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Utebliven 
l<lassl<onfrontation 

_Det ~~ev ingen öppen konfrontation mellan mångmiljonären 
Enk Phtlip _S~~ensen och vpk Lunds arrangemang Vänsterns Vår
~~omenad 1 sondags. Den vänliga demonstrationen för allemans
ra~-~e~ kun~e lugnt genomföras och markägaren höll sej undan. 
MoJhgen VIttnade alla rivstartema hos den bevakande stall
personalens bilar om viss irritation över den främmande när-
varon. 

Det var drygt fyrtio personer, 
varav många små, som hade tagit 
sej ner på den vackra men delvis 
svårforcerade vägen från stationen 
i Höör. Barnen gick och sprang 
duktigt. 

Geologi och koloni 
Den övriga lokalbefolkningen , 

eller åtminstone de uppslutande 
representanterna för den lokala 
villaägarföreningen, stod uppen
barligen på vår sida. Det kom ock
så positiva reportage i pressen. 

Väl framme besteg vi den gam
la vulkanen och Sten Henriksson 
gav en geologisk orientering om 
Höörtrakten i allmänhet och Lillö 
i synnerhet. Han höll under tiden 
i handen ett vackert exempel på 
den mörka, täta och tunga basalt· 
stenen med sin karaktäristiskt sex
kantiga form som är så typisk för 
de mellanskånska vulkanerna. 

Sven-Hugo Mattsson tog oss 
till nu tiden när han berättade om 
sina somrar som kolonibarn på 
Lillö. Det var en koloni som kyr
kan drev innan S0rensen och arab 
stuteriet tog över. Han pekade 
också ut den blygsamma koloni
byggnaden nedanför det magnifi
ka representationsstallet. 

Jätteaspen 
Rätt nyblivne genetikprofes

sorn Bengt Olle Bengtsson berä
tade om den märkliga Jätteaspen. 
En av hans företrädare, Herman 
Nilsson-Ehle , hade den 3 juni 
1935 kallats till Lillö av dåvaran-

.de in1tr~ägareri för au-ge räd om 
lämplig plats för fruktodling. Un
der promenaden påträffades en 
asp med egendomligt stora blad. 
Nilsson-Ehle var en man med både 
energi och visioner, och jätteaspen 
gav exempel på den kromosom
förädling av skogsträd som skulle 
ge Sverige det stora ekonomiska 
lyft som behövdes nu sedan glan
sen från Ivar Kreuger hade slock
nat. Vi fick en fascinerande och 
roande beskrivning av jätteaspens 
många lyckade och mindre lycka
de materiella och språkliga spin· 
off-effekter, med de idehistoriska 
rötterna tillbaka till Linne. 

Lillös plats i genetikhistorien 
kan ha inspirerat Erik Philip S0-
rensen till hans val av plats för 
uppfödning av renrasiga hästar, 
menade Bengt Olle Bengtsson, 
som också erkände att han som ti
digare medlem av Lillöstiftelsens 
styrelse hade festat en hel del i 
S0rensens sällskap i den vackra 
villan några hundra meter längre · 
bort. 

Bara baksidan 
Stimulerade av föredraget 

trängde en del av sällskapet fram i 
den besvärliga terrängen till plat
sen för upptäckten. Där står sen 
gammalt en minnessten över Nils
son-Ehle och hans bedrift. Fast nu 
befinner den sej bakom ett höat 
stängsel med taggtråd överst , så ;J. 

Forts på sid 4. 

S backar om Rinnebäck? 
När socialdemokraterna säger nej till att förlänga Troliebergs

vägen förbi Värpinge by tvärs över Rinnebäcksravinen är det 
tydligen inte allvarlig menat. Åtminstone inte efter landshövding 
Göranssons påtryckningar. 

De_t framgick tydligt i bygg
nadsn~mnden 1 onsdags, när pla
nen for ett bostadsområde väster 
om staden diskuterades. Tmts att 
det borde ha funnits majo,ritet 
m~t vagen (vpk, mp, c och s) ; vil
le mte SAP ta bort den ur planer
na. Och tillfartsvägen är en central 
betingelse för den omstridda Väst
ra Ringen. 

o Från välunderrättat borgerligt 
hall antyddes, mte utan förtjus
rung, att landshövdning Bertil Gö
ransson , gammal s-politiker, tryc
ker på partiet i Lund för att köra 
över den majoritet av gräsrötter i 
partiföreningen som vill värna om 
den vackra ravinen . 

T ho 
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Vad är det 
som ska väck? 

"Någon moderat har jag inte sett, men annars har jag känt 
igen folk ur alla partier i tåget", sa en av de poliser som var ut
kommenderad med anledning av Folkkampanjens demonstra
tion på onsdagskvällen. 

