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Riksdagskandidat 

Vpks valkonferens fastställde 
efter kort diskussion och en
hälligt valberedningens för
slag till riksdagslista för fyr
stadskretsen. Den toppas av 
lundabon Rolf Nils(s)on -
stavningen växlar. Valbered
ningen hade velat ha en kvin
na på första plats men trots 
stora ansträngningar inte hit
tat nål!on villig kandidat med 
tillräckligt stöd. Ett senkom
met förslag var angivet med 
alltför mycket förhinder, vill
kor och vacklan. I slutom
gången var Rolf ensam kandi
dat. 

- Oresundsförbindelserna 
är vdr - kanske viktigaste re
gionalpolitiska frdga. Din 
dsikt? 

- Jag vill kunna åka tåg 
till Köpenhamn. Båtarna fun
gerar hyggligt på den korta 
sträckan Helsingborg-Hel
singör. Här i söder är de trev
liga för utflyktresor men kan 
aldrig tillgodose dagliga pend
lares behov. J ag är kritisk till 
de isolationistiska argumenten 
om alltför stor dominans av 
danska och andra utländska in
tressen. Om kapital lämnar 
landet så sker det på tele
kabel, inte för att det finns en 
tAg tunnel. 

-Du upplevs själv som 
dansksinnad med bl a Scherfig 
som favoritförfattare. Somliga 
i vpk Skdne har avundsjuk 
sneglat pd Socialistisk folke
parti och deras framgdngar. 
Finns det ndgot att lära? 

- Jag är för lite insatt i 

folketingspolitiken för att 
veta om det finns något att ta 
efter där. Men allmänt sett 
måste det finnas lärdomar att 
dra. Vi ska veta att deras ut
gångsläge för inte alltför 
många år sen var sämre än vad 
vpks är nu. De har bl a lyc
kats klargöra långt bättre än 
vi att de är ett parti för hela 
vänstern, att man t ex är väl
kommen fast man är mera fe
minist än socialist. 

-Du brukar köra bil till 
jobbet i Hörby. Vad tycker du 
om bensinskatten? 

- Att den ska höjas sA att 
bensinen blir minst lika dyr 
som i Danmark och andra 
grannländer. Då räcker inte 25 
öre långt. Det hårda mot
ståndet från vissa vpk-are har 
förvånat mej. Det finns ingen 
politisk logik bakom det. 
Delvis kan det kanske tolkas 
som ett "riksdagsgräsrötter
nas" uppror mot uppgörelser 
med regeringen i allmänhet. 
Men det är i så fall ett uppror 
mot inte bara Werner utan 
hela den nuvarande partiled
ningen. 

Polisbilen MGH 884 
stod i torsdags "parkerad" 
utanför polishuset i tjugo mi
nuter, nio meter framför över
gångsställe och med ena fram
hjulet på trottoaren. Inte vac
kert! 

Sur1 Axelsso11 
på Lundabesök 

Föreningen för Kvinnliga 
Forskare och Kvinnoforsk
ning i Lund har upprättat den 
fina traditionen att i an
slutning till sitt årsmöte in
bjuda någon som håller före
drag under rubriken Kvinnor 
och skapande. Sun Axelsson 
var årets gäst. 

Den formella delen av års
mötet (i måndags) var kort 
och odramatisk. En styrelse 
med många nya namn valdes. 
Veteraner som Inger Löv krona 
och Tora Friberg avtackades. 
Efter en viloperiod är de sä
kert tillbaka. 

Salen var fylld när Sun in
'ledde diskussionen. Hon be
rättade om sina egna erfaren
heter och sin läsning av andra 
kvinnliga författare : Woolf, 
Sandel, Nordenflycht, vad det 
gäl!er skapan~ets villkor. 
Kvmnoperspekttv är ett under
ifrånperspektiv, ett slavper
spektiv. Sun nämner Wilma 
·Stockenström. Det är sv ärt 
med manliga kritikers oförstå
else. Varför är de ofta pre
stigefyllda och rädda? Rädda 
för vad? 

