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Fredagen den 25 januari 

Med dagens Veckoblad startar vi 
en artikelserie om energi. Serien 
utgår med nödvändighet inte 
från ett lokalt perspektiv, det 
finns inga utredningar om Lunds 
kommun som ger underlag för en 
dylik serie. Ändå finns det själv
fallet ett lokalt perspektiv som ut
går från de beslut som fattas av 
Lunds politiker. 

Omröstningen den 23 mars 
gäller formellt kärnkraften, men 
den gäller också hela vår energi
försörjning och hur mycket energi 
vi ska använda. Men energin ökar 
inte som genom en naturlag av 
sig själv bakom ökningen ligger 
politiska beslut. 

Energikrävande småhus 
Av de bostäder som byggs i 
Lund är c:a 65% i småhus och 
35% i flerfamiljshus. Småhus är 
mer energikrävande att anlägga 
och bygga, är mer energikrävande 
att värma upp (även per kvadrat
meter räknat). Dessutom byggs 
småhusen i de östra kommunde
larna och skapar därigenom ener
gikrävande pendling. Förutom att 
det finns energipolitiska skäl, så 
fmns det också bostadspolitiska 
skäl att vända på siffrorna och 
bygga minst 65% av lägenheterna 
i flerfamiljshus. Men i Lund byg
ger borgarna som om energin flö
dade. 

Energikrävande bilism 
I Lund vill borgarna och SAP 
bygga anläggningar för bilismen 
för miljontals kronor, en ny bro 
vid Kung Oscar, ny slitbeläggning 
på Dalbyvägen och flera P-hus. 
Dessa anläggningar är energikrä
vande att bygga och alstrar mer 
av den energikrävande bilismen. 
Samtidigt snålar man med an
slagen till cyklismen och kollek- . 
tivtrafiken är undermålig. För
utom att det fmns energipoli
tiska skäl så fmns det också 
trafikpolitiska skäl att vända på 
siffrorna och ge cyklismen de 
pengar som går till bilismen och 
tvärtom. Men i Lund för de 
fyra ickekommunistiska partierna 
en trafikpolitik som om energin 
flödade.(När står en ledande poli
tiker från något av dessa partier 
upp och kräver ett P-hus för 
cyklar på Bangatan?). 
Trots att vi ständigt gör av med 
mer och mer energi så klarar inte 
de styrande politikerna i Lund av 
att tillfredsställa de grundläggande 
behoven av att bo och att för
flytta sig. 

Inför folkomröstninge·n 
Inför folkomröstningen den 23 mars om kärnkraften kommer vi här på Veckobladet att fr o m i dag och ett 
antal veckor framåt i några artiklar skriva om energin i allmänhet och kärnkraften i synnerhet. Vi har varken 
ambitionen eller kunskapen att vecka in oss i en massa tekniska grunkor utan tänker behandla frågan med 
utgångspunkt från grundläggande fakta om energin. Vi menar att det räcker med elementära fakta för att ta 
ställning till vilken energisituation vi skall ha i Sverige i framtiden. Att vi tar upp kärnkrafts- och energiprob
lematiken i en (utrymmesmässigt) liten lokaltidning som VB är- trots detta -ganska givet. Dels tycker vi på 
redaktionen att frågan är oerhört viktig, dels den geografiska närheten till två av reaktorerna vi skall folkom
rösta om. l samband med den här artikelserien öppnar vi våra spalter för debattinlägg, både fristående från 
och i anslutning till vad VB skriver. 

l dagens artikel tar vi upp den historiska energibild en. l kommande artiklar tar vi upp farorna med olika 
energis/ag, hur mycket energi vi använder i dag och beräkningar på hur mycket vi kommer att använda 
i framtiden. Vi kommer att ta upp sysselsättningsproblematiken, de s k alternativa energis/agen, energisitua
tionen i ett globalt perspektiv och den klassmässiga bilden. Slutligen ska vi också granska nej-alternativet och 
de bägge ja-alternativen samt titta på vad olika alternativ betyder för den sydligaste delen av Sverige. 

