensation som 
gör inkomstprognoserna en smula 
ljusare. 

Fast Roland Andersson hoppas 
ändå att Lund ska få tillåtelse att 
höja kommunalskatten. De peng
ama bör inte bara användas till att 
öka konsumtionen utan till att på 
siktförbättrakommunens ekonomi. 

Gr 

nämligen att acceptera förhand
lingar med facket. 

Tidigare hade samme direktör 
föreslagit en organisationsöversyn 
av stadsarkitektkontoret med 
sammanslagning av plan-, bygg
lovs- och inspektionsavdelning
arna men i gengäld en klyvning i 
två distrikt. Att detta är onödigt 
våld i kristider, stod det klart att 
facket tyckte. Risk fmns också för 
nya organisationsförändringar 
inom det närmaste året som 
eventuell följd av Danellska 
utredningsförslag att slopa bygg
lovsprövning. Byggnadsnämnden 
godtog dockorganisationsförslaget 
med undantag av resultatenheter 
inom kontoret. 

En plan i Dalby för Matöppet
butiken skickades tillbaka efter 
hemlighetsmakerier från borgamas 
sida. Folke Larsson (c) hade något 
att avslöja för dem som övriga inte 
fick veta. Ska man gissa att någon 
intressent ville bygga ut butiken 
istället för att som planen syftade 
till bevara husen? 

Annars var man enig om det 
mesta. Men Larry ska alltid bråka 
lite, så när råkorna kraxade olycks
bådande över taket och avbröt en 
gästande akustikkonsult från 
Göteborg, som trodde det v armåsar, 
ville han inte tro på upplysningen 
att det var råkor utan föreslog en 
tredje fågelart: kajor! 

T ho 



Komplement till VB 
Några läsare har hört av sej 

och undrat varför VB härom
numret hade en annons för 
veckotidningen (Norrskens)
Fiamman. Svaret är enkelt. 
Det var en betald annons, och 
både ekonomi och pressetik 
talar emot att vi skulle avvisa 
en sådan. 

Det skadar kanske heller inte att 
påminna om att det finns fler 
veckavänstertidningar äri VB. 
Brezjnevnostalgikemahar alltså sin 
egen, och Internationalen existerar 

·fortfarande även om den ständigt 
stångas mot presstödets uppla
gegräns. Båda tidningarna har f.ö. 
ett antal vänsterpartister som 
regelbundna medarbetare. Det har 
inte Proletären, som dock är är still 
going strong och åter finns att läsa 
på stadsbiblioteket, efter den 
kliJ!lpanj som bl.a. fördes i VB. · 

Ar miljöpartiet vänster? Ja, 
åtminstone att döma av ett flygblad 
som omnämns på annan plats i 
numret. Därmed fumsdet anledning 
attnämna ävenderas veckotidning, 
Miljömagasinet Alternativet som 
den heter numera_ Även den har 
haft problem med upplagan och 
ekonomin, och försökt sej på ett 
namnbyte. För en ytlig läsare är 
skillnaden inte så stor, men den 
som främst är intresserad av den 
inre debatten i miljöpartiet blir ofta 
besviken. 

Liknar VB 
Den vänsterpartist som saknar 

ett eget veckaorgan (utöver VB) 
har alltså några olika möjligheter 
att trösta sej. Själv har jag valt en 
annan lösning. Sen i somras 
prenumererar jag på Folktidningen 
Ny Tid. "Det finns ingen tidning 
som mer liknar VB", sa Mårten 
Duner, och det var ju ett oemot
ståndligt argument. 

Ny Tid är som bekant (?) organ 
för vänsterförbundet dvs. vänster
partiets finska syskonparti. Ett parti 
som kan ha en poet, jazzpianist och 
bohem (Claes Andersson) till 
ordförande ger löfte om att vara 
okonventionellt och kreativt även 
på andra områden, och det stäiTuner 
på tidningen. 

Vad är det då som påminner om 
VB? Främst kanske intimiteten, 
vilket inte nödvändigtvis är ett plus 
men som nog är ofrånkomligt med 
tanke på litenheten hos den lunden
siskaresp. fmlandssvenska v änstem 
och deras pressorgan. skribentema 
'tycks alla känna varandra och 
dessutom en god del av läsarna. 
Och liksom notiserna i VB ofta 
handlar om mycket små och nära 
ting, rapporterar Ny Tid om vad 
vänstern tycker om den nya 
Alexanderbron i Borgå (den 
ogillas), slopade kommunala 
smånämnder i Ekenäs eller t.o.m. 
från Hangöavdelningen av Vän
skapssamfundet Finland-Ryssland 
som på sitt senaste möte "druckit 
kaffe under gemytlig samvaro". 

