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Jag blir 
riid(larc 
Vpks ledamöter ·i brandstyrelsen 
har suckat ibland: 

- Vår förvaltning är tyvärr så 
välordnad att det inte finns något 
att klaga på. 

Det har jag inte riktigt velat 
tro på. Några försummelser måste 
det väl ändå finnas! 

Men nu har jag varit på brand
kåren, och jag måste ge dem all
deles rätt. För att illustrera detta 
återges den normalmöblering för 
brandstyreisens sammanträden, 
som fmns prydligt uppsatt på an
slagstavlan. 

o 
o 

o o 
o o 

o o 
o §! o 

; i o o ~ § o o 

Fast nu heter det ju inte 
"brand" längre. Det heter "rädd
ning", och det är därför som jag 
är där. Kommunerna har nämligen 
fått ansV,ar för civilförsvaret och 
dess räddningstjänst. Helt i linje 
med vpks gamla krav om utbygg
nad och avmi!itarisering av civil
försvaret. 

Jag genomgår alltså utbildning 
till räddare, och det verkar me
ningsfullt. Instruktörerna är civila 
och bra. Undervisningsmaterialet 
är dock lite skiftande . Eller vad 
sägs om följande, från en gammal 
militärpsykolog som i skriften 
"Synpunkter på psykiska reaktio~ 
ner i krig" går igenom olika an-· 
ledningar till oro: "Vid krig kom- . 
mer många att fmna sina möjlig
heter att avancera i sitt yrkesarbe
te reducerade." 

J a, det är tydligen kärvt med 
krig. Fast kommunen kunde ju 
se över undervisni.I)gsmaterialet 
och ta bort de värsta töntigheter-
n a. 
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}(Otlser-vativa i(le,tl 
Det säges vara kärva tider i 
landet. ·Arbetare och tjänste
män inom gruv- och varvs
sektorn får finna sig i att bli 
arbetslösa,' för att aktieport
följerna ska kunna bli värde
fulla inom andra delar av 
näringslivet. 
Hur naturligt är det då att även 
den offentliga sektorn bantas, 
tycker borgarna. I Lund har det 
utgått ett påbud från den styran
de att det under planperioden ska 
bortrationaliseras att visst antal 
administrativa tjäns~er inom de 
flesta förvaltningarna. 

Dock finns det anledning att 
tro att det är markpersonalen som 
förlorar arbete, ty det tycks vara 
en naturlag att just den högre 
tjänstemannahierarkin alltid är 
absolut nödvändig. I stället drab
bas de som sitter löst i sadeln: vi
karier och förstärkningspersonal 
av olika slag. I nå8flr steg lägger 
man ner verksamhet eller försäm
rar servicen till allmänheten. 

Marknadsanpassning 
En liten speciell spartaktik använ
der sig fritidsnämnden av. Man 
skär ner anslagen till fritidsgårdar 
och bygglekar och satsar sedan en 
del av pengarna på föreningslivet. 

Draco, Draco ... 
braco, den sn(lbbast växande 
Astrad<Mtern. Draco som har 
430 anställda och fler ska . det 
bli. Draco som får nytt la~ro
torium norr om Tunavägen . 

Rhinocort, Mucomyst, Pulmi
.cost, Teldanex, Bricanyl Turbu
haler inhalator. Medel mot bron
kit , allergiska .besvär, problem 

· med andningen. 
Vad det ·handlar om är att 

Juftföroreningarna blivit så aku
ta att det behövs medicin~r · för 

-överlevnad. En jättestor mark~ 
nad har öppnat sig för firman. 

Deri dag Draco börjar få pro
blem med försäljningen kan vi 
andas ut( och in). 
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Det är ett förtAlta steg till privati
sering och maknadsanpassning. 
Moderaterna har sedan länge upp
hört att vara konservativa i den 
meningen att de försvarar in
stitutionerna: något bestående 
som kan överleva från generation 
till generation. · 

. Dalbybadet 
Visst kan .föreningar i många fall 
klara av service till allmänheten, 
men föreningar har sina upp
och nedgångsperioder. Just nu har 
simklubben Poseidan ett uppsving 
och kommer ·säkert att klara av 
att driva Dalbybadet i sommar, 
som erbjudits dem av fritidsnämn
den, men vad bär framtiden i sitt 
sköte? I senaste numret av med
lemsbladet "Plasket" klagar man 
redan på en nedgång i föräldrarnas · 
engagemang. 

