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Livet är 
FÖRSAKELSE 
men en & annan 
BAKELSE 
Vänsterpartiet i Lund ordnar de tre 
närmaste lördagarna diskussions
träffar. Det hela är ett prov men 
utfaller det väl så kan man räkna 
med en fortsättning, senare i höst 
och/eller i vår. 

Initiativtagarna tror att det åter 
finns ett intresse för politiska 
samtal i lite anspråkslös form. För 
varje träff är en eller ettparpersoner 
vidtalade för en inledning men sen 
ska det vara just samtal, helst 
mellan alla de närvarande. -

De initierande tror också att det 
fmns ett intresse att kombinera 
politik med bakelseätning i snygg 
inramning. Cafe Balzac fick ju en 
gång Föreningen Gamla Lunds 
renoveringspris, och detärpåderas 
övervåning som lokal har bokats . 
Priserna på Balzac är visserligen 
inte stans lägsta men antalet kaffe
och tärtsorter är imponerande stort 
och kvaliteten är hög. 
Första inledaren, nu på lördag den 
7 november kl 14, är riksdags
ledamot Rolf L. Nils on (v). Ämnet 
för samtalet som han inleder lyder 

Är samförståndet 
permanent? 

vilket naturligtvis syftar på kris
uppgörelserna mellan huvudaktö
rerna s och m samt ett knippe 
biaktörer. Stärnningen under den 
pågåenderiksdagssessionen borde 
kunna ge en vink om de psyko
logiska förutsättningarna för en 
fortsatt faktisk samlingsregering. 
Följande lördag, den 14, skiftar vi 
över till Lund och kulturen. Vi tar 
upp Nödenprojektet och i synner
het pjäsen "Drömmen om M allor
ca" för en utvärdering - kultur
politiskt, publikt men naturligtvis 
också konstnärligt. Det lär fmnas 
många lundabor som har åsikter i 
ämnet. 

Veckan därpå handlar det 
troligen om de politiska partiemas 
kris, särskilt ur ett lokalt perspektiv . 
Definitivt besked om ämnet ges i 
kommande VB-nummer. Reserv
ämnet handlar om ekonomi. 

Mötena/kafesamtalen börjar kl. 
14. Detkan vara klokt att inhandla 
sina bakelse och bänka sej innan 
dess. 

Rolf Nilson: 

Var djärv, det är vänsterns chans 
Vänsterpartiets partisekreterare 
Kennth Kvist och riksdags
ledamoten för fyrstadskretsen, 
Rolf L. Nilson möttes på Kvarn
byskolan i onsdags för en debatt 
eller snarare ett samtal om vän
sterns väg. 

Partisekreterarens åsikter som 
av de ca femton åhörarna uppfat
tades som tämligen okontro
versiella återkommer vi till vid 
ett senare tillfälle. Rolfs ideer 
som omedelbart möttes av mer 
ellermindre häftiga invändningar 
följer här i sammandrag. 

J ag tror inte, sa Rolf N ils on, att 
vänsterpartiet längre ska identi
fiera sig med arbetarklassen. Den 
bär en för smal idetradition, när 
l:?artiet går in i 2000-talet. Vi är 

tör bi den punkt, då proletariatets 
demokratiska diktatur längre är 
en möjlighet. Den är förbi för 
oss, och den är förbi för socialde
mokratin. Att söka en ny bas är 
f.ö ett problem även för centern 
och folkpartiet. 

J ag tar namnbytet på förra kon
gressen bokstavligt, sa han vi
dare. Vi valde att inte längre vara 
det socialistiska eller kommu
nistiska vänsterpartiet. Partiet bör 
ta till varade vänsterströmningar 
som finns både inom socialde
mokratin och bland liberaler och 
samla till sig människor med ett 
starktdemokratiskt engagemang. 
Partiet måste acceptera privat 
ägande av produktionsmedlen 

och fullt ut acceptera marknads
mekanismer som styrmedel. Men 
vi ska lägga mycketjobb på vad 
som ska styras så att vi får en 
jämn fördelning av välfärden. 

Vi ska betona den enskilda in
dividens frihet. Från att ha haft 
kollektivet som självklart per
spektiv måste vi byta perspektiv . 
Vi kommer att bli ett heterogent 
parti med stor intern öppenhet 
och respekt för olika bakgrund, 
där ingen klasstillhörighet 
definitionsmässigt där mer värd 
än någon annan. 

J ag tror att människor är mång
sidiga och att de har lättare att 
acceptera ett brett vänsterparti 
än vi själva har. 

Forts. på sid 4 . 

Antligen! En Vietnamdemonstrant 
inne i Vita Huset! 
Det är nästan exakt tolv år 
sedan. Erik Nilsson, vpk 
Skånes dåvarande ombuds
man och min granne, skjut
sade in mig till Malmö i den 
röda Volvo som testamente
rats till partiet av en parti
kamrat. 