Allt går igen! Skall vi i år få uppleva en ny anstormning mot Barsebäck 
liksom 1982 från land och vatten? ' 

Det blev en fin manifestation 
mot kärnkraften i allmänhet och 
Barsebäck i synnerhet. l 5 00 del
tagare räknade polisen till. Bland 
dem sågs talrika gamla aktivister 
från folkomröstningskampanjen 
men också många ungdomar, som 
bara kan ha varit barn när Folk· 
kampanjen punkterades i mars 
1980. 

Anarkisk formering 
Demonstrationen utgick från 

lasarettet (för första och sista 
gången enligt en van demonstrant 
som VB talade med på vägen dit) . 
Formeringen var anarkisk. Inga 
megafoner, ingen uppställning 
fyra och fyra, inga armbindels
försedda demonstrationsvakter. I 
täten gick den nybildade Vind
och Blåsorkestern. Flaggor med 
"Atomkraft? Nej tak!" och "Luk 
Barsebäck" fladdrade i den lätta 
vinden. De hade i hast lånats in 
från danska Organisation til Op
lysning mot Atomkraft. Det är 
ju tillsammans med danskarna 
som kampen mot Barsebäck ska 

föras. 
Gult och rött ringlade sig tå

get ner mot stortorget. "Vad ska 
väck? Barsebäck!" , skallade åter 
på Klostergatan och Lilla Fiskare
gatan. Aldrig ger vi u p p! 

Ingvar Carlsson sinkade 
På Stortorget talade Rolf Nils

son från Folkkampanjen i Lund 
och Lena Warrer från OOA i Kö
penhamn. Lena var lite sen, men 
hon hade en bra ursäkt. På efter
middagen hade hon träffat Ingvar 
Carlsson i den danska huvudsta
den. Sveriges statsminister fick då 
i present av OOA ett fotografi av 
Barsebäcksverket sett från Kö
penhamn med texten: "Försök se 
det från vår sida!" 

De som var samlade på stor
torget denna kväJl var nog ense 
om att vilken sida man än ser det 
från måste Barsebäck stoppas . 
Nu! 

Så återupptas kampen. Du 
som vill delta kan kontakta Folk
kampanjen genom Rolf Nilsson , 
tel142029. 
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Mobiliseringens, första fas 
När detta läses har demonstrationen mot kärnkraft ägt rum i 

~~,., 1 Lund. Den är fö!hoppningsvis startskottet för ett återupplivande 
, r-- ' ~ l1 av FolkkampanJen. Hur är då utgångsläget i Lund och vad har 

"-- _; '-- - hittills hän t? 

Personval 
Det sker en skrämmande utveck
ling inom politiken. Det är inte 
längre budskapet som är det be
tydelsefulla utan personen som 
framför det. 

, Vi har fenomenet Reagan som 
manga fortfarande röstar på just 
för att han är tuff och folklig. 

Sen har vi fenomenet Palme. 
Koncentrationen på Palme var ju 
en av orsakerna till det koncen
trerade hatet mot Palme. 

Fenomenet Westerberg är inte 
a~t fö!glömma. _ A~t denne präk
tige, fortroendemg1vande, fräsche 
nye mannen inom politiken leder 
ett parti som sedan hans tillträde 
ökat markant är mycket en följd 
av personvalen, 

Till sist Waldheim. Genom att 
analysera Waldheim utifrån hans 
handlingar och inte utifrån hans 
förbindliga framtoning kan vi 
alltså avslöja de fascistiska dragen 
l det konservativa budskapet. 

Det måste skapas en medve
tenhet som leder till att person
valen upphör. Det är en fara i att 
man fixerar sig vid en persons 
framtoning så starkt att budska
pet glöms på halva vägen. 

För jag antar att vi Vpkare och 
KUare inte önskar se Werner i 
lösögonfransar. 

Ingen teknik 
är helt säker 

och därför måste Barsebäck 
stängas och kärnkraften avveck
las , säger vpk Skåne i ett uttalan
de efter olyckan i Tjernobyl. Man 
pekar bl a på att de ekonomiska 
förluster som drabbat Sovjetunio
nen och andra länder redan är 
mångdubbelt större än värdet av 
den havererade anläggningen , dvs 
samma mönster som vid olyckan 
i Harrisburg. 

De svenska myndigheternas 
reaktion visar också att det inte 
finns någon effektiv beredskap 
mot den typen av olyckor. " Om 
man under inga fö rhållanden kan 
acceptera konsekvenserna av en 
olycka blir frågan om sannolikhe
ten för en olycka ointressant. Då 
finns det bara en sak att göra: att 
avstå från en verksamhet som 
medfö r risk för oacceptabla olyc
kor", säger V pk Skåne. 

mere \t 
magt til 
ekspertern e 

JA til 

Det började förstås med Tjer
nobyl. I början av förra veckan 
tog miljöpartiet , med Kicki Bo
backa i spetsen, initiativet till ons
dagens demonstration. Tid och 
plats fastställdes, polistillstånd 
söktes. Samtidigt kallades vpk , 
centern och en representant för 
den gamla Folkkampanjen till ett 
möte i torsdags. Centern kom in
te så de övriga fick planera aktio
nen. 