Öppna institutioner 
Den offentliga, solidariska sektorn 
behövs för att garantera en mini
mistandard för alla medborgare. 
Bibliotek och fritidsgårdar, bygg
lekar, bad, idrottshallar . måste f a 
förbli öppna institutioner som 
garanteras med skattemedel och 
drivs av välutbildad och välbetald 
personal. 

Cirkus i BN igen 
Ingegerd Richardson (fp)·gör livet 

· i byggnadsnämnden spännande, 
om än inte lättare. Men politik är 
ju inte så lätt. 

I onsdags lyckades BN hålla på 
i fyra och en halv timme med bara 
ett 20-tal ärenden. däribland dock 
Villa Sllnna och Värpinge. I bägge 
frågorna måste borgarna ta paus i· 
sammanträdet för ·att bestämma 
sig om man skulle "återremittera" 
eller "avslå" förslagen. Innebör
den var densamma, men oenighe
ten bestod i att Richardson tydli
gen inte kunde tänka sig att in
stämma i vR~cs yrkande. 

Birger Rehn (s) fullföljde den 
segslitna debatten i SDS med att 
åter kräva bort med vägen över 
Rinnebäck samtidigt som han 
ville ha den kvar - fast på skilda 

.Se11 VIJ 
Vi beklagar att VB för andra gång
en på kort tid kom till prenume
ranterna först på måndagen. VBs 
utgivningsdag är fredagar. Den är 
A-post och ska således delas ut da
gen efter inlämningen som sker på 
torsdageftermiddag. Posten Jdarar 
tydligen inte av detta. Förra gång
en hade VB hamnat i Malmö. Nu 
senast hade den (avsiktligt?) ham
nat under annan post som var B
post. Postbehandlingschef Gustav 
Crantz beklagar det inträffade och 
hoppas att det inte kommer att 
upprepas. 

Red 

f7rittl SSI( 
13 stycken män har utrett frågan 
om .månadskortssystemet för kol
lektivtrafiken i Malmöhus län . Jag 
undrar hur många av dem som re
gelbundet åker kollektivt. Att be
härska kollektivtrafiksystemet 
synes vara en passion speciellt äg
nad för män . 

Samtliga politiker i SSKs full
mäktige sa ja till ett nytt kortsys
tem , utom vpk som yrkade åter
remiss med kravet att tågtrafiken 
ska prioriteras. 

Den huvuds.akliga anledning
en till det nya systemet tycks va
ra att man vill skapa ekonomisk 
rättvisa mellan de olika trafik
b-olagen. Det blir krångligare för 
allmänheten. Fr o m l november 
kommer det att finnas ytterligare 
en sorts kort, s k trezonskort, och 
vill man åka kollektivt i tätorterna 
får man lösa en tilläggsavgift om 
50 kronor. 

De olika trafikslagen har getts 
samma trafikpolitiska och ekono
miska förutsättningar. Detta är 
anmärkningsvärt. SSKs inställning 
borde vara att ge pågat ågen bättre 
ekonomiska förutsättningar som 
det mest milj ö vänliga alternatixet. 
I stället går man broderligt arm i 
arm med bussbolagen. 

Bodil Hansson 

ritningar. Ungefar som en task
spelare som vill ha ett äss i vardera 
ärmen. 



~~På säkerhetsl<.onf f!>.n.se.m, \ 
• Universitetet rymmer mer än · 

RevanselNigna föredettingar? 
Förslaget till ny ledning för vpk 
kan vid första anblicken verka till-
talande. Lars Werner sitter kvar ' 
som ordförande, han har ju fol
kets och partimedlemmarnas stöd. 
Andelen kvinnor i toppen och an
ansvaret sprids. Ideologi; milj ö
och fredsfrågor får dessutom en 
extra markering genom de perso 
ner, som är föreslagna att kom
plettera Lars Werner i toppen. 
T o m organisationen har man 
tänkt på. 

Det finns emellertid ett antal 
tungt vägande invändningar. Ge
nom att blanda sig i andra saker 
än val av ordförande har valbered
ningen grovt överträtt sina befo
genheter. Det kan låta petigt och 
byråkratiskt, men det är . faktiskt 
den nya partistyrelsen, som själv 
väljer vice ordförande, partisekre
terare och verkställande utskott. 
Det är oroväckande när valbered
ningen bryter mot partistadgarna 
'för att föra fram sina [avoriter. 