Bilradion stod på. Den rappor
terade om Ronald Reagans jord
skredsseger. Vi lyssnade dystert. 
Bortom Fosie industriby steg en 
stor röd sol upp. 

Vår gemensamma bedömning 
var självklar. USA hade bekräftat 
våra värsta föreställningar om 
landet. President Carter hade inte 
varit så alltigenom skurkaktig som 
man måste vara för au vinna ett 
presidentval. Han hade ju genom 
sina föreställningar om mänskliga 
rättigheter möjliggjort sandinis
temas seger i Nicaragua. Nu före
stod en järn tid. 

Något hopp om 
mannen från Hope? 
Vi varbåda trogna socialister. Erik 
var en generation äldre än jag och 
hade växt upp som arbetarpojke i 
Malmö. Själv stod jag just i den 
stora demokratistriden som inletts 
med demonstrationen 77 . Det 
gällde på något sätt att bevisa att 
man var socialisttrots au man var 

demokrat. 
Ska vi hysa något hopp om Bill 

Clinton? "Presidenter, sprattel
gubbar, säger från och säger till, 
men allihopa gör som kapitalet 
vill", sjöng vi i FNL-gruppen. Det 
ligger nog fortfarande mycket 
sanning i den slagdängan. 

Andå innebär valet av Bill 
Clinton en sorts epokskifte. Man 
kan funderaöver vad som påverka
de honom under den tid då hans 
personlighet formades. Enligt 
uppgift beundrade han John F. 
Kennedy. Oavsett alla avslöjanden, 
representerade Kennedy en del som 
var bra. Trettonårig, tror jag, fick 
han uppleva mordet på John F. 
Som tjugoåring, med skägg, de
monstrerade han mot Vietnam
kriget. Han måste 1968 ha väntat 

att demokraten Robert Kennedy, 
som förespråkade ett amerikansk 
tillbakadragande ur Vietnam, 
skulle vinna demokraternas norni
nering och kanske presidentvalet. 
I juni mördades Robert Kennedy. 
Fram på sommaren mördades 
Martin Luther King. Så tog skum
raskfiguren Nixon över. Om Bill 
C!inton var en engagerad män
niska, öppen för verkligheten, må
ste denna tragiska utveckling ha 
satt djupa spår hos honom. 

Det kan kanske betyda något att 
USAs folk röstade fram en person 
med just denna generations erfaren
het till presidentämbetet. 

Han borde stå för vissa värden 
och vara motståndskraftig mot 
somliga slag av idioti. 

Gunnar Stensson 

Magnus stenbocksgatan 

I hela Lund 
finns en enda gata 
som ger mig en nostalgisk ro 
i magen 

Det är något med 
husens höjd och gatans bredd 
med ljus och material 
som minner om gatstenarna 
där barn jag lekt 

ann 



~KOMMENTAR 
Låt inte JM sälja mat! 
Hundra nya arbetstillfällen utlovas 
i Lund. Somliga politiker tvekar 
ändå. Hur kan det vara? 

Vad det handlar om är en ny 
"extern köpmarknad", dvs. ett varu
hussom lM vill bygga på det västra 
industriområdet. Mobilia har ju i 
princip ostraffat överträtt de 
begränsningar som gällt för deras 
livsmedelsförsäljning, och konkur
rentema kräver "rättvis" behand
ling. JM:s anläggning är tänkt att 
ligga intill Mobilia, och posten vill 
ju koncentrera alla sina nuvarande 
kontor på Väster till samma ställe. 
Går det att bromsa att Lund, som 
den troligen sista svenska staden i 
sin storleksklass, får ett stort köp
och servicecentrum för nästan bara 
bilburna kunder? Och är det rätt att 
bromsa? 

Arbetsmarknadsargumentet är 
lätt att avfärda. Ja, några byggjobb 
blir det förstås men annars är 
detaljhandeln en nollsumme
historia. Hundra jobb hos 1M be
tyder mer än hundra arbetsplatser 
mindre på annat håll, eftersom det 
nya butikskomplexet rimligen är 
rationellare än den gamla handeln. 

-Men våra utredningar visar att 
cityhandeln bara drabbas margi
nellt, säger JM. Kunderna tar vi 
från andra liknande köpcentra, som 
Burlöv eller Löddeköpinge. Vi flyt
tar över handel till Lund från andra 
kommuner. 

Detta lokalpatriotiska argument 
är ihåligt. Kapitalet har som bekant 
inget fosterland men det har heller 
ingen hemkommun. Företagen 
betalar ingen kommunalskatt nu
mera. (Vänsterpartiet har i riks
dagen krävt en återgång till den 
gamla ordningen med kommunal 
beskattningsrätt men det är faktiskt 
ett tvivelaktigtkrav .) Sydvästskåne 
fungerar till stor delsom en gemen
sam arbetsmarknad, så det är inte 
säkert attjust lundaborna skulle få 
fler jobb. 