Mp och vpk var utari vidare 
överens om att medlemmarna i 
Folkkampanjen helt ska bestäm
ma all verksamhet i fortsättning
en , men att det var nödvändigt 
med lite hjälp i början, eftersom 
Rolf Nilsson, från Folkkampan
jen , vid denna tidpunkt var nästan 
ensam aktivist. Tur nog had_e han 
genom sin danska fastmö direkt
kontakt med den danska anti
kärnkraftsrö relsen. Denna ställde 
sig helt bakom lundaaktionen. 

Kallelsebrev 
Rolf skickade också u t kallel

sebrev till gamla folkkampanjare 
och uppmanade dem att komma 
till ett möte lördag 10.5 . Vid den 
tidpunkten skulle flygbladskam-· 
panjen redan vara i gång och tid
ningarna underrättade (märkliga 

rykten var i svang om att t ex 
Hans Alfredson skulle tala i 
Lund). Riktigt rätt information 
kom inte förrän i måndagstidning
arna, åtminstone vad gällde tid 
och plats för demonstrationen . 

Lördagsmötet blev betydligt 
större än det första. Folk kom 
från Helsingborg, Anderslöv, Bjär
red , Malmö och förstås Lund. 
Men det blev lite förvirrat efter
som många nu vill prata plattform 
och den allmänna utvecklingen in
o~ folkkampanjsrörelsen , samti
digt som det bland mötesdeltagar
na fanns representanter från m p, 
vpk, kds , centern. och SSU. 

Diskussionen var ändå intres
sant eftersom det framgick att 
det finns enighet om kravet på 
att stoppa Barsebäck nu och att 
inte reparera Ringhals 2, men att 
alla mte är säkra på det taktiskt 
riktiga i att, som Kalixgruppen, 
krava_ omedelbar avveckling av 
all karnkraft. Kanske är det mer 
politiskt realistiskt att av regering
en kräva en avvecklingsplan som 
kan få ett brett stöd från allmän
heten. Men många folkkampanja
re kommer inte att tycka om en 
sådan "lagomlinje" _ 

Sedan länge är det planerat ett 
antikärnkraftsläger i Dörröd. Där 
ska man 3- 6 juni bl a överväga 

Lund sett från- vänster 
- sett från norr 

Jag har blivit ombedd att som 
nykomling i Lund recensera Vpk 
Lunds årsbok "Lund sett från 
vänster 1986". 

Det är egentligen lätt. Som ny
komling är jag imponerad av am
bitionen. Mindre imponerad av in
nehållet, men ändå positiv och 
förhoppningsfull inför nästa års 
upplaga. 

slagsida 
Ambitionen med årsböckerna 

sägs vara (sid 31) "att till varje 
årsbok få med en dikt och en no
vell om Lund , en krönika om år
ets nya hus och ett porträtt av en 
stadsdel". Årsboken uppfyller den 
ambitionen men inte mer. Boken 
har en innehållslig slagsida. 3/4 
av utrymmet upptas av två artik
lar, bägge mycket fylliga och bra. 
Resten är tunt . För att börja från 
början. Måns Perssons novell " Det 
politiska är personligt" inleder bo
ken. Den handlar om att J enny 
har begärt utträde ur Vpk Lund 
och styrelsen undrar varför. sty
relsen får inte reda på varför. Själv 
undrar jag varför Jenny gick med i 
Vpk. Men det har styrelsen inte 
frågat efter. Jag tror novellen är 
ett bra tidsdokument för Vpk 
Lund. "Det var bättre förr" präg
lar novellen . Det förefaller som 
om man i Lund "lever på minnet 
av fornstara dar" trots att det 
fortfarande faktiskt är ganska bra 
att varavpk-are i Lund. 

tikel. Det är den enda i boken 
som faller under vänste-rperspekti
vet i den meningen att den tar 
upp frågor som berör "nybyggar
nas" vardag. Behov av postkontor 
och fler butiker, miljöproblem 
mm. 

Välbehövlig smocka 
"Byggt i Lund 1985" heter 

Anders Svenssons krönika. Den 
tar oss med på en rundvandring 
över Gunnesbo , Östra Torn, 
Djingis Khan , lasarettet , postter
minalen till Blå Banken. Det är 
intressant eftersom Anders Svens
son pekar på mycket som vanliga 
betraktare kanske inte ser. Blå 
Banken får en välbehövlig smoc
ka. 