Äv de personer, -s~m skall 
stödja och samarbeta med Lars_ 
Werner, har Viola Claesson, Bertil 
Måbrink och Jörn Svensson under l 
många år uppträtt som hans utta- 1 

lade motståndare. · 

Så sent som den 9 maj sa Jörn l 
Svensson i Länstidningen i Öster
sund, att det absolut viktigaste var 
att få bort Lars Werner som parti
ledare. Vem som kommer i stället ! 
är mindre viktigt, det gäller kan
ske också sätttet. Är det jesuit
moralen, att ändamålen helgar 
medlen, som gör att JS nu accep
terar att vara vice, snett under 
LW. När han nu förlorat kampen 
om ordförandeposten. Viola • 
Claesson har offentligt deklarerat 
att hon inte kan samarbeta med 
LW. Han är omöjlig i bl a kvinno
frågor, var budskapet när hon 
gjorde sitt avhopp med magplask 
inför den församlade pressen. Det 
finns. inget som talar för att de har 
ändrat uppfattning och idag är be
redda att samarbeta. Valbered
ningen har istället för att lansera 
ett funktionsdugligt förslag - vil
ket måste vara i partiets intresse

·valt att hjälpa trojkan Claesson, 
Måbrink och Svensson att pressa 
Werner till avgång. 

När valberedningen grovt över
träder sina befogenheter, lierar sig 
med en fraktion i partiet och kon
spirerar mot partiledaren måste 
deras furslag tillbakavisas. V pk be
höver en ny partiledning, som är 
beredd till konstruktivt samarbete 
med den populäre LW. Det bety
der inte att de skall vara eniga 
med honom i allt. En sak är klar: 
partiet är inte betjänt av revansch
sugna föredettingar som VC, JS 
och BM i toppen. 

man tror och i förra veckan var 
jag på en konferens kring säker
hetsfrågor för forskare och an-
ställda inom Tekniska Högsko
lan . Jag tillhör dem som tror att 
stängda dörrar, förtroliga samtal 
och slutna diskussioner är den 
bästa grogrunden för enfald och 
dumheter - demokratins styrka 
är den öppna offentliga debat
ten. I enlighet med den synen 
tror jag att jag gör högskolan i 
Lund en tjänst genom ett en
kelt referat , med kommentar. 

Godtroget universitet 
Tekniska fakultetens dekanus 
Inge Brinck inledde, och hälsade 
deltagare och föreläsare väl
komna. Han trodde att det inom 
universitetet fanns en betydande 
godtrogenhet och naivitet i 
dessa frågor och var säskilt glad 
över att hälsa Charlie Nordblom 
välkommen som ende svenske 
författare som offentligt för
dömts av den svenska regeringen. 

Förste föreläsare var Rolf 
Dolk, . säkerhetschef vid Saab
Scania, under rubriken "Sovjets 
inhämtning av militärt viktig 
västerländsk teknologi". Det 
blev en grundlig genomgång av 
den sovjetiska organisationen 
för dessafrågor. Kunskaperna 
om detta· kom såvitt jag kunde 
förstå från en fransk rapport 
"Farewell-rapporten" (?) från 
1982. Två huvudgrenar finns på 
inriktningen, dels VPK-kommis
sionen för militär-industriellt 
spionage, dels en organsiation 
för inköp . i väst av embargo
belagd utrustning. 
Kommentar: En intressant och 
faktaspäckad redogörelse, som 
föreföll relevant för säkerhets
personal vid militärt inriktade 
högteknologiska industrier. Det 
här hade varit i säck innan det 
kom i påse, 'framställningen 
hade många klichebetonade ut
tryck av typen "Moskva har ett 
program för ... ". J ag fann det 
också störande med den falska 
precisionen i utsagor av typen 
"Cirka 90 procent av informa-

. tionen in~m l ~O-tals viktiga 
tekmkomraden... . 

Jan Freese, vice VD i Sveriges 
Industriförbund, tidigare chef 
för Datainspektionen, talade om 
"Datasäkerhet - fmns det?" 
Freese bläddrade håglöst bland 
sina overheadbilder som visade 
omslag på olika statliga ut
redningar och bilder av infor
mationssamband i det svenska 
samhället. Freese meddelade att 
han kände abstinenssymptom 
eftersom han hade sin "PC
kärra" i bilen på Arlanda 50 mil 
bort och pratade mycket om de 
med data fyllda "burkar" som 
stod hos de svenska myndig
heterna. Sakmässigt framhävde 
han sårbarheten i de svenska 
datorsystemen och inte minst 

varnade han för de som i ett 
krisläge kunde manipulera med 
systemen. 

Kommentar: Freese hade] 
ingen god dag. Han körde med 
slitna VItsar om möjligheten att 
ur dataregistren plocka fram 
"30-åriga rödhåriga änkor med 
bibehållen förmögeneht på 
minst en miljon", ett skämt 
som förekom i integritetsde
batten 1970-71. Det var nog bra 
att han lämnade Datainspektio
nen. 