Däremot är det solklart att den 
befmtliga handeln skulle drabbas. 
Kanske inte i första omgången 
stadskämans specialbutiker men 
den återstående livsmedelshandeln 
(och andra butiker) på övriga 
Väster.lnvånamadärklagar ju över 
postens indragningsplaner men de 
har större skäl att uppmärksamma, 
och protestera mot, JM:s projekt. 

Meninästaomgångkandetockså 
gälla stadskärnan. Går det bra för 
kommersen utevid Fjeliekarusellen 
lär snart andra intressenter stå på 
kö. Och när ettsådantcentrum blivit 
tillräckligt frekventerat blir det 
också attraktivt för icke-kommer
siella verksamheter, sådana som av 
tradition har legat mitt i stan. En 
undersökning för några år sen 
visade att Jönköping hade förlorat 
40 procent av citybutikerna och till 
och med en del av kulturlivet till 
drive in-ställena. 

Nya lagar, eller rättare sagt ny 
laglöshet, har minskat kommunal-

Varar Volvos värde? 
Man vetinteommanskavaraledsen 
eller glad för att bilindustrin har 
problem i Sverige. Många arbetare 
hamnar i en bekymmersam situa
tion och hela samhällen hamnar i 
bakvatten. Å andra sidan tycks det 
bara vara hårda ekonomiska tider 
som kan minska bilbrukandeL Dc 
som rör sig ute i världen i de stora 
städerna anar att mångametropoler 
inom en inte allt för lång tid kommer 
att drabbas av trafikinfarkt och gå 
under i ett moln av avgaser. 

Lägger sig facket? 
Det märkliga med den stenhårda 
bantning Volvo nu genomför är att 
facken skrivit på. Det motiveras 
med att Volvos konkurrenskraft 
måste upprätthållas annars hotar 
konkurs. Facken anlägger inga 
miljöaspekter, det kan man knap
past kräva. Men nog kundeman väl 
kräva lite motstånd, lite ifråga
sättande. 

Vad är det som säger att Volvo
ledningenharrätt? Sammadagsom 

Ar den parlamentariska 
demokratin overklig? 
I VB 33/92 tar Rune Liljekvist upp 
en viktig debatt om partiets demo
kratisyn. Tyvärr är Rune så för
blindad av sin bitterhet mot vän
sterpartiet i Lund att han miss
uppfattar viktiga delar av den 
motion vänsterpartiet skickat till 
partikongressen. Genom dessa 
missuppfattningar skymtardock en 
viktig principiell skillnad i inställ
ning till demokratin mellan Rune 
och motionärerna. 

Poängen med motionen är au 
fastslå att demokrati är en över
ordnad princip. Detta innebär att 
både bra och dåliga beslut kan fattas 
på ett demokratiskt sätt. Rune, 
däremot, tycker att demokratin är 
normerande. Det är just denna syn 
på demokrati som undergrävt vän
sterpartiets trovärdighet i svensk 
politik. Vem fastställer vad som är 
demokratiskt riktigt? Är det riktigt 
av en socialistisk regim att sätta sig 
över vad majoriteten tycker för att 
genomfö!,a "demokratiskt riktiga" 
beslut? Ar det demokratiskt om 
folkmajoriteten rösterner en socia
listisk regering med ekonomisk 
demokrati på sitt program? 

I den kommunistiska traditionen 
har länge begreppen "borgerl ig 
demokrati" och "socialistisk demo
krati" spökat. En social ist is k demo
krati skulle råda när det demo
kratiska beslutsfattandet utsträckt 
till att även gälla ekonomin. Inom 
den kommunistiska vänstern har 
man tidvis kraftigt kritiserat och 
därmed undcrv ärdcrat värdet av den 
"borgerliga" demokratin. Begrep
pet "verklig demokrati" påminner 
otäckt mycket om denna debatt . 
Vad är det till exempel för overkligt 
med svensk parlamentarisk demo
krati? 

Rune fortsätter att pås tå att 
motionsskrivarna vill göra halt vid 
fabriksgrindama. l motionen står 
det: "Den parlamentariska demo-

politikernas möjligheter att styra 
över så väsentliga saker som loka
liseringen av viktiga aktiviteter. 
Men vi hoppas att Lunds politiker 
utnyttjar de möjligheter som ändå 
återstår att kasta grus i JM:s 
maskineri. 

kratin begränsas idag av de ekono
miska maktförhållandena i Sverige 
och i världen. Vi arbetar därför för 
ekonomisk demokrati." I en annan 
motion står det: "Kravet på ekono
misk demokrati är viktigare än 
någonsin." Självklart vill vi att 
demokratin skall utsträckas till att 
gälla arbetsplatserna, men det är 
inte odemokratiskt när en majoritet 
av svenska folket väljer en borgerlig 
regering som inte har detta på sitt 
program! 