Gunnar Sandins genomgång av 
Vpk Lunds arbetsformer 1970-
1985 upptar halva boken. För mig 
som nykomling är "Ett vänster
uppsving och dess uttrycksfor
mer" mycket intressant att läsa. 
Det är en mycket grundlig artikel 
och fyller; efter vad jag förstår , 
ett länge känt behov. J ag är lite 
frågande till om årsboken åi: rätta 

. .. • .. ila 

konsekvenserna av en ny tlarse
bäcksmarsch. Om den gamla tradi
tionen åter tas upp sker det an
tingen i augusti eller september. 
För att genomföra något i augusti 
krävs dock mobilisering före skol
avslutningen och innan folk far på 
semester. Hur- och när mobilise
ring ska ske befinner sig ännu på 
diskussionsstadiet. 

Tältläger och stenar 
Kanske blir det också ett tält

läger kring Barsebäck och kanske 
anderslövsungdomarnas ide, om · 
att skriva sitt namn på en sten och 
lägga den vid Barsebäck, realise
ras. Hela tiden får man beakta att 
köpenhamnarna är en viktig po-
tential. -

I Lund kommer Folkkampan
jen att konstituera sig som en fast 
grupp på lördag. Sedan kan mp 
och vpk upphöra med sin barn
~orsk~roll och babyn förhopp

,.rungsvis snabbt växa sig stark, 
självständig och ettrig. 

Det kan inte nog betonas att 
vpk Lund som organisation inte 
vill ha det minsta inflytande på 
Folkkampanjen och att fria front
organisationer, liksom oberoende 
redaktioner, är ideal som vi , delvis 
genom dyrköpta historiska erfa
renheter, har lärt oss att uppskat
ta . 
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stäilet för denna dokumentation. 
Jämfört med förra årsboken 

har denna farre artiklar, fler kor
rekturfel och är inte lika rolig. 
Årets ,omslag är därför grått mot 
forra arets röda. Vänsterperspekti
vet saknas i mycket. Tidspress ver
kar ha plågat redaktionen. 

slutomdömet blir trots allt att 
årsboken är väl värd sitt pris. V pk 
Lund har all anledning att vara 
stolt över att man som en av få 
partifö~eningar i landet förrnår ge 
ut en arsbok . Till nästa år önskar 
jag redaktionen mer tid och fler 
noedverkande. Lycka till! 

Rune Liljekvist 
Norra Fäladen 

Sätt in 25 kr på bifogade 
inbetalningskort (pg 17459-9) 
och du får "Lund sett från 
vänster" direkt hem i brev
lådan. 

ATOMKRAfT 
S tadsdelsartikeln i år gäller 

Gunnesbo. Kristina Zitko har skri
vit från ett nybyggarperspektiv. 
Det är en bra men alltför kort ar- Ny och gammal bybebyggelse i Östra Torn , ur A nders Svenssons artikel. 



Ett urval 
lyrik 

Karin Lentz 
I genomgångsrum 

"Med ordleken som främsta vapen 
och utan sentimentalitet avslöjar 
hon många situationer, såväl inom 
politik som vardag, där kvinnan 
av tradition och moderna påfund 
ska vara mannen underlägsen. Det 
är god bruksdikt, ibland med drag 
av kampdikt, diktarter det är tunn
sått med nuförtiden." Uan Erik 
Bornlid, Ny dag). 88 s. Förlagets 
pris: 55:-

Abraham Sutzkever 
Grönt akvarium 

Denna märkliga novellsamling, 
med dess förtätade bildspråk och 
smärt fy lida sensualism, är en pro
salyrisk fård tillbaka till krigets 
verklighet. Abraham Sutzkever 
är den nu kanske främste levande 
jiddischpoeten. "Grönt akvarium" 
är det första samlade verk som 
översatts till svenska direkt från 
jiddischJllustrerad av Leif Ne l
son. Förlagets pris: 65:-

Rut Hillarp 
Spegel under jorden 

"Tillsammans med Södergran vår 
främsta kärlekslyriker" (Anders 
Olsson, DN) Stort format, il!. 
Förlagets pris: 60:-

Susanna Roxman 
Glöm de döda 

"Hon vistas i det dunkel där exem
pelvis Torgny Lindgren också be
fann sig i många år innan han bör
jade uppmärksammas något, för 
att sedan plötsligt och för de fles
ta bedömare aningen oväntat häl
sas som en av våra stora." (Lars 
Lundin, DN) 88 s. Förlagets 
pris: 60:-

Marianne Larsen 
Vanmakt förbjuden 

"Det finns en mycket speciell 
språklig närhet i den danska poe
ten Marianne Larsens dikter ... 
Hon har ett tydligt proletärt 
perspektiv utan att slå över i vare 
sig överdådiga förenklingar eller 
den typ av vanmakt som kan fin
nas hos t ex Vita Andersen ... Hon 
har dessutom en språklig fräschör, 
'på ytan' skenbart 'enkla dikter', 
på djupet intrikat och spännande 
poesi med starka språkliga och 
känslomässiga förtätningar. . . 
Dikterna har kärleksfullt tolkats 
av Jan Thavenius." (Ingela Brovik, 
HD) 108 s, il!. Förlagets pris: 
45:-