Öppen mot världen 
Men den svenska Hforsin

telligentian har ju av tradition stått 
öppen mot världen, och det gör 
även Ny Tids spalter. Deras 
reportage från flyktinghatets 
Rostock var bättre än något som 
jag läst i rikssvenska tidningar. Från 
Sverige kommenterar man främst 
kulturdebatten, såsom en intel
ligentia anstår, men man följer 
uppenbar !igen ordentligt med i vad 
som händer hos oss, vilket får en att 
skämmas över ens egna dåliga 
kunskaper om grannländernas 
aktuella förhållanden. 

Framför allt är deras östbe
vakning värdefull. Från Helsingfors 
tar man lätt nattåget till S: t 
Petersburg eller båten till Tallinn, 
och reportrarna tycks utnyttja 
möjligheten. Infördetestniska v alet 
hade tidningen en mycket bred och 
kunnig genomgång av det politiska 
läget där, och den gjorde i somras 
enreportageresamedbåtpåJenisej. 

Finsk exotism 
Språket är för det mesta egen

sinnigt och fräscht, med den lätta 
exotism som närheten till det finska 
skapar. "Det känns som en god 
älskare svikit", . kommenterar 
fackordföranden nedläggningen av 
en betongelementfabrik i Raseborg, 
och så skulle knappast en s~ensk 
motsvarighet ha uttryckt saken. Det 
är bredd i åsikterna. Både svensk
folkpartisterochanarkistermedver
kar i spalterna, även om de förra 
knappast skulle ha gillat en 
ledarkommentators beteckning på 
Elisabeth Rehn som "generalernas 
Barbiedocka". 

Dessutom kan det v ara nyttigt att 
följa utvecklingen i Finland därman 
ju ligger före Sverige vad beträffar 
den ekonomiska krisens djup och 
nedskärningarnas skärpa_ Man kan 
med andra ord lära något om hur 
man överlever de kommande åren. 

"Vänstern och gröna i valförbund 
i Karis" berättar en rubrik i näst 
sista numret av Ny Tid. Kanske är 
även det ett exempel att ta efter här 
i Sverige, eller åtminstone i Lund. 

Gunnar Sandin 

PS HurmanprenumererarpåNy 
Tid? Detta är ingen betald annons 
sådetsägervi inte öppet i spalterna, 
menhör gärna av er till skribenten, 
tel. 135899. 

Öden från N öden 
Det är berättelserna om de udda 
och avvikande människorna, som 
är bäst i Max Lundgrens novell
samling med motiv från Nöden 
Drömmen om Mallorca. Jag kom
mer länge att minnas hur det gick 
till när den ryske juden Ebjatar 
bytte sin ärvda samovarmot arbete. 
Och hur den örtakunnige amatör
biologen Martin Skans med sina 
krämer lyckades försörja sig själv 
fram till studenten. (Dessutom fick 
mor Frida och Taddeuz Nenski 
och dennes hustru och alla fyra 
barnen bröd för dagen i Martins 
hemmaverkstad. 

Sorgliga historier 
MenMax Lundgren berättarockså 
sorgliga historier. Rakt till hjärtat 
går den om Anders och Ulrika, av 
nödabcrna kallade Mördaren och 
Skäktan, två mobbade människor, 
som för en kort tid finner litet lycka 
hos varandra. 

Bli förresten inte besviken, när 
detvisarsig att titelnovellen i boken 
och den nu aktuella teaterpjäsen 
med samma namn inte berättar 
sarnmahistoria! Vissthandlarbåda 
om om den gudabenådade historie-

berättaren Vattenfall, men pjäsen 
har, av dramatiskaorsaker kantän
ka, utvecklats på sitt eget vis. 

Berättelser ur livet 
Det är vid läsningen av novellerna 
svårt att frigöra sig från känslan av 
att det man läser faktiskt är sanna 
berättelser ur livet. Max Lundgren 
påpekar s j älv i sitt efterord att han 
hämtat mycket stoff från Mån
teaterns intervjuer med gamla nö
dabor. 

Om novellerna varit radio
program, skulle beteckningen 
dramadokumentär passat, alltså 
konstnärligt gestaltad verklighet. 