Vinge lntegrated Proteetlon 
"Infiltration" var namnet på ett 
föredrag av Alf. Karlsson, Vinge 
Integrated Protection AB: Karl
sson presenterade sig som gam
mal säkerhetspolis med 16 års 
erfarenhet i branschen. Sovjet 
lanserade begreppet fredlig sam
existens för att kunna dra nytta 
av öppenheten i det väster
ländska samhället och utsätta 
detta för subversion, dvs under
grävande verksamhet avsedd att 
störta våra demokratiska stats
skick. Han förutspäde att Sovjet 
nu skulle använda sofistikerade 
metoder avseddda att verka 
demoraliserande och provoce
rande, men därvid låta sina 
hantlangare verka inom ramen 
för systemets regler. Som exem
pel på sådan verksamhet angavs 
den australiske fredsforksaren 
Wilkes som inte begick några 
brott men som med hjälp av 
sin skicliga memoreringsteknik 
kartlade svenska försvarsinstal
la tioner. Kröcherligan fick vara 
det andra huvudexemplet, här 

var det marxister och anarkister 
med västtyska och latinameri
kanska rötter. Utmärkande för 
de farliga grupperna här var att 
man arbetade med begrepp som 
imperialism och kapitalism och 
sedan byggde verksamheten på 
solidariteten. Alf Karlsson .av
slutade med en kraftfull maning 
till oss att i vår forskning 
tänka på de nationella intres
sena och säskilt beakta Sveriges 
exportmöjligheter. 

Kommentar: Jag tror inte jag 
har hört en SÄPQ-man förr 
tala så här offentligt och det var 
en upplevelse - Alf Karlsson 
levde upp till alla mina fördo
mar. Här fanns allt: världen 
sågs helt i säkerhetstermer och 
vänstern var den självklara 
huvud fienden. 

Pusjkin 
Charlie Nordblom är journalist, 
författare till boken "Industri
spionage" och utkommer den 
7 november ("?O-årsdagen av 
oktoberrevolutionen" som han 
påpekade) med en ny bok i 
ämnet. Hans rubrik var "Fors
kare viktig målgrupp för industri
spionage" och han ville varna 
för östeuropeiska gästforskare. 
Forskare från Väst åker österut 
för att de är intresserade av 
Pusjkin, medan de från Öst far 
västerut med väldefinierade 
underrättelseuppdrag och rap
portskyldighet. Få av dem stu
derar grundforskning, i stället 
gäller det militärt tillämpbar 
teknik. Man känner igen dem 
på att de kopierar oerhört 



mycket rapporter och köper 
böcker, och det fanns exempel 
på någon som sagt sig under 
ferierna skola jaga i Norrland -
i själva verket for han med flera 
väskor med papper hem och 
rapporterade. Mänga av forskarna 
är väldigt duktiga på att kunna 
upptäcka lämpliga agenter (eller 
"spotta" dem vid "targetade" 
universitet som Nordblom sa). 

Nordblom varnade för risker
na att unga forskarstuderande 
rekryterades som so~etiska spi
oner och hade en praktisk 
minnesramsa - de fem k-na -
för de olika stadierna i ett 
sådant förlopp: kartläggning, 
kontakt, kultivering, kapning 
och konspiration.Kultiveringen 
blev speciellt lätt att minnas 
genom att den sönderföll i tre 
tydliga stadier: Vodka, Whisky 
och Cognac. Men ibland kunde 
processen gå mycket snabbt, 
som en häftig förälskelse: "Man 
går frän osluld till bordellmam
ma på en dag". 

Nordblom menade att vi alla 
löpte. risker: "Det finns ingen 
som inte kan köpas". "Det 
finns ingen politiker som inte 
gått över lik för att nä sin posi
tion". Nordblom ansåg att Sov
j et redan före Afganistanskrigets 
böljan hade visat kraftigt ökat 
intresse för svensk spetstekno
logi. De "nyttiga idioterna" som 
kunde vara till hjälp för det 
sovjetiska spionaget fann man i 
första hand inom fredsrörelsen 
och inom progressiva rörelser. 

Komment21I: Nordblom ver
kade ha en något modernare syn 
på stormaktsspionaget och fram
hävde det ekonomiska motivet 
framför de ideologiska vid 
spionrekrvterinl(. 