Den långsiktiga historiska energi
bilden sammanfaller med vår pla
nets historia. De energislag vi i 
huvudsak använder i dag är sådan 
energi som har bildats under alla 
milliontals år som vår planet har 
funnits. Vi tänker på oljan, kolet 
och även uranet. Vår planet har 
alltså funnit:; i milliontals år, män
niskan i några tusen. Den indu
striella epoken har varit drygt 
hundra år och vår .exploatering av 
ovarmämnda energislag i några år
tionden. Åtminstone oljan och 
uranet, som f n är bland våra 
mest använda enerpislag kommer 
att ta slut inom nagra årtionden, 
om detta är alla överens. Det är 
ett välkänt faktum att vad som 
byggts upp under årmillioner 
kommer att förbrukas under bara 
en kort tid av den tid människan 
levt eller kommer att leva på vår 
planet. Det fmns två anledningar 
att peka på just detta. F ör det 
första därför att det inte är ett 
nytt faktum. Miljörörelsen har i 
åtminstone 15 år (då använde vi 
bara ungefår hälften så mycket 
energi i Sverige) · varnat för det 
faktum att vi håller på att föröda 
vår planet. F ör det andra därför 
att vi också håller på att göra slut 
på en mängd andra naturtillgång
ar, såsom en rad metaller, vatten, 
rent vatten. och ren luft. Detta 
är viktigt att konstatera eftersom 
det som nu diskuteras är energi 
och många tycks mena att om vi 
bara löser energifrågan, dvs att 

vi har tillgång till oändligt mycket 
»rem> energi, så är allting okay. 
Ändå är det så att vad vi skall 
folkrösta om är i bästa fall samma 
energitillförsel i framtiden som vi 
har i dag (nej-alternativet) eller 
ett väsentligt högre (ja-alternati
ven) och det här energiuttaget 
skall vi naturligtvis använda for 
att även framledes kunna behålla 
vårt konsum tionsmönster. Ett 
konsumtionsmönster som redan i 
dag innebär ett veritabelt resurs
slöseri och som kommer att inne
bära att kriserna avlöser varandra. 

Det kortsiktiga 
Det kortsiktiga historiska energi
perspektivet är att vi i Sverige 
ungefår vid sekelskiftet började 
öka vårt energiuttag. Fram till 
1950 ökade vår energianvänd
ning måttligt men därefter och 
fram till den forsta oljekrisen 
steg kurvan mycket brant. Enligt 
alla beräkningar som fanns tidiga
re än 19 7 3 skulle vår energian
vändning öka lika snabbt som 
efter 1950, detta skulle innebära 
att vi fördubblade vårt energi
uttag vart 15 :e år. Oljekrisen 
satte ett spontant slut på detta 
och så till vida var den positiv. 
Efter 197 3 har energitillförseln 
stagnerat medan däremot eltill
förseln ökat (från vattenkraften 
och kärnkraften). Oljekrisen har 
visat att samhället fungerar och 
att vi till och med kan öka kon
sumtionen trots att billig energi 
inte flödar och ständigt ökas. 

Fotnot När vi talar om hur myc
ket energi som skall användas i 
framtiden utgår vi vad gäller ja· 
alternativen frän energikommis
sionens C-alternativ . Energikom
missionen fick i uppgift att utreda 
vär energitillförsel i framtiden 
med utg!!ngspunkt frän vissa givna 
förutsättni ngar. C-alternativet in
nebar att vi skulle ha 13 reaktorer 
1990, allts!! i princip enl igt ja
alternativen. När det gäller nej
alternativet kommer vi att utgå 
både ifrån energikommissionens 
B-alternativ och VPKs och miljö
rörelsens (MAL TE) utrednings
alternativ för 1990. Energikom• 
missionens B-alternativ innebär 
att kärnkraften skall vara aweck
lad 1990, allts!! exakt enligt nej 
alternativet. 

Varvskrisen 
drabbar Lund 
Industrin i Lund befinner sig i en 
kris. På kort tid försvinner om
kring 300 jobb genom flyttningen 
av Berlingska boktryckeriet, av
vecklingen av Nordarmatur och 
försäljningen av Verro. Detta upp
vägs inte på längt när av nyan
ställningarna på Alfa Laval. Också 
varvskrisen drabbar Lund. Om
kring 200 lundabor arbetar på 
Kockums eller Öresundsvarvet, 
och deras arbeten är i fara om 
Svenska Varvs planerade ned
slaktning av varven förverkligas. 

Vad gör de ansvariga politi
kerna i l und i den här frågan? 
Det undrar VPK i en interpella
tion ställd till kommunstyrelsens 
ordförande. Vilka åtgärder tänker 
kommunstyrelsen vidta, när det 
gäller konsekvenserna för syssel
sättningen i Lund? Och vad kom
mer Lund att göra tillsammans 
med andra berörda kommuner 
i regionen i kampen för att 
rädda jobben vid Kockums och 
Öresundsvarvet? 