Lundarornaner 
Lundarornaner har jag vid flera 
tillfållen efterlyst i Veckobladet. 
Det har inte kommit så mycket av 
den varan de senaste åren.( Och 
den stora generationsromanen om 
sextioåttorna är oskriven.) Man tar 
därför med glädje emot denna 
novellsamling, som dessutom 
utspelar sig i arbetarmiljö. Något 
som är ovanligt överhuvudtaget i 
alla slags böcker om Lund. 

i. 

lllustralionfrån Nöden i Lund. Bilden är hämtadfrån Henrik Telemans: 

"SeLzuui" 
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HAR DU FLYTTAT? Skicka in hela adressdelen till 
Veckobladet, (Se ovan) 
NY ADRESS .... ... .. ......... .. .. .... ............................ . 

Argument 
-En sten, mina herrar, är inget 
argument, sa den gamle filosofen 
Schelling när en ny generations 
studentslynglar kastade sten på 
hans fönster. 

Nej, stenar är inga goda argu
ment, men häromdagen stoppade 
jag ett stort och tungt vinteräpple i 
jackfickan innan jag cyklade ner i 
stan. För alla eventualiteters skull. 
Och i korsningen med V allgatan 
hände det. Ljuset för oss cyklister 
och fotgängare stod redan på gult 
när en personbil söderifrån gasade 
mot rött. 

Den var så nära att jag knappt 
behövde sikta. PANG sa det i 
vindrutan - som naturligtvis höll. 
Det ska mer än äpplen till för att 
knäcka en sån. Men föraren brom
sade så att han hamnade med fron
ten snett mot trottoaren. J ag sprang 
förstås dit. Hanslängdeupp dörren. 

-För helvete, sa han, det där 
kunde ha gått illa 

- Ja, sv ärade jag, men lyckligtvis 
fick jag stopp på dej innan du hann 
köra över nån. Hur i all sin dar kan 
du köra mot rött ljus på ett över
gängsställe .. .Vet du inte hur man 
kör i stan? Ar du från Sjöbo? 

- Vad är du för en galning, tjöt 
han. Ge sej till att kasta sten på 
bilar! Förresten har jag inte kört 
mot rött. 

-Även om du är färgblind, sa 
jag, borde du veta att lampan som · 
sitter överst är röd. Jag vill inte 
tolerera ... 

Det hade hunnit bli en helliten 
kö av bilar bakom oss. Det tutades . 
Föraren i den främsta anslöt sej. 
Hans sympatier var märkligt nog 
inte på min sida. 

-Trafiken måste flyta, sa han. 
Ä ven om det hinner slå om till rött 
innan man har passerat övergängs
stället så hinner det inte bli grönt 
för cyklisterna. Förresten, om du är 
en sån felflnnare ochprivatpolis så 
borde du ägnadej åt cyklisternahär 
i stan. De kör som vildar. 

-Jo, försökte jag, men .. . 
-Vad har ni för er egentligen?, 

sa en nytillkommen förare bryskt. 
Han var civilklädd men visade en 
blank polisbricka Gå åt sidan och 
stör inte trafiken. Annars ... 

Nästa gäng stoppar jag en sten i 
fickan. 

Tåg till alperna? 
Ni minns väl förra skid

säsongens debatt om möj
ligheten att åka tåg till alper
na. I VB gjorde en redöktör 
ett utfall mot de personer som 
tog den stinkande diesel
bussen ner till den vita snön i 
Österrike. 

Man kan inte boka bil jetter på SJ 
så längt i förväg sades det, och det 
kanske var och är sant. Nu har det 
emellertid kommit en sJ-broschyr 
"Tåga till alperna", där man 
erbjuder paketresorutanreseledare 

Låt oss titta lite närmre på vad 
man har att erbjuda en familj med 
två barn, förslagsvis i vecka 8, som 
är sportlovsveckan. Man kan ta 
tåget frän Köpenhamn på fredagen 
kl16.20ochefterettbyteiHamburg 
och ett i Mililehen är man framme i 
Badgastein kl 11.39 på lördagen. 
Gillar man inte att byta tåg så ofta 
kan man starta kl 19.05 i Köpen
hamnochärdåiBadgasteinklockan 
15.38. Alltså bra och rimliga 
förbindelser. Vill man sen bo i två 
dubbelrum med frukost så får man 
betala3360 kr per person. Till detta 
kommer liggvagnar i tåget upp och 

ner som kostar 720 kr. Sumn'!a 14 
160kr.Åkermanengruppkanman 
få rabatt på resan. Alternativet med 
buss och mots v ar ande inkvartering 
kostar !lied en privatarrangör 8100 
kr. Skil!naden 6060 kr är inte att 
förakta och är vad man tjänar på att 
sova obekvämt upp och ner genom 
Tyskland smutsa ner i naturen och 
spä på trafiken på tyska Autobalm. 
Detärkanskeettinteheltlättbeslut 
men prisskillnaden är betydande, 
även för de mellanskiktare som 
fyller skidbussarna under sport
lovet. 
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högtalare, bortskänkes. 
Lars Svensson, tel12 35 01 

n'! __ D"" -

D !U .ut .t·diiJli 
fT<> .'< --
u ..ruavag~:n D: 85 

224 71 L illld 

Rockfilmer 
på Södran 
Två filmer av Wim W enders och 
en av Amos Poe & Ivan Kral visas 
i veckoslutet på Folkets Bio i 
Mejeriets hus på Stora Södergatan 
64. 