Den avslutande diskussionen 
präglades av frågor om det 
fanns några enkla sätt att 
känna igen en sovjetiska spion, 
men det verkade inte så. Som 
Rolf Dolk uttryckte det: " Jag 
har eri känsla av att fienden 
ligger ett steg före." Alf Karls
son tog lillfället i akt att berätta 
om polska tavelförsäljare och 
om journalisten Ingemar Myhr
berg som skrivit kritiska böcker 
om ubåtsjakterna och som där-

för belönats. av Sovjet genom att 
ensam få en intervju med chefen 
för den baltiska flottan. 

Universiteten 
Vad hade då allt detta med 
universitetet att göra? Jag ställ
de den frågan. Jag menar, 
det finns ingen anledning att 
inte tro att att andra makter 
spionerar på svenska hemlighe
ter och det som sades är väl, 
trots tramset, relevant för mili
tära och industriella förhållan
den och särskilt för militär
industriella. Men för ett uni
versitet, som lever av och på 
öppenhet, vars produkt förutom 
utbildning är offentligt publicer
bart material? För universi
tetet är ju öppenheten ingen 
lyx, det är en nödvändighet, 
själva betingelsen för vår till
varo. Jag fick svar av Dekanus 
som pekade' på att militärt och 
industriellt finansierade forsk
ningskontrakt ställde oss inför 
problem. När jag då menade att 
man då borde undvika det 
polisiära oket genom att inte 
ta emot sådana uppdrag var 
hans svar att det fanns en majo
ritetsuppfattning vid Tekniska 
Högskolan att man borde ta 
emot dem och att den enskilde 
fickJaga sig. 

Det är alltså det det handlar 
om och kanske har jag ändå 

. varit oskuldsfull. J ag har trots 
allt i huvudsak varit positiv 
till de ökande kontatkterna 
mellan högskola och industri, 
förkroppsligade här i Lund 
genom Ideon, även om jag 
haft svårt att svälja all den 
blomsterfyllda retoriken. Men 
nu har vi tagit fan i båten och vi 
bör alltså se med misstänksam
het på invandrare, gästforskare 
och vänstersympatisörer. Skill
naden där är att jag inte tror 
att det skulle vara bra för det 
här universitetet och faktiskt 
inte heller för rimligt tolkade 
svenska nationella intressen. 
Men för Rikspolisstyrelsen och 
Vinge Integrated Proteetian 
verkar marknaden onekligen 
öppna sig. 

Sten H. 

Lucifersk nostalgi 
Lucifer drömmer sig tillbaka 
till ungdomens eldiga tider 
de oresonligt tvära men raka 
då VPK i sina hårda strider 
i en sociopolitiskt isolerad 

position 
ej släppte en djävul över bron . 

Lucifer är kommen till åren 
och önskar allt vore som förr 
då VPK följde de rätta spåren 
och skulle vilja öppna den dörr 
som leder tillbaka till ungdomens 

vår 
då man stark och frimodig går 

Lucifer blickar från höjden 
längt ovan vanligt folk 
och längtar få känna fröjden 
som en diktatorisk tolk 
av det rätta sättet att markera 

distans 
bortom all mått och sans 

Lucifer borde väl dock förstå 
att socialismens varma budskap 
förmår distrahera även också 
vårt trista blåaste borgerskap 
men innehåller en helt annan 

dimension 
än deras kollegiala ton. 

V. Ergilius 

Valbered 
• ntngens 

svek 
En valberedning har att represen
tera partiet i dess helhet - inte en 
partifraktion. Den grupp parti
funktionärer och .riksdagsmän 
som fikar efter makten inom vpk 
lyckades formera en valberedning 
som sympatiserade med dess syf
ten - det är allmänt bekant. För
frågningar inom partiet visade' 
klart att Lars Werner har ett över
väldigande stöd såväl bland part~ 
medlemmarna som bland väljarna. 
I det läget skulle en ansvarsmed
veten valberedning ha föres lagit 
Lars Werner som partiledare utan 
reservationer. Men den sittande 
valberedningen beslöt i stället att 
gå en partifraktion tillhanda. 

. Nu konstruerade man en paket
lösning - förberedd bland annat 
genom Viola Ciaessans avhopp 
frän posten som vice partiledare 
den 24 april. Jörn Svensson, Viola 
Claesson och Gudrun Schyman, 
tre av Lars Werners aggressivaste 
motståndare, föreslog till vice 
partiordförande med vidsträckta 
befogenheter. Bertil Måbrink 
skulle ta· över uppgiften som 
ordförande i partiets verkställande 
utskott. 