VB återkommer i frågan när 
interpellationen från VPK be
svarats. 



lO timmars 
diskussion 

Som redan meddelats i dagstid
ningarna var VPK Lunds årsmöte 
både långt och välbesökt. Sam
manlagt tio timmar höll man på, 
och då in~kränktes ändå de flesta 
debatterna av tidsbegränsning 
ochfeller streck. Vidare fick be
handlingen av bl a verksamhets
plan och budget flyttas till niista 
medlemsmöte. 

Längst tid tog debatterna inför 
valet av ny styrelse och valbered
ning. Den avgående beredningen 
hade som vanligt haft svårt att få 
fram kandidater i allmänhet och 
kvinnor i synnerhet. En tidigare 
partikongress har rekommenderat 
att kvinnorna i VPKs ledande or
gan på olika nivåer ska besätta 
minst så många platser som mot
svarar deras andel av medlem
marna. Som 43 % av VPK Lunds 
medlemmar är kvinnor skulle det 
innebära 6 av de 13 platserna. 
Valberedningen hade endast fått 
fram två kvinnor som var villiga 
att kandidera, men på mötet no
minerades - · och valdes - ytter
ligare två. Mot bakgrund av bl a 
dessa svårigheter beslöts emeller
tid att längre fram ta upp styrel
sens arbete och arbetsformer till 
ny diskussion. 

Längst tid av motionerna tog 
de om förste maj. VPK och KU 
har nu under några år haft en del 
meningsskiljaktigheter under för
beredelserna, och det finns på al
la håll en uppriktig vilja att und
vika att de fortsätter. Frågan är 
e1.:~ellertid inte lättlöst, för den 
tycks bl a gå tillbaka på olika 
uppfattningar om parti och alli
anser, något som framgick av 
debatten. 

Stor enighet rådde däremot om 
att i enlighet med en motion från 
stadsdelsgrupp Norr ordna en 
stor folkfest i övergången mellan 
sommar och höst, bl a efter mön
ster av de framgångsrika kommu
nistiska pressfestema på kontinen
ten. »Tidigt i våD> kommer en fest
kommittl! att tillsättas. 

Norr hade också på ett förtjänst
fullt sätt arrangerat lönlagskväl
lens fest, som något pJäglades av 
VPKs håninande alkoholpolitiska 
linje. Stor lycka gjorde dansban
det, mässingssextetten Folkets 
Fana, för kvällen bestående av 
nio man. 

KUs årsmöte 
Den 12/ l höll Kommunistisk 
Ungdom Lund sitt årsmöte och la 
där fram riktlinjerna för årets ar
bete, som, i varje fall i början av 
året, kommer att domineras av ar
bete inom Folkkampanjen Nej 
till kärnkraft. Andra viktiga områ
den för ungkommunisterna är 
skolan arbetet och kommunalpo
litiken, då speciellt fritids- och bo
stadspolitiken. 

Ny styrelse valdes och fick föl
jande sammansättning: Ordföran
de Marie Köhler, övriga ordinarie 
ledamöter Monika Hulte, Daniel 
Huledal, Jonas Persson och Hen
rik Teleman. Som suppleanter 
valdes Anna Larsson och David 
Kallos. 

Två uttalanden antogs, ett om 
varvskrisen i Skåne och ett om 
läget i Afghanistan 

Hos Ja-sidan 
Sydkrafts informationsutställning 
»Vår energi - din framtid» visas 
på S tadshallen fram till den .31 
januari. Gå gärna dit. Den är läro
rik som ett tydligt exempel på 
ja-sidans informationspropaganda. 
Utställningen är påkostad och väl
gjord, med vackra fargbilder och 
texter som försöker ge ett sakligt 
intryck. Men läser man texterna 
med en viss eftertanke, så märker 
man att det fmns åtskilliga halv
sarmingar, hellögner och uteJäm
nanden av viktiga fakta och för
hållanden. 