Slutligen tar Rune uppprogram
förslagets åsikt att partiet bör 
försvara folkliga aktioner av civil 
ohörsamhet. Om vi anser att det är 
en riktig politisk metod att bryta 
mot demokratiskt fattade beslut 
måste vi naturligtvi s även ge andra 
den rätten. Kristna läkare har då 
rätt att vägra abort, motståndare 
mot invandring rätt att blockera 
invandring etc . När det gäller en 
grupp som trädkramarna stödjer vi 
självklart deras krav. Vi tar heller 
inte avstånd från partimedlemmar 
som deltar i dessa aktioner, men vi 
anser det rimligt att de också döms 
för det brott de begår. Det vore 
däremot orimligt för vänsterpartiet 
som ett riksdagsparti att ta princi
piell ställning för denna typ av 
aktioner. 

Henrik Smith 

Renskrivarens kommentar: Jag 
håller med Henrik fram till sista 
meningen. Förnog tycker jag attett 
riksdagsparti kan erkärma att det 
ibland kan finnas motsättningar 
mellan lag och samvete och att man 
ibland även som parti rekommen
derar medborgarna att följa sam
vetet. Och att man förespråkar 
minimistraff för lagöverträdelsen 
eller rent av åtalseftergift. Vissa 
miljöaktioner tycks mig vara av 
denna natur. Hur som helst är ordet 
"orimligt" för kraftigt i detta 
sarnmarthang. 

Finn 

Volvo talar ut får USA en ny pre
sident. Denne kommer att få igång 
det stora landets ekonomi, tolkar 
börsen det. Dollarns värde är på 
väg upp och det innebär, enligt en 
ekonomisk expert i TV, att skogs
& bilindustrin i Sverige kommer 
att sälja bättre i USA! V ar Volvo
ledningen för tidigt ute? 

Jahasåärvidärigen. Bilindustrin 
får gärna gå tillbaks i andra länder 
men bara inte i Sverige. Om inte 
V o l v o klarar exporten har vi kanske 
inte råd att hålla oss med bibliotek, 
simhallaroch annat livsnödvändigt. 

Frihandelns fel 
Allt är så konstigt. Det är inte bara 
att man inte kan lita på ekonomiska 
experter (eller dom inte kan lita på 
verkligheten), det märkliga är ju att 
ett land som Sverige egentligen 
skullekunnaproduceravadfansom 
helst, bortsett från bananer och 
dylikt, och ändå är det så förfärligt 
krisigt. Vad vi har nu är uppenbar
ligen en klassisk överproduktions
kris där de som är mätta inte kunna 
få ner mer i sinastinna bukarmedan 
de som är hungriga inte har pengar 
att köpa för. Allt är frihandelns fel. 

En! igt den rådande religiösa do g
men inom det ekonomiska tänkan
det leder den STORA marknaden, 
uppkommen genom frihandel, till 
ekonomisk välfärd. Ja kanske för 
tidigt industrialiserade stater och 
tredjevärldenländer med en fast 
samhällelig struktur, men hur går 
det för Somalia, Bangladesh, Nica
ragua osv. Hur många f.d. jord
bruksländer har inte förvandlats till 
monokulturexporterande svältlän
der bara för att överklassen ska 
kunna köpa sig en Volvo? 

Nä det ska vara lagom frihandel 
och lagom protektionism. Vissa 
näringar t.ex. jordbruk behöver 
kanske skyddas helt och fullt i de 
flesta länder, medan andrakan vara 
konkurrensutsatta som t ex kläder. 
Det är bra att franska bönder gör 
motstånd ... 

Ingen planhushållning 
Jag förespråkar inte plarthushåll
ning,lettavettparti,ochmedregle
rad utrikeshandel. Den modellen 
leder åt helvete, vet vi numera Men 
i ett globalt perspektiv förefaller 
den kapitalistiska ny liberala mark
naden lika skränunande. Det måste 
finnas något tredje, som ännu inte 
är bekant. Tills vidare får vi for
mulera problemen. 

Ett sådant är hur blir man av med 
överflödiga v aror om det är en över
produktionskris vi lever i? Krig är 
väl inte så bra och en ökning av slit 
och slängmentaliten harobehagliga 
miljökonsekvenser. Skänkaborttill 
tredje världen vore en förnuftig lös
ning, men världen är inte förnuftig 
och dessutom skulle vi då slå ihjäl 
de ansatser till industri som fmns i 
dessa länder. Detrimliga vore att vi 
gick över från varuproduktion till 
produktion av tjänster. Det är ju 
vad som har skett under de senaste 
decenniernaiSverigemennutycks 



Blekhagen nästa p-hus 1 Frivilligförsvar, musik 
Den plats det gäller är kvarte~et och pol J• tJ• k 

Blekhagen mellan den redan for-
Ungsossarnas utmärkta motion om 
Mårtenstorget, som behandlades i 
kommunfullmäktige för två veckor 
sedan, kan få ödesdigra konsekven
ser. Motionen stöddes av en ma
joriteti fullmäktige och bifölls alltså 
i huvudsak, även vänsterpartiet 
stödde den, men med förbehållet 
att några nya p-platser inte ska 
ordnas i stället för dem som 
försvinner om Mårtenstorget görs 
bilfritt. 