Frågorna som följer ä r 
många. Vad inenbär skrivan
dets mödor? Hur kombinerar 
man skrivande och kvinnoliv? 
Hur försörjer man sig? Hur gör 
man egentligen när man 
skriver? Sun berättar öppet 
och uppmuntrande. Hon talar 
som om hon hoppas att det 
bland oss finns de som vill 
skriva, och hon tycker det är 
viktigt att kvinnor skriver. 

Och vi suger At oss, även 
vi som inte har ambitioner 
utöver vår forskning. Vi vet 
hur mödosamt skrivandet all
tid är, och vi känner att även 
för en forskningsrapport gäl
ler Suns första råd: Bestäm dig 
för vad som är viktigt att 
säga. 

En del av sina svar gav Sun 
i form av kortverser. Dagens 
YB-dikt är en tidigare opub
licerad handledning för kvin
nor med diktarambitioner. 

Ann 

Inte går det att 
dikta inne i kylskåpet. 
Inte ens med vantarna på. 
Men pröva medan du diskar 
och ha alltid penna 
och papper i sängen. 

Sun Axelsson 

Motkampanjtips 
De nya papperskorgarna i cen
trala Lund, med reklam för 
MacDonalds, har väckt debatt. 
Kanske fälls avgörandet om 
dem i byggnadsnämnden nu på 
måndag. Tills vidare vill vi 
förmedla ett litet tips till dem 
som vill ge hamburgerkedjan 
ett litet tjuvnyp. Ha en tjock 
spritpenna i fickan och kom
plettera reklamtexten när du 
går förbi. 

Ett bra antibudskap lär vara 
"MacDonalds blandar fiskmjöl 
i köttfärsen". "Råttkött" är för 
burdust, det tror folk inte på. 
"Fiskmjöl" låter däremot rätt 
plausibelt med tanke på kyck
lingdebatten. Och redan en 
vag osäkerhet är nog för att 
skapa olust hos den presum
tive hamburgerköparen. Och 
hos firman. 
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Miljö ja 
Ekonomi nej 

För några veckor sedan hölls 
en debatt mellan Vpk och 
Miljöpartiet under rubriken 
"Miljö och samhälle". 

Debatten visade att Mp är 
radikala i synnerhet på natur
miljöfrågor, men något mind
re intresserade av arbetsmil
jön. När det gäller ekonomis
ka frågor och internationell 
solidaritet blir det problem 
med M p :s "trovärdighet" för 
att använda ett slitet uttryck. 

Man deklarerar sina "fyra 
solidariteter" (solidaritet med: 
naturen, kommande genera
tioner, fattiga och förtryckta 
i världen samt utsatta grupper 
i Sverige). Hur ska då denna 
sympatiska politik genomfö
ras? Jo, genom att arbeta för 
ett mänskligt, mångsidigt 
samhälle där det är viktiga
re att leva och vara än att ha 
och äga! Det är naturligtvis 
riktigt att skövlingen av jor
dens naturtillgångar måste 
hejdas. Mp riktar sitt krav 
till de svenska konsumenter
na. Det är att slå åt fel håll. 
Konsumtionene styrs av 
producenterna, - kapitalis
terna - som i sin tur drivs 
av tvånget att förränta kapi
talet. Deras motto är säkert 
"Det är viktigare att äga än 
att leva" . 

I sin "lilla gröna" skriver 
MP beträffande U-ländernas 
problem att "den rika delen 
av världen måste betala bättre 
för u-ländernas varor". Också 
här ligger M p :s dilemma i att 
man inte pekar ut vem som 
egentligen bär skulden till ut
sugningen. Det är inte de 
"fattiga och förtryckta" som 
får det bättre genom M p :s 
förslag. Det är i stället de 
multinationella företagen som 
Mp i och för sig ogillar därför 
att de använder barnarbetare. 
Mp inser inte att "de fattiga 
och förtryckta" är fattiga och 
förtryckta just därför att de 
inte har makten över sitt 
lands produktion och utnytt
jande av naturtillgångarna! 