På fredag och söndag kl 21.00 
visas "The Blank Generation" med 
rockmusik frän 70-talet. Blondie, 
Patti Smith, the Ramenes och 
Taking Heads. -Det är gräddan av 
New Yorks punk/new w ave-gäng 
som spelar sina berömda låtar, 
säger reklamen frän Södran. 

Bob Dylan och Jimi Hendrix 
sjunger "All al on g the W ahttower" 
och John Coltrane och Rolling 
Stones spelar "Alabama - 200 
Light Years" i förfilmen med 
samma namn. 

"Summer in the City" visas på 
lördag kl 16.00 och 21.00. Det är 
Wim Wendersförstalängfilm. Det 
är en låg-låg-lågbudgetfilm som 
bara kostade 12 000 DM 1970 .. 
Musiken i fl1men är av the Lovin' 
Spoonful, the Kinks och Chuck 
Berry. ----------------

Homosexuella 
kulturdagar 
I ett pressmeddelande låter RFSL 
meddela att man för fjärde året i 
rad arrangerar en kulturfestival 
mellan 7 och 15 november. 

På programmet står bia direk
timporterade filmer som visas på 
Mejeriet i samarbete med Folkets 
Bio, t ex Derek larmans nya 
omtalade film "Edward II", 
"Young Soul Rebels", också en 
brittisk film, samt den spanska 
"Extrarnuros ". 

På Cafe GAN på Lilla Fiskare- . 
gatan 12, blir detmusik flera kvällar 
medblaEvaHanssonochJoharu1es 
Hedin. Till Lund kommer också 
cabaret Läppglans från Göteborg 
liksom de danska författarna 
Carsten N adel och Karsten Skaw
bo. Dessutom visas bilder av den 
danska fotografen. Anja Tallan 
samt målningar av lundakonst
närinnan Anna J. Till slut blir det 
också lesbisk stå upp komedi. 

POSTTIDNING 
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Gratis teaterkväll 
på Klostergården 
Söndag 18.10 kl18.30 i 
Fritidsgården. 
Lunds Arbetarteater ger cabaren 
"Om Sverige gårmed i EG kommer 
alla gurkor att bli lika stora!!!" 

Utdrag ur standariseringskom
minens årsbok årsbok § 767 "om 
grönsakens beskaffenhet": 

"Gurkan (här kallad födoämnet) 
får ej ha en längd som överskrider 
24,3 cm eller underskrider 22,3 
cm dvs X=23,3 11 cm. y, dvs 
snittytan på födoämnets tjockaste 
ställe, skall ha en area av 7 11,5 
c_m2· Födoämnets vikt skall uppgå 
ull 350 125 gram. Födoämnets 
krökning skall kunna beskrivas av 
formeln: y2 {2 + x2 = 16, -1 <x <2. 

Om födoämnet ej uppfyller 
ovanstående regler, får den ej 
försäl jas, bortskänkas ellerförtäras 
inom den Europeiska Gemenska
pen." 

Efter föreställningenkommer vi 
att ha en frågestund om EG där bl. 
a. Mats Olsson från Nej till EG
Lund, kommer att medverka. 

Arr: Lokala hyresgästfören
ingarna Solskenet, Solglittret och 
Snödrivan. Brf Ljungelden, Vår
regnet och Vårvinden, Lunda
bygdens ABF och Fritids Söder. 

KOMPOL möte Må 19.10 kl 19.15 på 
parti lokalen .Tema:Kommunfullmäktge. 

RÖDA KAPELLET Spelning i Stadstea· 
tern enl. schema.Lö. appellmötesspel
ning Mårtenstorget 10.45-12. Samling 
för rep. 9.45 i kulturförvaltningens lokal 
vid Krognoshuset, Mårtenstorget Re
pertoar som förra lördan plus "Somliga 
går med trasiga skor". 
Sö 11 .10 kl18.45 rep på Kapellsalen, 
Odeum.Rep. med Birgit tag med alla 

VECKOBLADET 
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ström och Gunnar Sandin. 
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