Beställ från 

SYMPOSION BOKFÖRLAG 

Telefon 046/15 08 00 
Box 160, 221 00 Lund 

Sl<andal • 
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På sydsvenskans tundasi
dor ägnar man sig ofta åt en 
nästan devot hyllning av di
verse chefspersoner. Senast 
den nu avgående fritidschefen 
Hans Lilja som i ett av många 
reportage glatt ses simma om
kring i Högevallsbadet, medan 
efterträdaren Bengt L Jons
land nästan drunknar i den 
fullpackade bassängen (2.5). 

Precis så är det i "landets fi
naste badanläggning" för vanliga 
motionärer, när de tränger ihop 
sig i de få banor som inte skolorna 
eller Poseido n lagt sig till med. 
Antingen ler man mot en fotograf 
eller kämpar man om 'utrymmet i 
vattnet. Det sägs att denna kamp 
för överlevnad är en av orsakerna 
till att Lund numera har bra polo
lag på både dam- och herrsidan. 

Överdrift säger ni, men jag kan 
visa det med statistik. På Höge
vallsbadet finns två stora bassäng
er. En " badbassäng", som egentli
gen borde heta "barnbassäng" ef
tersom hälften är grund och bar
nens lek och stoj helt sätter sin 
prägel på den, en annan med det 
finurliga Poseidanvänliga namnet 
" tävlingsbassäng" , fastän det är 
där allmänheten helst vill simma. 
För att det inte ska gå troll i ordet 
döper vi om den till "motionsbas
säng". Nu är det gjort! 

Bantimmar 
Motionsbassängen består av 

åtta banor. Användningen av dem 
är till nästan hundra procent sche
malagd. Intressenter är främst, 
förutom allmänheten, skolorna 
och Poseidon. För att få ett mått 
på hur fritidsförvaltningen förde 
lat banorna har jag gett svenska 
språket den nya måttenheten 
"bantimme". Genom att summera 
antalet bantimmar under en vecka 
och översätta dem i procent ser 
man klart vilka intressenter som 
badförvaltningen behagar gynna. 

Tar man den totala schema
lagda tiden får man följande mön
ster (bantimmar i procent) : 

Poseidan 
skolorna 
allmänheten 
simskolorna 
pololagen 
dykare 
korpen 

33 
27 
23 

7 
5 
3 
2 

Observeras bör att allmänhe
ten inte kan använda de andras 
bantider medan de kan använda, 
men ej blockera, allmänhetens. 
Allmänheten, det är de där 84 tu: 

Lundagård skändat 
Ska verkligen de studerande 

ungdomarna få göra som de vill? 
Nu har de blockerat Lundagård 
med stängsel och placerat ut fula 
armetält i rabatterna. Det dricks 
och det tjoas i den gamla ärevör
diga parken så att vi som bor runt 
omkring plågas såväl dag- somnat
tetid. 

Fåglarna störs i sina häcknings
bestyr och parkmarken rivs upp 
vid en tid d å allt borde få gro i 
lugn och ro. Vanliga lundabor, 
särskilt äldre, vågar knappt gå ge
nom parken eftersom allt är upp 
och ner och hit och dit . 

Ungdomarna ser inte alltid så 
trevliga ut, ja i sanningens namn 

badllUS 

sen i Lund som med skattemedel 
bekostar Högevallsbadet. 

Poseidondominans 
För att vara taskig mot allmän

heten har jag inte räknat bort den· 
halvtimme som alltid försvinner ·, 
när badet ska stängas och de tim-· 
mar som Poseidan rycker åt sig· 
vid tävlingsarrangemang av olika 
slag. 

En annan tabell får man ge
nom att räkna bantimmar under 
den tid då badet är öppet för all
mänheten. Procentfördelningen 
blir då: 

Poseido n 
allmänheten 
skolorna 
simskolan 
korpen 
dykare 

38 
31 
19 
9 
2 
l 

Även här dominerar som synes 
Poseidon, medan Lugis pololag 
faller bort genom att de klokt nog 
förlägger sin träning till tider när 
badet är stängt. 

Det skulle vara intressant att 
nysta upp de personallianser som 
möjliggör Poseidans totala domi
nans. Ur allmänhetens synpunkt 
är Poseidan att betrakta som en 
gökunge. J ovisst, J ansland har det 
trångt i badet . Tänker han göra 
något åt det? 