Mp "vädjar till plånboken" 
och vill ha kvar "blandekono
min" - som man säger är en 
"blandning av marknadseko
nomi och planekonomi". 
Detta säger Mp om ett land 
där kapitalets koncentration 
gått längre än i något annat 
land! Finansvalparna ler över 
att någon tagit deras propa
ganda på allvar! 

Slutsatsen blir att Mp 
ställer bra krav när det gäller 
naturmiljön, vettiga krav när 
det gäller naturtillgångarna, 
men inte lyckas förklara HUR 
man skall genomföra, fram
förallt sin ekonomiska politik! 

Öresundsdebatt på 
vpk-konferens 

- Vi ska inte bereda borgarna den glädjen att 
vpk ramlar ur riksdagen, sa vpks partisekreterare 
Kenneth Kvist l lördags när det skånska partl
distriktet höll sin årskonferens l Malmö. Men det 
förutsätter att vi hanterar våra konflikter på ett , 
vettigt sätt. Det är naturligt att vi har olika åsikter 
men vi bör sluta upp med att sätta lättvindiga och 
förlegade etiketter på varandra. Det finns t ex inget 
fog för talet om en "nybrezjnevistisk" linje inom 
partiet. 

Kenneth Kvists anförande 
gav inte upphov till några 
egentliga motinlägg och det 
var allmänt sett en lugn års
konferens. För första gängen 
på minst tjugo är fanns re
presentanter för Klippan där 
en vpk-organisation har ny
bildats. Rolf Nilson omvaldes 
som distriktsordförande och 
till de nya medlemmarna i 
distriktsstyrelsen hör Marga
reta Nordh frän Lund. 

Arbetarklassens 
sjunkande 
självförtroende 
Kenneth Kvist säg emellertid 
allvarligt på vpks läge i ljuset 
av aktuella opinionsmätningar 
och den sjunkande aktiviteten 
i partiet. Bägge företeelserna 
är utslag av djupgående pro
cesser. Det är först nu som 
högervägen har fått fullt ge
nomslag. 

Det har förvisso skapats 
motrörelser, men vi bör inse 
att de är svaga och obestämda. 
Arbetares och andra vanliga 
människors politiska självför
troende har sjunkit. En aktuell 
LO-rapport visar att en stor 
minoritet inte ens tror sej om 
att kunna formulera en pro
testskrivelse eller ett över
klagande om något som drab
bar dem. 

Omvänt finns det andra 
som inte saknar självförtro
ende. Se på kapitalets just på
gående, väldsamma omstruk
turering av skogsindustrin! 

Ny Dag, bensin och EG 
Allt detta försvårar för vän
stern och vpk, men därtill 
kommer partiets interna svå
righeter. Kenneth Kvist kände 
sej föranlåten att utförligt mo
tivera sitt och den övriga par
tiledningens agerande i Ny 
Dag-frågan. Med en upplage
minskning under åttitalet frän 
18 000 till 8 000 var vi 
tvungna att agera, menade 
han. Just nu, efter åtgärderna, 
har nedgängen åtminstone av
stannat. 

Om bensinskatten behövde 
han inte vara lika utförlig ef
tersom skånedistriktet tillhört 
dem som uppmuntrat till en 
uppgörelse med regeringen. 
Han inskärpte att partidistrikt 
inte kan ge eget mandat åt 
riksdagsledamöter utan att 

riksdagsgrupp och partistyrei
se måste ha avgörandet i frå
gor som de aktuella. Men han 
förutsåg ett hårt "diskussions
arbete" innan frågan om ben
sinskatten var avgjord. (När 
detta läses vet vi hur det 
gick.) 