. Avsikten är uppenbar. Arran· 
gemanget syftar till att tvinga bort 
Lars Werner 6mlkle8M't eller suc- · 
cessivt och att indirekt påtvinga 
partiet den ledning som parti
opinionen tydligt avvisat. Den 
exempellöst smutsiga, mängåriga 
förtalskampanj som på interna 
möten och i andra "förtroliga" 
sammanhang riktats mot Lars 
Werner, personal på Ny Dag och 
personer som Bo Hammar har 
runnit ut i sanden. 

Då försöker man i stället nå 
målet med administrativa åtgärder. 
Till detta har valberedningen låtit 
sig utnyttjas. Däri ligger. dess stora 
svek mot partiet och partidemo
kratin. 

Till det skrämmande hör, att 
de personer som nu fikar efter 
makten i vpk systematiskt efter
strävar att mildra partiets kritik av 
övergrepp mot demokratiska och 
mänskliga rättigheter i länder som 
Sovjetunionen, Polen och Tjecko
slovakien, vilket framgår bl a av 
ändringarna i partistyrelsens pro
gramförslag jämfört med program
kommissionens. Belysande för följ
samheten till Sovjetunionens u t
rikespolltik är Bertil Måbrinks hel
omvändning i Eritreafrågan - i 
strid mot vpk : s principiella linje -
1980 och hans oreserverade stöd 
till den av Mengistu etablerade 
militärdiktaturen i Etiopien, som 
bär ansvaret för hundratusentals 
etiopiers och eritreaners död, för 
miljoners landsflykt liksom för 
det oändligt utdragna angrepps
kriget mot Eritrea. 

Valberedningens paketlösning 
innebär politisk och moralisk 
katastrof för vpk. 

Den måste avvisas! 
Gunnar Stensson 

~ - Fråndet 
~kommunala 

Papperskorg för Latinamerika 
Det verkar finnas en särskild 

papperskorg på rådhuset, där bor- . 
garna slänger alla skrivelser frän 
stödkommitten för Centralameri
kas folk. Det är inte första gängen 
som brev försvinner. 

Nu har stödkommitten åter 
skickat ett brev till kommunsty
relsen som är spårlöst borta. Det . 
föranledde vpks Sven-Bertil Pers
son att undra vad som har hänt 
med brevet. 

Kommunstyrelsens ordförande 
Gun Hellsvik lade pannan i djupa 
veck men kunde ändå inte minnas 
vad som hade hänt med skrivel
sen. Kanske hade den remitterats 
till fastighetsnämnden . Ingen sade 
sig veta. Inte heller tjänstemän
nen. Men Gun Hellsvik lovade att 
skaffa besked. 

Moderat personalpolitik 
Ibland är Gun Hellsvik alert . 

Hon kan t o m vara mycket alert 
och . utöva påtryckningar på de a 
andra borgerliga partierna innan 
de ska fatta beslut. 

Energiverkens styrelse skulle 
ta ställning till ett nytt avtal mel
lan bl a landstinget och kommu
nen om hur avfall från lasarettet 
ska hanteras. 

Personalen som arbetar m~d 
avfallet och som tillhör Lunds 
energiverk är bekymrad för sin ar-· 
betsmiljö. Att handskas med risk
avfall från lasarettet är längt ifrån ' 
ofarligt. 

Personalen ville ha sina syn
punkter på arbetsmiljön med i av
talet med landstinget. Men det 
passade inte Gun Hellsvik. Hon 
ringde upp ordföranden i energi
verkens styrelse Ingemar J chans
son (fp) och bad att personalens 
åsikter inte skulle tas med i kom
m un.ens avtalsförslag. 

Majoriteten inom energiverks
styrelsen beslöt dock, sedan vpks 
Lars Bengtsson protesterat mot 
påtryckningar~a. att strunta i Gun 
Hellsvik. 

Avtalsförslaget går nu vidare 
till . kommunstyrelsen. Vi får se 
om Gun Hellsvik öppet vågar före
slå att personalens krav· på en 
dräglig arbetsmiljö ska bort ur av
talet . 

skatteplanering 
Den politiska ledningen i ener

giverken är fortfarande svag. 
Tjänstemännen gör lite som de 
tycker, kanske av gammal vana. 

Den senaste affaren, som länge 
.förbryllat, verkar nu få en förkla
ring. Tjänstemännen leasade (hyr
de) på eget bevåg de sista värme
pumpen på Gunnesbo av Asea, 
trots att det fanns pengar avsatta 
i budgeten för inköp. Nu visar det 
sig att kommunen åtminstone 
kortsiktigt tjänar på affaren, men 
att <;len som gjort den största fÖr
tjänsten är Asea. Leasingen ingår i 
Aseas skat teplanering. Hand i 
hand med storfinansen lurar 
Lunds kommun staten. 
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Alla stöder inte 
Vi måste säga vad vi tycker. Det 
är så besvärlig med dessa motsätt
ningar. Och ibland tycker man si 
och ibland så. Ibland tycker jag 
att de som inte tycker om Svens
son tycker illa om honom. 