En annat kommunalt beslut togs 
härförleden om bostadsförsörj
ningsprogrammet. I kommun
styrelsen slogs fast att inga bostäder 
skulle byggas i kv. Galten söder om 
Mårtenstorget, ty där skulle bli park. 
Bara park. Möjligheten att bygga 
något i kv. Galten, allra minst ett p
hus, ser ut att ligga i fjärran. Så 
stadsarkitetektskontoret har tappat 
intresset för att detaljplanelägga 
kvarteret. 

"Underskott" 
stadsbyggnadsdirektör Anders 
Ting v ar har nu dragit slutsatsen av 
dessa tv å beslut. Han hävdar att det 

blir ett sådant underskott på p
platser i stadskärnan, att där måste 
byggasettnyttp-hus. stadsarkitekt
kontoret vill därför ha byggnads
nämndens uppdrag att utreda 
förutsättningarna för ett nytt p-hus 
inom den sydöstra delen av stads
kärnan. 

det som om det måste skäras ner 
även på tjänster. 

Om någon har synpunkter på detta 
så skriv gärna. Vi på VB vill gärna 
bidra till att nationens ekonomiska 
problem löses. För övrigt tycker vi 
att Volvo gör fördyra bilar. Ekono
miskt hederliga personer har 
knappast råd att köpa dem. 

Finn 

pestade Laboratoriegatan och S to ra 
Tomegatan. Flera bostadshus och 
en känd cykelaffär med sliperi 
skulle rivas, åtminstone enligt de 
gamla planer som man nu vill 
damma av. 

Vänsterpartiet och miljöpartiet 
är givetvis motståndare till att locka 
in bilister i stadskärnan. Det borde 
alla partier vara, möjligen har mo
deraternas gamla böjelse som är 
svåra att räta ut. 

Moderatema var de enda som 
genom sin gamle kämpe Per-H 
Ohlsson 1969 reserverade sig mot 
den kända brasklappen i Trafik
miljökommittens betänkande, att 
"nya parkeringsanläggningar skall 
företrädesvis förläggas utanför 
stadskärnan" . Sedan dess har som 
bekant Epas, sedemera Tempos, 
parkeringshus Färgaren bygg L~; nu 
ska det också bygga~ på en våning . 

Bremen men inte Lund 
l andra nordeuropeiska städer 
lägger man ner eller flyttar ut 

parkeringshus från stadskärnorna. 
Det fick byggnadsnämnden, inklu
sive stadsbyggnadsdirektören, se 
på studiebesök i Bremen 1990. Harrs 
förslag kan då inte bero på annat än 
föreställningen att lundabilisterna 
har blivit latare på tjugo år. Kunde 
man 1970 accepteraettgångavstånd 
på 400 meter från en parkering 
utanför stadskärnan, så måste man 
väl för hondan klara att gå den 
sträckan idag? 

P-huset i Dammgården är aldrig 
fullt, inte ens de intensivaste lång
lördagar. Se till att fylla det och gör 
en bekväm och trevlig gångväg in 
till Mårtenstorget, så behöver man 
aldrig fundera på f1era p-hus i Lunds 
historiska stadskärna! 

T ho 

Förettantal år senskrev jag i Arbetet 
en insändare där jag, helt i förbi
gående, tyckte att Hemvärnets blås
orkester spelade "v ack er men tråkig 
musik". Oväntat och ovanligt nog 
försägs insändaren med en omedel
bar kommentar av dåvarande lokale 
redaktionschefen, Arne Håkansson 
som tyckte att omdömet var 
orättvist, dvs. dess senare del. 

Varför reagerade Arne Häkans
son? Ett möjligt svar fick jag när 
jag ett par år senare hade anledning 
att något studera Lunds tidigare 
musikliv. Den gamle lundasocial
demokraten Häkansson kände 
varmt för hemvärnarna. Han var 
personligen bekant med många av 
dem. Hemvärnets blåsorkesterhade 
nämligen en av sina rötter i Lunds 
socialdemokratiska arbetarrörelse. 

sagostunderna 
1923 bildades i Lund, pä initiativ 
av SS U, en socialdemokratisk barn
organisation, en avdelning av den 
landsomspännande sagostunds
rörelsen. Tillströmningen blev 
genast mycket stor och redan de 
första årenstartades en blåsorkester, 
som 1925 blåste in julen på Stor
torget, enligt Hans Truedssons 
förträffli.,ga bok Arbetarrörelsen i 
Lund. Aret efter medverkade 
musiken i förstamajdemonstra
tionen. Sen tycks det ha gått upp 
och ner. 1938 nedlades den "äldre 
hornmusiken", men nya instrument 
donerades 1943 och verksamheten 
kom åter igång. 1947 var det dags 
för ny nedläggning, och året efter 
uppgick s agostunden i Unga Ornar. 
Ornarna hade dock sedan tidigare 
en egen blåsorkester som hölls vid 
liv till början av 1950-talet. 