EG-politiken är en annan 
aktuell debattfråga i vpk. Ken
neth Kvist såg dock inget 
märkligt i att radikala partier 
utom (som vpk) respektive 
inom EG (som italienska PCI) 
har olika stategier. 

"Rabies via tunnel" 
Mot slutet fick årskonferensen 
liv . Redaktionsutskottet före
slog nämligen ett uttalande 
om fasta Öresundsförbindelser, 
en fråga som länge har varit 
omstridd bland de skånska 
vpk-ama. Utskottet ville göra 
en försiktigt positiv marke
ring om tågtunnel och fick 
stöd av delegater frän Lund. 

Men det kom mothugg ock
så. Representanter för Hel
singborg vidhöll sitt gamla 
motständ mot alla fasta för
bindelser. De hade varit med 
om att fatta beslut om kom
munala investeringar för flera 
hundra miljoner som delvis 
skulle bli onödiga med en 
tunnel i södra Öresund. Också 
kom Malmö kom kritiska rös
ter. Man oroades för följderna 
av att dela arbets-, bostads
och kapitalmarknad med Kö
penhamn. Ett malmöombud 
varnade också för att rabies 
kunde spridas frän konti
nenten till Skäne via en fast 
förbindelse. 

Inför dessa motsättningar 
fann årskonferensen för gott 
att inte ta något uttalande. 
Frågan överlämnades i stället 
till den nya distriktsstyrelsen. 
Däremot antogs ett uttalande 
mot den nya vägen av "för
svinnanden" i Chile. 

Om Barsebäck 
I en interpellation till kom
munstyrelsen i Lund frågar 
Sven-Bertil Persson "hur 
Lunds kommuns representan
ter i Sydkrafts styrelse tänker 
agera på bolagsstämman för 
att förmå ledningen för syd
kraft att gå in för en nära av
veckling av kärnkraften och 
utveckling av alternativa 

Pessimism 

i överkant 
I förra numret av VB görs en 
värdering av kommundels
nämndsförsöket på Norr som 
är onödigt pessimistikt! Under 
den stående spalten "Från det 
kommunala" skriver veckans 
kommunalpolitiker att under 
de tio månader som gått ingen 
verklig förbättring ägt rum. 
Det har varken blivit mer de
mokrati, bättre service eller 
större politisk aktivitet. 

En hel del har dock hänt 
som talar för försöket . Norr 
har fått lokala politiker som 
verkligen engagerar sig för 
stadsdelen och som blivit syn
liggjorda för de boende. Fram
för allt har s och vpk tagit 
upp en rad lokala problem. 

Det har hållits en mängd 
öppna möten och andra ar
rangemang som tillsammans 
med stadsdelstidningen 
"Knorren" gjort att kommun
delsnämnden är känd av näs
tan 80 procent av de boende, 
en tror jag ganska hög siffra i 
dessa sammanhang. 

Det välbelägna kansliet i 
köpcentrat har blivit något av 
en medelpunkt för stadsdelens 
politiska och administrativa 
liv. Det finns redan en del ex
empel på att ärenden hand
lagts snabbt och effektivt. 
Vaktmästarna på Smörlyckan 
har fått bättre arbetsförhållan
den och lokala idrottsföre
ningar mer tid i idrottshallen. 

Planerna på utbyggnad av 
Norra Fäladen har varit ut
ställda på kansliet och de 
boende har haft möjlighet att 
komma in med synpunkter. 
Det finns en massa motioner 
som är under behandling och 
som kanske kan leda till för
bättringar. 

En ide som dykt upp är 
att övergå till "självstyrande 
resultatenheter" så att de an
ställda får ett direkt are in
flytande över verksamheten, 
exempelvis kunde bygglekar
na, fritidsgården och parkar
betarna sköta sig själva i den 
meningen att de har ett eget 
budgetansvar och själva kan 
förverkliga de mål som poli
tikerna ställer upp. 