Och stackars Viola. Hon har 
inte råd att engagera sig i kvinno
kampen. Kanske är det en kom, 
plott mot henne? Vem vet? 
• Vi måste vara raka. Inte skylla 
på andra. Och vad har vi själva 
gjort? Så egentligen måste vi skyl
la på alla. Alla har gjort fel? Och 
att organisationen inte funkar 
beror på dig och mig och ... Inte 
kan man väl skylla på partisekre
teraren. stackars honom . .. 

Det är så fint ordnat att man i 
partiet samlat alla uppfattningar. 
Tjusigt. Men det är kanske besvär
ligt egentligen? Hur gör vi egent
ligen? Och tilJ fru Friberg: Det 
finns dom som stöder och dom 
som inte stöder! Så det så. BH 

Från viinster? 
Veckobladet, blåsorkestern och 
Lund sett från vänster år så
dant som gör det roligt att till
höra vänstern i Lund, även om 
man hukar sig någonstans utan
för partiet. Det vore ·väl för 
mycket att tala om någon egent
lig ·vänsterkultur, men det är än
då klart att vänstern här i stan 
är något mer än partiapparaten 
och sammanträden. 

Styrkan i »Lund sett från vän
ster 1987» är rapporterna och 
historikerna. Det är skönt att få 
ordning och sammanhang i det 
man råkar veta om Lunds fria 
teatrar, om ae små lundensiska 
bokförlagen eller om den lund
ensiska studentpolitiken från 
vänsterstyret i början av 7 O
talet och fram till dagens kul
turradikaler. 

J ag är också svag för rappor
ter från det praktisk-politiska 
arbetet i vardagslivet, som t ex 
den från Linero. På många håll 
arbetas det-på samma sätt, och 
det kan verka som om allt går 
trögt. Då är det u,ppmuntrande 
att läsa om andras envishet, om 
h ur 'man har lyckats övervinna 
ett och annat hinder. 

Uppiggande är också Anders 
Salomonsson funderingar om 
McDonalds: vår svenskhet är 

Postadress. 

Avvikande mening I 
Jag ser i tidningen att mp ville 

lägga den nya elcentra1en i p-huset 
Färgaren (E pas/Tempos/ Åhh!ns). 
Framtidenseltrafik skulle tjäna på 
den placeringen, förklaras helt rik
tigt. 

Tyvärr röstade vpk med de 
andra partierna om placering vid 
Södertull. 

Synd att inte vpk-aren kunde 
hänga på mps smått geniala för
slag. Kanske kunde de miljövänli
ga partierna ha någon form av in
formella kontakter i frågor som 
dessa. 

Avvikande mening II 
Samma kommunstyrelsemöte 

avvisade förslaget att byta namn 
på Lunds Arbetarinstitut till 
Lunds Föreläsningsförening. Men 
vpk-aren ville ändra. 

sakligt sett handlar det natur
ligtvis om en ren populärföreläs
ningsverksa!llhet och har inget 
med arbetare att göra. Men nog 
kunde vi av historisk pietet slå 
vakt om den enda lokala symbol
rest som återstår av de liberala, 
filantropiska 'arbetarrörelsen.' Pre
cis som vi värnar om allehanda ur
modiga särdrag i stadsbebyggel-
sen. 

Gunnar Sandin 

Konduktör tecknar järnvägspostiljon. 

djupt rotad, raggmunkarna kom
mer att' överleva. Men min favo-
rit i häftet är bitarna om och aT 
lundaförfattaren Hedenskog. 
Gunnar Sandin skriver verkligen 
bra: · med sting, flyt och sub
stans. Och novellen av Heden
skog är perfekt som tidsdoku
ment, en Edvard Perssonftlm i 
kompaktform. 

Det jag skulle kunna önska 
mig vore en lite tyngre, liwmer 
analytisk artikel. Man kunde 
tänka sig en mer ambitiös ana
lys av kollektivt boende(Texten 
om slottet är i gulligaste laget.) 
Eller kanske en ordentlig ge
nomlysning av en könspolitisk 
fråga, där innehållet står i för
grunden och det könspolitiska 
spelet i sammanträdesrummen 
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Börje Hansson sprider 
osann uppgift. 