Slutligen något om hoppan
läggningen. Poseido n har 9 ,5 sche
malagda hopptimmar, allmänhe
ten 3. Posidon har i b lang tillgång 
till hela anläggningen men aldrig 
allmänheten , t ex är det ytterst 
sällsynt att tremeterssvikten öpp
nas för allmänheten . Om det inte 
sker någon förändring kommer 
konsten att använda tremeters
svikten att helt försvinna bland 
folkets breda lager. Ännu ett litet 
mörkt moln över en redan hotfull 
himmel! 
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ska sägas att en del helt enkelt är 
berusade. Detta som kallas Karne
val skulle mycket väl kunna för
läggas till en annan årstid och för
siggå på någon mindre central 
plats, t ex Klostergårdens idrotts
plats. 

Som boende vid parken oroar 
jag mig speciellt för vad som kan 
hända i trappuppgången när alla 
behov tränger på. Ska vi hyres
gäster behöva uppleva p-s och 
spyor i trappuppgången? Kommer 
våra cyklar att vandaliseras? Blir 
vi otillbörligt tilltalade och okvä
dade? 

"L. Ryde" 

Frän det 
kommunala 

Vad säger s om Barsebäck? 
Den viktigaste politiska frågan 

idag gäller kärnkraften i allmänhet 
och Barsebäcksverket i synnerhet . 
I en trepartimotion till fullmäkti
ge kräver mp , c och vpk att reak
torerna i Barsebäck omedelbart 
stoppas och avvecklas. Ska man 
döma efter tongångarna i ledande 
artiklar i Arbetet och Aftonbladet 
borde socialdemokraterna ansluta 
sig till kravet och möjligen också 
SAPs partner i lin j e 2 inför kärn
kraftsomröstningen , folkpartiet. 
Däremot tycks moderaterna enve
tet förespråka fortsatt drift i Bar
sebäck. 

Katastrofen i Tjernobyl har yt
terst påtagligt visat vilken oerhörd 
fara kärnkraften är för allt levan
de. En liknande olycka i Barse
bäck skulle inte bara tvinga två 
miljoner människor till en mycket 
svårorganiserad evakuering, den 
skulle förmodligen ock så leda till 
att vi aldrig under vår livstid skul
le kunna återvända till våra hem
orter. Skåne skulle bli ett dött , 
ökenartat strålningsområde. I det 
perspektivet är det en stor skandal 
att det inte finns tillräckligt med 
vare sig jodtabletter eller skydds
rum. 

Fördärvet och Terrassen 
I skuggan av Tjernobyl maler 

övriga politiska frågor på, bl a 
har kommunstyrelsen i veckan ta
git ställning till tre förslag på _änd
ringar i kv Fördärvet mellan Ostra 
Vallgatan och Östrå ~årtensgatan. 
Fastighetsägaren , August Lund
bergs Bygg AB, vill riva och bygga 
kontors- och affårsbyggnad . I be
varingsplanen betecknas husen 
som kulturhistoriskt värdefulla. 
Det gamla kafeet Terrassen har 
alltid utgjort ett särpräglat inslag 
i stadsbilden och nu verkar de t 
som om vi åter måste blåsa till 
kamp mot rivningsraseriet. Frågan 
blev visserligen bordlagd med för
slaget att kommunen ska köpa 
fastigheten, men rivningshotet 
kvarstår givetvis även då. 

Flytta flyktingmottagning? 
Det finns nu också förslag på 

att flytta flyktingmottagningen 
till socialförvaltningen vilket är 
helt orimligt . Om det nu är så att 
sakkunskapen finn s på socialen i 
vissa avseenden är det självklart 
att denna i stället flyttas till in
vandrarbyrån , som ju besitter all 
övrig kunskap och erfarenhet i 
frågorna kring flyktingmottag
ningen. 

Oskar , inte Oscar 
Namnberedningen gillade inte 

mps förslag att döpa om den _nya 
bron mellan öst och väst i are
sundsvägens förlängning till Olof 
PaJmes bro . Även socialdemokra
terna var negativa, och det på
mindes om en FN-rekommenda
tion att vänta fem år med namn
givning efter personer. Men på 
vpks förslag vill nämnden i fort
sättningen normalstava: Kung Os
kar , med k. 
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SDS och N icaraguabevakningen Missa inte 
årets musikläger! 

Kommentar till en 
nedstruken art ikel 

Det är inte bra att slarva med 
sakuppgifter. Att jag bortsåg från 
vpks avståndstagande i VB strax 
efter Sovjets invasion av Afgha
nistan är naturligtvis oförlåtligt. 
Närmast reflexmässigt befann sig 
ju vpk då i gott sällskap med det 
svenska etablissemanget och fol
ket. Det har man all heder av. 

Men att skriva "redan i januari 
1980" är att ta i. Uppföljningen 
av insikten från januari 1980 får 
man ju som VB-läsare vänta på, 
den kommer inte förrän i novem· 
ber 1984. Om jag återigen begår 
ett misstag och desinformerar lä
sarna ber jag om ursäkt . 