Summa summarum, en hel 
del händer på Norr som kan 
bära frukt i framtiden. 

FH 

energikällor". 
Detta mot bakrund av att 

Sydkraft inte alls är intresse
rat av att stänga några reakto
rer och att Lunds kommun 
faktiskt är en av huvudägar
na i (det allmännyttiga?) 
kraft bolaget. 



Kanske vätgas? 
»Vi bör ha klart för oss att 
bakom motståndet mot vät
gas döljer sig ett gäng tåg
tokiga lundaakademiker 
som utnyttjar vpk som ett 
redskap i kampen mot den 
stora fienden BILEN! Efter
som man kan driva bilar 
med vätgas måste följakt
ligen även vätgasen bekäm
pas! 

I takt med det tågvänliga 
miljöpartiets framgångar har 
spårfanatikernas politiska 
framtoning alltmer kommit 
att präglas av nolltillväxten, 
småskalighet och allmän 
teknikfientlighet( om det in
te gäller något som går på 
räls, förstås), och i vpk 
Lunds studentikosa Vecko
blad flörtar dessa övervint
rade rödvinskommunister 
ogenerat med dem som kan 
komma att bli maskrosvins
falangen i en framtida röd
grön allians. 

Det luktar gammal grön 
våg, lite astrologi och en 
egen fårskock på tomten 
(alternativt 40 skrotcyklar 
och ett trasigt växthus) lång 
väg! 

Med andra ord: kraven på 
en begränsning av bilismen 
representerar idag en miljö
flummig bakåtsträvarfalang 
inom vpk - en falang med 
fötter i - 68 års student
vänster, hjärtat i miljöpar
tiet och huvudet under ar
men!» 

Så här skulle ett debatt
inlägg för vätgas kunna se 
ut men är det verkligen så 
vi ska föra debatten i Vec
kobladet? Har motsättning
arna i vpk gått så långt att 
ingen saklig diskussion läng
re är möjlig utan menings
motståndare avfärdas genom 
att man placerar den i nå
gon suspekt falang eller 
fraktion som man bör und-

8 mars: 
störta patriarkatet! 
Som prenumerant på VB blir 
jag arg . över reportaget om 
firandet av 8 mars i Lund. Var 
finns det politiska budskapet? 

När skrev ni att l maj 
är en "trivsam" tradition? 

När inskränkte sig l :a maj 
reportagen till en diskussion 
om förstamajtalarnas scenvana? 

Är det så att den man
liga redaktionen inte inser 
värdet av 8 mars som en 
politisk högtidsdag fullt järn
bar med l :a maj? 

Som en liten rapport från 
ett totalt insnöat Umeå kan jag 
berätta att 8 marsfirandet 
fortsätter med stor kampanda. 
Vi demonstrerade under parol
len Störta Patriarkatet - Bygg 

vika kontakt med? Detta 
skrivet med anledning av 
Gunnar Sandins inlägg om 
vätgas i VB nr 9. 

Eftersom Gunnar, vad de 
sakliga argumenten mot vät
gas beträffar, hänvisar till 
Sven-Inge Cederfelts inlägg 
i Vpk-Information har jag 
noga studerat detta dock 
utan att bli så värst mycket 
klokare. Torsten Nordland
ers svar i samma nr ger där
emot betydligt mer informa
tion även om det andas en 
viss förkärlek för det stor
skaliga. 

Om Torstens uppgift, att 
landets alla bussar skulle 
kunna drivas med befint
ligt överskottsväte från vår 
industri, är riktig (se även 
SDS 13 .3.88), är vätgasen 
ett mycket intressant alter
nativ ur miljösynpunkt så 
vitt jag kan förstå. Kärn
kraftsindustrin med vänner 
har ju lyckats utvidga el
marknaden genom en ökad 
användning av elvärme och 
syftet med detta har inte. ba
ra varit att få avsättning för 
överskottselen utan även att 
försvåra avveckligen av kärn
kraften. Att man har tillåtits 
göra detta är enligt min me
ning ett av de största poli
tiska sveken under 80-talet! 