Några exempel : Vid genomgång
en av de alternativa energikälloma 
'>glömmen> man helt ytjordvärme 
och naturgas, och ger missvisande 
beskrivningar av torv, biomassa 
och vindkraft. I genomgången av 
kämbJänslecykeln påståi man helt 
fJäckt: »Metoder har utvecklats 
för säker förvaring av avfallet.»(!) 
Man skriver att det fmns uppbear
betningsanläggningar i England 
och Frankrike, men inte att man 
har oerhörda svårigheter med att 
få dessa att fungera, och att något 
svenskt avfall inte heller kommer 
att upparbetas vid dessa anlägg
ningar. Och vad sägs om detta ci
tat »Med dagens reaktorer skulle 
de kända tillgångarna av uran räc
ka i ungetar 100 år. Men med ett 
bättre utnyttjande av uranet skul
le tidsperspektivet bli ett annat, 
tusentals år.» 

Var har Sydkraft tänkt place
ra sina bridreaktorer? 

Hyresgäst 
motioner 

l sommar ska Sveriges Hyres
gästers Riksförbund ha kongress. 
Vi tar nog inte fel om vi tippar 
att det kommer att bli en del 
diskussion kring de motioner 
som Hyresgästavdelningen i Lund 
sänt in. De tar nämligen bl.a. upp 
så centrala frågor som hyreshöj
ningarna och centralstyrningen 
inom hyresgäströrelsen. 

När det gäller hyreshöjningar
na menar lundahyresgästema att 
kongressen ska uttala sig för hy
resstopp genom statliga subven
tioner till allmännyttiga bostads
företag. Men man kan inte bara 
nöja sig med att hoppas att 
frågan ska lösas på riksplanet. I 
hyresförhandlingarna måste de 
lokala föreningarna vägra gå med 
på hyreshöjningar och istället 
kräva att kommunen subventio
nerar de allmännyttiga företa
genshyror. 

Medlemsinflytande 
Hyresgästerna i Lund har ju 
åtskilliga erfarenheter av den nu
varande centraliserade organisa
tionsformen, som innebär att fö
reningsstyrelsen i Malmö har ett 
avgörande inflytande över sådant 
som hyresförhandlingar och till
sättande av ombudsmän i Lund. 
Därför föreslår Lundaavdelningen 
att organisationen ändras så att 
avdelningarna får egen ekonomi, 
de lokala förhandlingsråden veto
Jätt till hyresavtalen, kontakt
kommittl!ema större rörelsefrihet 
och avdelningarna själva tär till
sätta avdelningsombudsmän 

Skolval 
Många skolungdomar är engagera
de i kärnkraftsfrågan. Det finns 
aktiva nej-kommitteer på Lunds 
tre gymnasieskolor. På Polherns
skolan, Strömbergsskolan och Ka
tedralskolan genomförs nu ett 15-
tal studiecirklar i Folkkampanjens 
regi, och bortåt 200 elever har 
deltagit i Nej-aktiviteterna. 

I tisdags tJäffades representan
ter frän de olika skolorna tillsam
mans med ledningen för folkkam
panjen i Lund. På mötet beslutade 
de om ett gemensamt uttalande 
riktat till skolstyrelsen, där de 
kräver skolval om kärnkraften. 
Ett sådant val måste naturligtvis 
föregås av allsidig information till 
alla elever på lektionstid , där båda 
sidorna i folkomröstningen får 
lika stor a möjligheter att komma 
till tals. 

Våra telefonsamtal 
- Är det elverkschefen Göthlin på 
tekniska verken? Bra, då har jag 
kommit rätt. Jag ringer för folk
kampanjen Nej till kärnkraft. Vi 
undrar om vi kan få affischer på 
stans elstalpar inför folkomröst
ningen. 

- Nej. Absolut nej. 
- Men både polisen och gatu-

kontoret tyckte det var en bra 
ide. De vill inte ha en massa af
fischtavlor u te i snösvängen. 

- Det går ändå inte. 
- Men vad har ni för invänd-

ningar? 
- Trafiksäkerheten. Plakat för

villar bilisterna. 
- Ja, men det är ju polisens sak 

att bedöma, och de säger som sagt 
ja ... 

- Dessutom skulle galvanise
ringen på ·stolparna gå sönder så 
vi fick måla om dem för en massa 
pengar. 

- Men på sånt finns det väl tek
niska lösningar. Det fmns ju redan 
permanenta affischtavlor uppsatta 
på en del stolpar. 

- Känner jag inte till. 
- Men snälla, titta på Laurentii-

gatan t ex. Där brukar ju konst
hallen affischera. 

- Det har vi aldrig gett tillstånd 
till. Det gör de i så fall illegalt. 