Då hade Hemvärnets musikkår i 
Lund redan startat, krigsåret1942. 
De firade femti år i lördags, och i 
sam band därmed gav de ut en snygg 
liten "Jubileumsskrift". 

Den egna, militära traditionen 
har man förstås reda på men det 
kunde ha skrivits mer om sago
stunderna, mer än att nestorn, 
kårchefen och basisten Axel Mar
tinsson har sina musikaliska rötter 
där. För det var fler personer och 
traditioner i hemvärnet än julinblås
ningen och Martinsson som kom 
fr ån arbetarrörelsen. Det kan inte 
ha varit självklartande blåskunniga 
och spelsugna lundaborna utanför 
studentkretsarna skulle engagera se j 
i den frivilliga försvarsrörelsen men 
så blev det, i brist på alternativ. 

Importerad musik 
En gång i tiden hade alltsil Lunds 
socialdemokrater egen blåsmusik i 
sina förstamajdemonstrationer . 
Numera, och sen länge, importerar 
man den dagen musik från orter 
som Tornelilla och Hörby. 

Ifall Lund ägt en normalt kom
petent socialdemokrati så hade det 
i staden givetvis ännu funnits en 
socialdemokratiskt dominerad 
blåsorkester, troligen inom ABF:s 
ram. liksom i Landskrona. Att få 

fatt i musikanter är i princip inget 
problem, det vetjag som har varit 
med om att bygga upp och vidmakt
hålla en politisk blåsorkester. 
Ledare finns det också, om inte 
annat så mot kontant betalning, och 
pengar har Lunds socialdemokater 
inte saknat i modem tid. 

"Kompetens" skrev jag. Det 
handlar inte i första hand om lokala 
s-ledares personliga brist, även om 
exempel kunde nämnas . V ad värre 
är: det finns en tradition av för
siktighet och fumlighet inbyggd i 
organisationen och dess olika 
sektioner- i partiet, i LO-sektionen 
och i ABF. Viktigaste undantaget 
är s-föreningen på Norra Fäladen 
med bl. a. deras populära Valborgs
mässobål. 

Inte intressantast, men •.. 
Till de bålen engagerar de arbetar
rörelsens nuvarande orkester i 
Lund, som har organiserats av 
vänsterpartiet men även räknar 
aktiva socialdemokrater (och 
miljöpartister) i sina led. 

Hemvärnets musikkår har haft 
sin egen utveckling. Den har blivit 
stadens representationsorkester: 
stor, snyggt uniformerad och 
mycket välspelande, vilket med 
evidens framgick på jubileums
konserten. Dessutom är deras musik 
inte så traditionell och polerat tråkig 
längre. Det var ett vitalt konsert
program de hade, med "Rhapsody 
in blue" som höjdpunkt. Fast även 
som musikhistorisk slutpunkt. Det 
skulle vara roligt att höra hemvär
narna ge sej i kast med djärvare 
samtida musik än ett uppkok på 
"My fair lady". 

Lunds i ett nationellt perspektiv 
mest intressanta orkester är de inte. 
Fast staden kan ändå vara stoltöver 
dem. Ärmu roligare hade det varit 
om denna förnämliga orkester stått 
i arbetarrörelsens tjänst. 

Fast man kan ju också tänka sej 
att Hemvärnets musikkår så små
ningom släpper sin tämligen for
mella anknytning till frivillig
försvaret och fullt ut blir vad den i 
huvudsak redan är: en kommunal 
blåsorkester. Som en medlem av 
Röda Kapellet sa: "I den moderna 
high tech-armen platsar väl ändå 
inget annat än synthar." 

Gunnar Sandin 

PS Dessutom önskar man att 
frälsningsarmen i Lund hade hållit 
liv i sin musikkår. Nyligenhar Röda 
Kapellet fått kreera även den rollen 
(i "Drömmen om Mallorca"), men 
det måste ses som ett tillfälligt 
arrangemang. 

PPS Vilken skulle då vara Lunds 
mest intressanta blåsorkester? 
Musikaliskt är det säkerligen 
Bleckhornen med deras i god 
mening studentikosashowstiL Den 
politiskt mest intressanta orkestern 
har vi redan nämnt vid namn. Men 
det finns utrymme för fler blås
orkestrar. 
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HARk bDU FLYTTAT? Skicka in hela adressdelen till 

ec o ladet, (Se ovan) 
NY ADRESS .... ... ...... ... ...... ... ...... ... .. ... ........ ... .... . 

Var djärv ... 
Forts.frånsid. l. 

. De~_fmnsd:_sompåstår attdåliga 
~!der ar bra. for _vänstern. J ag tror 
m te det. Dål1ga u der demoraliserar, 
bryterneroch undergräver solidari
teten. 