Vad händer nu med av
vecklingen om kärnkraftsin
dustrin upptäcker att miljö
vännernas krav på renar 
luft bl a med hjälp av sats
ning påelfordon (tåg, tråd
bussar, elbilar och -bussar) 
går att utnyttja för att 
ytterligare befästa vårt el
beroende? 

Sedd i det perspektivet 
tycker jag att vätgasen är 
värd en seriös diskussion 
utan sidoblickar på lämp
liga lojaliteter. 

Gunnar Belin 

den feministiska socialismen. 
Vi hade kulturfest och den 
socialdemokratiska Västerbot
tens Folkblad var fylld av kvin
napolitiska reportage och bild
uppslag med anledning av inter
nationella kvinnodagen. 

Dessutom vill ja~ ge ett 
glädjande budskap att VPK :s 
kommunfullmäktigelista top
pas av 5 kvinnor. Därefter delar 
2 män och 3 kvinnor på 
följande fem platser. Vem 
kunde tro det för· några år 
sedan? Men som alltid kamra
ter - Kamp lönar sig - även 
Kvinnokampen. 

Eva Linde Johansson 

Svar till 
vätgasmotståndare 
Jag är den skibent i VB nr 7 
som propagerade för vätgas 
genom att i positiva ordalag 
kommentera en vätgasbil som 
Mercedes Benz konstruerat. 
Till min stora överraskning 
tycks jag därmed, att döma av 
en insändare i VB nr 9, ha 
hamnat i dåligt sällskap. Inte 
visste jag att vätgas även ideo
logiskt var en explosiv vara. 

Genom att intressera mig 
för vätgas som drivmedel för 
kolvmotorer (en orsak: av
gaserna består nästan enbart 
av vatten!) tycks jag ha ham
nat i en grupp av nydogma
tiska Wernerkritiska ex-KU
are vars tänkande bl a siktar 
mot att rädda åldrade industri
regioner i Norrland. Jag är 
född i Luleå så det kan ligga 
något i det, men jag tycks 
dessutom ha närmat mig Ly
senkos utvecklingslära, vilket 
i detta fall måste betyda att 
jag anser att förvärvad vätgas 
kan ärvas. Det påstås att jag 
är på samma kurs som ben
sinskattehöjningsmotstånda
ren Karl-Erik Persson och att 
jag i största allmänhet visat 
oförstånd genom att inte lyss
na på lundabon Sven-Inge 
Cederfelts vätgaskritiska syn
punkter. 

Men det är inte nog här
med, jag är också på väg att 
hamna i Moskvas klor, efter
som man i dagens Sovjet 
tycks hysa intresse för vätgas. 

Det var många åtalspunk
ter och även om möjligheter
na till framgångsrikt försvar 
verkar små ska jag i nästa VB 
göra ett lamt försök. 

Finn Hagberg 
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KODEN 

~Från det 
Wammunala 

Rädda Stockholm- överhetta 
Lund 
Lunds kommun skall bidra 
med etthundratusen kronor i 
en kampanj med syfte att 
locka företag från den över
hettade stockholmsregionen 
till Malmöhus län. Kampanjen 
skall pågå ett par veckor i 
höst och bland inslagen märks 
förvandling av ett storhotell i 
Stockholm till skånsk ambas
sad, utnämning av landshöv
ding Göransson till skånsk 
ambassadör med åtföljande 
överlämnande av introduk
tionsbrev till finans- och 
fastighetsborgarråd i Stock
holm. Skånska riksdagsmän 
blir utnämnda till "charge 
daffairs" för Skåne. (däri
bland Rolf Nilson, Lund?) 
osv i samma stil. 