Detta är ju ett sidospår. Ett 
eventuellt genombrott för en kon
tinuerlig bevakning av Afghani
stankriget i VB har ändå begrän
sad räckvidd. Tystnaden består.
Därför är det tråkigt att den ut
rymmespressade VB-redaktionen 
stryker ett längre resonemang och 
gör bisak till huvudsak i min arti
kel. Hade man strukit det lilla 
"påhoppet" på vpk hade man ju 
inte behövt ta in en sex år gam
mal, nästintill oläslig protestkria. 

Redigeringen bekräftar vpks 
självtillräcklighet i Afghanistan- l 
frågan. 

För att en fortsatt diskussion 
ska vara meningsfull föreslår jag 
att de strukna styckena trycks. 
Annars blir inte resonemanget jag 
försökte mig på tydligt. Då skulle 
det bli klart var Gunnar Stensson 
och jag är oeniga och eventuellt 
eniga. Det skulle alla utom ryss
vännerna tjäna på. Tror 

Anders Davidson 

VB svarar 
Nej, vi vill inte förlänga debat

ten i VBs trånga spalter just nu, 
trots att vi har uppskattat me- l 
rungsutbytet om Afghanistan 

Lundensisk vänster brukar för- 1 

~åna nykomlingar uppifrån, och 
aven lundavänsterns enda vecko
tidning. Vi i VB-redaktionen för 
en hård kamp mot försök att skri
va om annat än Lund. Det finns 
två sätt att bryta spärren. Det ena 
är inträffade händelser av mycket 
stor vikt, särskilt om de föranle
der vpk Lunds styrelse till uttalan
den, som invasionen 1980. Det 
andra är insändare . 

Fotgängarovänl igt 
Varför gick vpk i gatunämnden 

mot rödljusreform i Tornavägen? 
Gunnar Sandin 

Torsdagen den 17 april kallade 
Sydsvenskans USA-korrespondent 
Per T Ohlsson Nicaragua i Central
amerika för en diktatorisk vän
sten:egi~. Detta är en urprörande 
benamnmg med tankepaatt Nica
ragua 1984 hade världens mest 
observerade fria val, i vilket det 
nu regerande sandinistpartiet, 
FSLN, fick 67 procent av röster
na. 

Det är sant att flera partier 
bojkottade valet av olika skäl. En
ligt en internationell analys är det 
mesta sannolika skälet att de insåg 
sin f~rlust på förhand. Alltnog, 
Idag sitter representanter för aessa 
partier, liksom för organisationer 
som inte direkt stöder sandinist· 
regimen, i de utskott som håller 
på att utarbeta landets konstitu
tion. I vilken diktatur är detta 
möjligt? 

I söndagens Sydsvenska åter
kommer Per T Ohlsson till ämnet 
Nicaragua, fortfarande belyst från 
USA. Han har intervjuat en man i 
Texas som är övertygad om att 
"Ortegas kommunister förr eller 
senare (kommer) hit för att brän
na våra kyrkor , mörda våra barn 
och våldta våra kvinnor". Därför 
bedriver denne man ett privat krig 
mot sandinisterna. Men, skriver 
Per T Ohlsson från USA , det är 
svårt att avfårda mannen som en 
tokstolle på yttersta högerkanten. 
Hindret för dettta är att mannen 
faktiskt gått in i Nicaragua och 
räddat miskitoindianer från svält
döden! 

Det är pinsamt att behöva 
upplysa om, att ifall Nicaragua 
inte hade behövt använda ca hälf
ten av sin budget för att försvara 
sig mot den USA-stödda aggressio
nen, hade ingen i befolkningen be
hövt vare sig svälta eller bli rädda
de i förment heroiska aktioner. 

Kommentar 
Vidstående artikel skickade jag 

för en och en halv vecka sedan till 
Sydsvenska Dagbladet. Den pub
licerades naturligtvis inte. Men 
delvis tar jag äran åt mig av att 
SDS nu försöker balansera sin 
Nicaragua-rapportering. Det gör 
man i måndagens tidning med en 
artikel som inte Per T Ohlsson 
skrivit. Den handlar om en ame
rikan som bygger hus åt nicara
guanerna av solidaritetsskäL Ett 
liknande projekt bedrivs ifrån 
Lund (17 km från Malmö) sedan 
ett antal år. 

Men det är ju bra att USA får 
legitimera sig i Nicaraguafrågan, 
trots att mannen i fråga gör en fel
aktig analys när han kallar landet 
för kommunistiskt. Kommunist
partiet i Nicaragua är försvinnan 
de litet. 

Nu väntar jag på nästa steg 
från SDS, nämligen att tidningen 
äntligen skickar någon till landet 
man skriver så mycket om från 
olika utkiksposter (den senaste 
var Sverige). Tips : Den sannaste 
bilden får man om man lämnar 

Har man lust kan man dessutom 
jämföra statistiken för spädbarns
dödlighet och hälsotillståndet 
bland befolkningen över huvud 
taget med Somoza-tidens. Sandi· 
nisterna har nämligen, trots svårig
heterna, förbättrat dessa förhål
landen enligt tydliga WHO-siffror. 