Fritidspedagogen som arbeta
de på Norra Fäladens stadsdels
bibliotek sparades bort alldeles in
nan det var dags att överföra bib
lioteksverksamheten till kommun
deJ' Norr. På huvudbiblioteket be
höll man dock sin egen fritidspe
dagog. 

Kajsa Theander (vpk) tar upp 
denna händelse i en interpella,tion 
i fullmäktige som handlar om 
konsekvenserna av förvaltningens 
sparnit. I ett skriftligt svar, som 
Börje Hansson (biblioteksnämn
dens ordförande, c) kommer att 
läsa upp, försvarar han sig med ett 
resonemang som går ut på att 
Norra Fäladen redan åtnjuter ext
ra förmåner jämfört med andra 
filialer. 

Men då talar den normalt he
derlige Börje Hansson osant, kan
ske för att han öst ur grumlig käl
la. Hade han i stället gått till för
valtningens eget budgetförslag för 
1988 och summerat kostnaderna 
för personal, hyra och medier ha- · 
de han fått följande kostnads
rangordning i tusentals kronor: Li
nero (974) , Sandby (907), Dalby 
(880) , Veberöd (736), Norra Fäla
den (696) Nöbbelöv (677) och 
Genarp (654). Fäladen tillhör bot
tenlagen trots att området är 
stort , invandrarna många och bib
lioteket fyller den dubbla uppgif
ten av folk- och skolbibliotek . 

Filialföreståndare 

relateras därtill. Är det inte ock
så dags för en eller två rejäla 
artiklar om markpolitik? 

Den politisk-estetiska sidan 
skulle jag också vilja se för
stärkt. Karl Wittings diktsnut
tar i Veckobladet säger ibland 
mer än långa artiklar. Mycket 
kan också sägas kraftfullare 

. med bilder. Då menar jag inte 
illustrationer utan bilder som ta
lar själva: satiriska tecknade se
rier, mångtydig grafik, ögonöpp
nande kollage. Ordna en tävling 
till nästa årgång och inbjud po
eter, novellskrivare och bildma
kare att säga något väsentligt 
·om Lund! 

Jag lägger ifrån mig boken. 
Är det här Lund sett från vän
ster, kan man undra. Eller bara 
Lund sett uppifrån, nerifrån, 
inifrån , utifrån? Kanske är det 
snarare vänsterns perspektiv än 
vänsterperspektiv som anläggs 
i den här boken. Det är en sym
patisk bok, måhända alltför 
sympatisk. Det skulle sitta gott 
med ett och annat lite mer 
utopiskt, ett och annat lite 
fräckare socialistiskt inslag nästa 
gång. 

UlfTeleman 

VPK i Radio Solidaritet 
På måndag den 25 maj är det 

dags för vpks närradiosändning i 
Radio Solidaritet. So.m bekant 
sänder vpk den fjärde måndagen i 
varje månad kl17 .30- 18. 

. I måndagssändningen ska vi 
försoka få några fårska rapporter 
från den då pågående vpk-kon
gressen i Stockholm, bl a om hur 
vpk Lunds många olika motions
förslag tas emot. 

Lördag: tut i lur 
och ångvissla 

Det händer mycket i Lund på 
. lördag. Kungabesök , ångtågsresa, 

bananfest, vårfest på Linera och 
mycket annat. Det är dock inte 
för att fira kungabesöket som 
Lunds kommunistiska blåsorkes
ter konserterar på Mårtenstorget 
kl 11 - 12 . Utan för att illustrera 
temat TRAFIK: kraven på en bra 
kollektivtrafik och kampen mot 
bilismen är givna ämnen. Gratis 
luft bjuds också på. 

NY DAG, vpks tidning, finns att 
•köpa på fÖljande ställen i Lund: 
Pressbyrån Centralen och Botulfs
platsen, Ahl<!ns, Lasarettskiosken 
och Konsum Fäladstorget. 

BLASORKESTERN. Lö 23.5 kl 
10.40 samling på M årtenstorget 
för trafikappellmöte. Nr 44:2, 
131, 157, 164, Ta tåget, Isabella. 
Sö 24.5 kl 10.40 Korpens Dag. 
Samling stadsparkskafeet. Sam, 
ma som ovan plus 8, 12, 84, 89, 
100, 131, 163, 166 och 173. Kl 
18.45 rep_ på Palaestra. 

Kompol har möte m å 25.5 kl 
19.30 på vpk-lokalen •. 

D etta nummer gjordes av Finn 
Hagberg, Rolf Nil!j,{on, Gunnar 
Sandin och Lasse Svensson. 

Kontaktredaktör för nästa nummer 
är Finn Hagberg, tel 12 90 98 .. . 
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