Och det är väl just att 
Lund erbjuder sina tomma, 
billiga lägenheter och sina 
tomma barnomsorgsplatser 
till förtvivlade stockholmare, 
eller ... ? 

Vpk, miljöpartiet och cen
tern röstade mot! 

En billig arbetsmarknadspoli
tisk åtgärd! 
För många, som av olika 
anledningar inte "platsar" på 
den "normala" arbetsmark
naden är lönebidragsanställ
nin~ en bra lösning som ger 
möJlighet till meningsfull 
sysselsättning samtidigt som 
de allmännnyttiga organisa
tioner där de är anställda blir 
hjälpta i sin verksamhet. 

För några år sedan sänktes 
stasbidraget från l 00 till 90% 
vilket drabbade många före
ningar och anställda hårt 
(ökade kostnader eller avske
d). Kommunen valde att ge 
ett mycket begränsat bidrag 
(för 5 av 217 lönebidra~s
anställda har ·kommunen gatt 
in och täckt den uteblivna 
bidragsdelen. övriga förening
ar får själva bekosta de 
återstående l O procenten, 
pengar som man skulle be
hövt för sin utåtriktade verk
samhet). 

Nu sker en viss förbättring, 
föreningarna delas in i olika 
"kvotgrupper", vilket innebär 
att handikapp- och klient
organisationer får full täck
ning medan kultur- och in
vandrarföreningar och idrotts
och fritidsföreningar får 7 5 
resp 50% täckning. 

Vpk menar att kommunen 
bör ta fullt ansvar och ge 
l 00% täckning till alla som är 
berättigade till lönebidragsan
ställning. 

skattesänkning inför valet? 
skatteintäkterna blir större 
än man tidigare räknat med. 
Trots detta väljer borgarna i 
sitt ramförslag mför det fort
satta budgetarbetet att ligga 
lågt och endast ge plats för 
mycket marginella förbätt
ringar. Detta kan tyda på att 
man planerar komma med ett 
skattesänkningsutspel strax 
före valet i höst. Kanske 
under J?.arollen: 
"Mer till MEJ! Mindre till oss. 
Rösta borgerligt!" . 
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Ljugarbänken 
Varför höjs inte kommunalskatten i 
år heller? 

Gun Hellwik (m) 

Vi önskar urholka det allmänna så 
att marknaden kan ta över. 

Ebbe Lyttkens (fp) 

Vi vill tvinga förvaltningen att ta 
ut avgifter. Kommunal service 
måste få kosta. 

Lera V Andereson (c) 

Folk är snåla och vi fikar efter 
röster. 

• 
Lerry Andow (a) 

Vi har lärt oss av vpk att kräva mera 
utan högre skatter. 

Kjell Dahlström (mp) 

Det kommunala slöseriet måste 
minska och i stället pengar 
läggas på vindsnurror och sånt. 

Inför påsken (III) 
På ett plan är det hela så en
kelt: det är vår,bäckama kvill
rar, man går med lätt ryggsäck 
genom det skånska kulturland
skapet. Tankarna blir lätta och 
samtalen spirituella, det är en 
lust att leva. Ofta blir det ock
så ett rejält v armluftsgenom
brott söderifrån, och det kan 
vara klokt att ta med solglas
ögonen. 

Men det ska inte förnekas att 
man på en påskvandring ock
så konfronteras med de stor a 
existensiella frågorna. Vadan 
och varthän, frågar sig t.ex. 
ofta vandraren och då gäller 
det att ha ordning på kartorna. 
Vad gäller de mänskliga rela
tionerna är det många som har 
tagit intryck av kvällarnas 
psykodrama när vindskyddet 
ska resas. 

För att vara helt allvarlig: 
att gå i Skåne är att återerövra 
landskapet. En skånsk ås kan 
lätt reduceras till något s o m 
flimrar förbi genom bilfönstret 
på tio minuter. Går man i stäl
let på den gamla landsvägen 
bredvid återtar åsen sina pro
portioner _och _man upplever 
den med sma smnen. 