För att slippa en "surt sa ra
ven" -debatt ska jag gärna tala om 
att jag inför min nyligen företagna 
N1caragua-resa erbjöd sydsven
skans utrikesavdelning material 
från landet. Det enda man sade sig 
vara intresserad var huruvida op
positionens högertidning "La 
Prensa" kom ut eller ej. Den har 
varit föremål för censur och som 
journalist är det naturligtvis ingen
ting som jag personligen godkän
ner. Under den månad jag befann 
mig i Nicaragua såg jag inga fall av 
censur mot La Prensa, men därest 
den förekommer förklarar myn
digheterna det med att landet 
ofrivilligt befinner sig i krig. 

Efter att ha sett detta an
greppskrig i vitögat, och i sam
band med att USA-kongressen 
röstat nej till l 00-miljonersstödet 
till contras i Nicaragua, levererade 
jag trots allt en artikel till syd
svenskans utrikessida. Den blev 
beskuren på ett sådant sätt att 
sammanhanget delvis gick förlo
rat. 

Under Vietnamkriget fick 
pressen skamset ompröva många 
av sina tidigare lämnade uppgifter 
om vad som verkligen skedde. Det 
är tråkigt att en av Sveriges största 
morgontidningar, Sydsvenska 
Dagbladet, är på väg att göra om 
samma misstag - i det här fallet 
när det gäller situationen i och för 
Nicaragua. 

Cajsa Carren 
frilansjournalist 

·bare·n på Hotel lntercontinentaJ 1 
Managua och ger sig ut på lands
bygden - Nicaraguas verklighet. 
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Forts från sid J. 

la besökarna, utom den oförvägne 
redaktör Hagberg, fick snopet nö
ja sej med att beskåda stenens 
baksida. · 

Länsstyret har ju sett till att 
det finns en lucka för allmänheten 
i det nyuppsatta staket som spär
rar av hela halvön. Men det är en 
skandal att samma allmänhet inte 
kan få se framsidan på minnesste
nen . 

Kanske fler aktioner från både 
föreningar och enskilda kan driva 
på S0rensen och länsstyrelsen i 
rätt riktning. Där är vackert och 
intressant: ta er till Lillö , ni som 
missade Vänsterns Vårpromenad 
den här gången. 

Gr 

- Årets blåsarläger har alla 
förutsättningar att bli det häfti
gaste hittills. Men det behövs fler 
anmälningar! 

Det säger Maria Sundqvist i 
vpk blås som varit uppe i Vax
holm och förberett lägret tillsam
mans med de andra lärarna. De 
har också producerat ett studie
material avsett för nystartade 
progressiva orkestrar. 

Man åker ut med ångbåt från 
Stockholm söndag den 22.6 och 
är i Vaxholm veckan ut. Sover gör 
man i tält eller skolsal och maten 
lagas under ledning av den emi
nente Roland Hallberg, specialist 
på vegetariskt. Läraruppsättning
en är mångsidigare än nånsin tidi
gare, med bl a riksspelmän, kvali
ficera flöjtlärare och särskild ba
sunlärare. 

Bara 400 kr för nybörjare! 

Information 
om skogsskadorna 

Vpk Lunds miljögrupp ordnar 
tisdag den 20.5 (kl 19 i bibliote
kets cirkelrum 4) ett möte där Pe
ter S chlyter från universitefet in
formerar om det aktuella läget be
träffande försurning och skogs
död. Mötet bör ge en god bak
grund inför fullmäktiges behand
ling den 29.5 av motionen "Stop
pa försurningen och skogsdöden". 

KHF. O n 2 1.5 kl 19 på v p k- loka
len: Vad gör vi till hösten? Kom 
med idl!er!! 
BLASO RKESTER N. Lö 17 .5 ap
pellspel M årtenstorget, sam ling kl 
10 .40. N r 44, 10 0, 131 , 136, 147 
samt Varmkorv, V ad ska väck och 
V år du ljuva. Inget rep sö 18.5. 
VP K SKANE. Lö . . kl 13 på 
Fakiren. M ö te inför ev Barse
bäcksmarsch. 

kommunistisk 
kommunalpolitik 

Kom p ol har inget möte annanpag 
pingst . Nästa sam m anträde den 
26.5 kl 19 .3 0 p å vpk-loka len med 
beredning av fullmäktige . 

Detta V B· nr gjordes av Finn H ag
berg , L ars Nilsson och G unnar 
Sandin . 

Kontaktredaktör för nästa num· 
mer G u nnar Sandin , tel 13 5899 . 

Hemma
Rectangle