VB behöver mllnga prenumeranter 
för att kunna utvecklas till ett al
ternativ till den borgerliga pressen 
Tyvärr visar det sig att mänga av 
de gamla prenumeranterna inte 
förnyat sin prenumeration. Alltså 
du som ännu inte förnyat din 
prenumeration, gör sä 

Inom kort och törhoppningsvis 
nästa vecka gär vi över till ett 
nytt aclresseringssystem. Frän att 
ha använt adressetiketter kommer 
vi att adressera direkt pli kuvertet. 
Med 100% säkerhet kommer över
gängen inte att bli 100%-ig, 
detta kan vi säga trots att distri- . 
butionsavdelningen är den bäst 
fungerande pli hela VB (han har 
själv skrivit det, sättarens an m.). 
Om du inte filr VB eller om adres
sen är fel, bli inte förbannad . 
Nej. ring i stället 13 82 13, VPK
Iokalen, sä ordnar vi sil att du 
flir VB ordentligt utskickad 

Ansv utg. : Monica Nymark . SAttnlng & layout: VB-r«t . Tryck : acupress lund 
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Cafe 3 
I Folkkampanjens lokaler på Ban
torget. »Cafe 3», har det under 
veckan funnits ett anspråkslöst 
musikkafe, där bl a trubadurer 
och spelmän stått för underhåll
ningen. (Alla som kan spela gitarr 
är ju mot kärnkraft, enligt ett 
konstaterande av Gunnar Sträng.) 
Det hela är först och främ st tänkt 
som en träffpunkt för de Nej-akti
vister som just nu är u te och knac
kar dörr och som kan behöva pra
ta lite med kamrater om sina erfa
renheter, men alla är förstås väl
komna. Verksamheter fortsätter 
även nästa vecka. 

VB har tidigare presenterat kon
taktpersoner för stadsdelsgrupper
na i Folkkampanjen. Här kommer 
nu en förteckning på ansvariga i 
arbetsplatsgrupper och de yttre 
kommundelarna. 
K vinnokraftsgruppen, K vinnocen
trum: Ingar Nilsson, Il 63 64. 
Tekniska Högskolan: Stefan An
dersson 13 81 44, Ola Hagring, 
11 59 03. 
Lasarettet i Lund: Gunnel Sjö
berg, 11 88 72. 
Alfa-Laval: Emeste Grandi 49509. 
Åkerlund & Rausing : Jonas Pers
son, 12 02 28. 
Posten, Lund l: Sven-Hugo Matts
son, 11 34 33. 
Södra Sandby: Gert Andersson, 
573 44. 
Veberöd: Sonja Edvardsso~, 
809 62. 
Dalby : Kjell E.Oisson, 530 55 . 
Genarp: Krister Palmkvist. 
Kävlinge kommun: Eva Otten
gren, 73 47 49. 

LATINAMERIKA- KRISTEN 
SOLIDARITET 
Luis Mai ra frän Chile -talar om 
"Latinamerika idag", fredag 25/1 
kl. 19, stadsbiblioteket, och Man
fred Hofmann och Sven Thidevall 
om "Befrielsens teologi", lörd. 
26/1 kl. 13, Västerkyrkan. 

VPK IF: Inomhusträning lörd . 
26/1 kl. 16-18 Lerbäcksskolan. 
VPK:S SANG GRUPP: Sjungning 
pli Mllrtenstorget lörd. 26/1 kl.11. 
Sönd. 27/1 kl. 20 pli Folkkam
panjens cafd, Bantorget 3 . 
FOLKKAMPANJEN: Utvärdering 
a:v dörrknackningskampanj en, mu 
sokunderhllllning, frän kl. 20 den 
27 - 31/1, Cafd 3, Bantorget 3. 
NEJ-KOMM l TT EN Väster/Pile
lyckan möte tisd. 29/ 1 kl. 19, 
K K-lokalen van Dyrens väg 490. 
BLASO"'KESTERN: Rep. Polaas
tra lörd. 26/1 kl. 1 O. Nya arr. ut
delas där. 
VPK ÖSTER : Sdgr.möte sönd . 
27/1 kl. 17, HSB-Iokalen, Flöjtv. 
10. 
NEJ-KOMMITTEN Ö Torn Mlir
tens Fälad , Linero, möte pä Li
nero FritidsgArd onsd. 30/1 19.30 

REDAKTIONSUTSKOTT 
För nr. 3 : Jan Hindersson och 
Monica Nymark 
För nr. 4: Jan Hindersson och 
Monica Nymark 