Jag tror inte heller att det EG
motstånd som partietdriver varken 
~an utveckla_ partiet eller ge röster. 
AvenomSF!Danmarkdrivitkam
~n ~o t E~ på ett mycket skick! i g t 
satt, ar det m get som säger att detta 
lyft partiet opinionsmässigt. Folk 
ser 111_~ h~lhe~~n, då de väljer parti. 

(Har mvandes upprört från 
publiken att man inte motståndare 
till EG i akt att värva röster.) 

Oavsett om vi hamnar i eller 
utanför EG eller EU måste vi skaffa 
oss ett förhållningssätt till Europa. 

Jag tror att Maria-Pia Boethius 
har rätt när hon säger att vänstern 
är ute. Det finns ingen bättre 
~är~emätar~ på hur trovärdiga vi 
ar an att Vi de senaste 40 åren 
pendlat mellan 2 och 6 procent av 
v ä! jarkåren. 

Ar partiet rustat att bli ett an
norlunda parti? Kommer det att 
håll~? Jag vet inte, jag vet inte ens 
om Jag har rät~ sa Roi~. Menjag är 
beredd att ta nsken. V 1 har mindre 
att förlora på att vara djärva än att 
vara försiktiga. 

Vem behöver ett vänsterparti 
som bryter mot allt? invände 
Kenneth K vist. 

_En _liten homogen grupp som 
blirmmdreochmindreärinteheller 
så intressant, svarade Rolf. 

~enn7th K v_istsa: Det föreligger 
en S!tuauon. V 1d fackföreningarnas 
demonstrationer nyligen var det 
de mest radikala talarna som fick 
de fles~ applåderna. Vänsterpartiet 
kan bh de utsatta människornas 
verktyg. Det ligger ett moraliskt 
ar!SVar att inte överge dem som är 
svagast i samhället och som be
höver vänsterpartiets röst för att 
göra sig hörda. 

Jag gick med i partiet för attjag 
var emot storfinansens makt. Jag 
är fortfarande emot storfinansens 
makt. 

Rolf: Det är stor skillnad på att 
avskaf~~ kapitalis~en som system 
och kriuk av kapitalismens avar
ter. Man får sätta ett regelverk för 
hur man rätt ska hantera kapita
lismen. 

J ag uppfattar det som att förra 
kongressen gav oss uppgiften att 
konstruera något nytt. 

Viharint7kommitsärskiltlångt, 
!lledgav K Vist. Och vi kommernog 
m te att nå fram tills nästa kongress 
heller. 

Nyhetsred. 

Gör park 
av Folkparken! 
Ska Folkparken bebyggas med bo
städer? frågar Thomas Schlyter i 
förra veckans VB . 

Jag tycker inte det! Skälet är att 
Yttre väster redan är tillräckligt 
exploaterat, med framför allt hög
husbebyggelse. Yttrevästersaknar 
också avs~ilda parker typ Trolle
Wachtme!Sters på Inre väster, 
Sankt Har!S på norr, Botaniska på 
Öster och stadsparken i centrum. 

.. Om det nu inte finns användning 
for Folkparken så gör en allmän 
park av området för dom boende 
på Yttre väster. 

Eftersombyggnationen kommer 
att minska mycket kraftigt de 
närmaste åren finns det all anled
ning att stryka Folkparken ur 
bostadsförsörjningsprogramet. 

Sven-Hugo Mallsson 

Sparbanken & SDS 
Så hardet hänt igen, Sydsvenskans 
lundaredaktion lägger helt opå
kallat uts1g för köpmännen i Lund 
för vilken gång i ordningen? ' 

I en insändare i lördags (24/1 O), 
klagar en person verksam i ett hus 
på Klostergatan över att ett 
erbjudande att gå med i "Bullis 
Gatuförening" når honom i Spar
banken Finns ( = Lundabygdens 
Sparbank = Sparbanken i Lund, 
e_I~er Sparbanken helt enkelt) 
tjanstekuvert. Ett lockbete för att 
gå med i föreningen är också en 
middag betald av Sparbanken! 

Som kund i Sparbanken undrar 
mannen helt naturligt varför 
Sparbanken ska gynna föreningen 
på dettakorporativa sätt. Detärv ä! 
i så fall gamföreningen som ska 
betala brev, porto och middag -
inte Sparbankens kunder, alltså du 
och jag. 

Han får genast svar i bredvid
ståend~.spalt, inte av Sparbanken, 
utan av Lundared", som företräder 
Staffan Olander, ordförande i 
handelsföreningen (Lunds?) och 
vice vd i Sparbanken. Svaret är 
uselt, närmastpolitikermässigtoch 
svarar dels inte på huvudfrågan 
om Sparbankens tjänstekuvert och 
porto, dels ger dåligt besked om 
gränsdragningen mellan O landers 
plikter som bankdirektör och 
handelsföreningsord förande. 

Biom Kann 
Uardavägen D· 85 
224 71 Lund 

Som Sparbankskund har man 
rätt att begära etik med klara 
gr_änsdragningar, men den verkligt 
eliska frågan är återigen hur den 
s~ora draken ser på gränsdrag
nmgen mellan de nära vännerna i 
handelsföreningen och plikten mot 
den tidningsläsande allmänheten. 

Det finns tre insändare till på 
sanuna sida. Alla står o bemötta. 

Och så brukar det vara, utom när 
någon dristar sig till att kritisera 
redaktionen eller någon redaktör -
då står ett svar alltid i direkt an
slutning. Och hittills har jag aldrig 
sett någon antydan i ett sådant svar 
till att reda~tio~en skulle medge 
något fel. Ttdmngar är nämligen 
axiomatiskt ofelbara. 

Men det normala för en insändare 
är alltså att den som utpekas får 
v_~ta till m?rgondagens tidning 
f_or att gå 1 svaromål på kri 
tik. Undantag är verkligt grav kritik. 
J?å brukar redaktionen ge tillfälle 
till genmäle samtidigt som in
sändaren för att interåka i klarnrneri 
med PO. 

Men den digniteten kan man 
knappast tala om i detta fall. Även 
om Sparbankens missbruk av 
tjänstebrev och mutmiddagar är 
irriterande i sig, lyfter knappt någon 
på ögonbrynen i detla 90-tal som 
skulle bli etikens decennium. Jag 
kan inte se sydsvenskans bered
villighet att hjälpa Sparbanken/ 
handelsföreningen som något 
annat ~n ytter Ii g are ett tecken på 
~edakuonens krypande servilitet 
mför Rotarybröderna i handels
föreningen. 

Skullevi vara fallna för skryt, så 
skulle vt naturligtvis göra som 
armansbladet "Lundaliv ",som inte 
aktar för rov att säga sig värna om 
journalistisk etik(!). Då hade vi 
sagt nä got i stil med att det är tur att 
VB finns för att hålla ett vakande 
öga på de stora drakarna· därmed 
risker~des atthamna i sa:nma liga 
som Vmunerby T1dning som för 
l 00 äJ: s~dan dr~~tade sig att säga 
något!Stllmed: Vadvardelvisa 
vi harvarnat hr Bismarck åtskillig~ 
gånger!" 

P On 

Alla som vill 
vara med och jobba i Nej till EG
Lunds materialgrupp är välkomna 
tdl lokalen på Nygatan l (inne på 
gården Verdandis bokcafe) onsdag 
Il november kl 19. 

Vi behöver diskutera vad som 
ska göras. Vad vi kan göra och hur 
vt enklast gör det. Så kom gärna 
med ideer. 

Du som vill vara med, men inte 
har möjlighet att komma den Il :e 
kan ringa till Christer Möller 
(147737) så håller vi kontakt med 
dig . 

POSTTIDNING 

Smålands Nation 
Kastanjegatan 7 
Månd 9 nov. kll9.00 
Manfred Hoffman: "Befrielse
leologin - utmanar kyrkan och 
samhället" 

Smålands föreläsningsserie 
Denna höst har Smålands nation 
i~le~t en t~ärvetenskaplig före
lasrungssene vars ambition är att 
belysa se senaste teorierna och 
strömningarna inom de olika 
vetenskaperna. 

Varannan måndag kommer 
personer i förstahand från universi
tetet att föreläsa i nationens 
publo~al. I ~öst har betoningen 
komm1_t att hgga på humaniora, 
men till nästa termin utlovas 
föredrag även från natur- och 
samhällsvetenskapligt håll. 

Vi hoppas också kunna arran
g~ra föreläsningar som inte är 
drrekt knutna till den akademiska 
världen, exempelvis av teoretiskt 
intressanta författare. 

Efter föredragenhar vi vanligtvis 
en s~unds diskussion där publiken 
får lillfalle att ställa frågor. 

Kafeet öppnar redan 18.30 och 
erbjuder god fika för en billig slant. 
Kom i tid! 

Alla är varmJ välkomlUJ. 

Fransk film på Södran 
"~et brutn_a _hjärtat" visas på 
Sodran (MeJenet) under tiden 4-8 
och 11-15kl18.30.Martin,3 hittar 
sin marnrna död. Han håller det 
hemligt för att_ inte hamna på 
barnhem. Kompisarna ställer upp 
och det gäller att hålla skenet uppe. 
Men de vuxna lägger sig i allting. 

KOMPOL möte Må 9.11 kl 1915 på 
partilokalen.Tema: Budget. · 

RÖDA KAPELLET Sö 8.11 kl17.00! 
rep på Kapellsalen, Odeum.Ryska re
pertoaren bl.a 76, 108, 134 2og inför 
"Vägglusen" på L Teatern. ' 
Kl 19.00 Vad är Röda Kapellet?.Vi 
talar om vad vi tror an RK är, utvärderar 
spelningen på stadsteatern och blickar 
framåt. 
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