Några vanliga miss~ppfatt
ningar bör kanske 1111 slut 
redas ut: 
- vi går på påsken för att det 
är en långhelg och för att även 
denna årstid har sitt behag 
- man fryser inte, inte ens om 
det är minusgrader 
- man kan bli ganska trött och 
stel i lederna och har man o
lämpliga skor kan man få blå
sor på fötterna, men man lider 
inte 
- vem som helst får vara med, 
man behöver inte tillhöra nå
got innegäng av vpk-are. Det 
går utmärkt att vandra med en 
dag och sen ta bussen hem. 
Därmed får det vara nog med 

reklampro san; i nästa VB -nr 
meddelas detaljerna om årets 
vandring. 

Lucifer, Vandringssektionen 

Barn till 
Samma dag som Rolf Nilsson 
utsågs till riksdagskandidat av 
vpk-Skånes distriktskonferens 
blev sönerna J ens och Emil 
juniormästare i handboll. Det 
bör alltså för familjen Nilsson 
ha varit en dag att minnas. 

Det finns också andra 
lundavpkare som har barn 
med säregna talanger. Lisbeth 
Dahlins son Martin har blivit 

·målspottare i Malmö FF och 

Karin Blom 
Uardavägen D:85 
223 71 Lund 

Risk för 
feldividering 

En av våra unga välutbildade 
läsare har hört av sig och ve
lat korrigera några felaktig
heter i en kortartikel med ru
briken "Vårt eget djur" (VB 
nr 7). Här påstås av lunda
zologen Olle Liberg är utsedd 
till ledare för ett stort inven
teringsprojekt av hjortar. Det 
ska vara rådjur! 

I samma text påstås att 
hjorten har fyra klövar och 
att man därför ska dividera 
antalet ihopräknade klövar 
med fyra för att få rätta an
talet djur. Men hjorten har 
åtta klövar, så det gäller att 
hitta ett annat tal att dividera 
med. 

Det är olyckligt när sådana 
fel smyger sig in i en tidning 
som normalt är korrekt både 
när det gäller fakta och vär
deringar, säger vår unge läsare 
och skrattar frimodigt. 

Red. 

Kommunalt krångel 
Historien från Kulturmejeriet 
upprepar sig. Nu är det Lilla 
Teatern som får känna på 
Lunds fastighetsnämnds 
krångel. 

Teatern har fått löfte om 
att få disponera fd bank
lokalen vid stortorget för 
sin teaterverksamhet. Allt 
var klappat och klart när 
komunen plötsligt meddela
de att en hiss skulle instal
leras i huset. Hissen skulle 
gå genom det som skulle bli 
foaje och genom ett utrymme 
som teatern tänkt använda 
som repetitionslokaL . 

Nu har Skanska färdigställt 
sin del av om byggnaden och 
teatern skulle börja med sin. 
Då finns plötsligt ingen ersätt
Vi får hoppas att inlämnad 
interpellation till fastighets-
nämndens ordförande, 
Annika Annerby-Jansson 
bringar klarhet i de märkliga 
turerna. 

det talas redan om en plats i 
landslaget. 

J esper Hall, son till Bengt 
Hall och Tora Friberg, sitter 
på förstabordet i juniorlands
laget i schack. Han är nybli
ven nordisk mästare. Han le
der för tillfället lundarnäster
skapet och har en obruten 
segersvit på 20 matcher mot 
kvalificerade moståndare. 

Sportred. 

POSTTIDNING 

Sommarvandringen 
Om vandringssektionens kor
sande av Pyreneerna de båda 
veckorna före midsommar har 
vi redan skrivit. Men vi lo
vade att återkomma om priset. 
Nu har vi fått uppgift från 
resebyrån. Färd-, plats- och 
sovbiljetter kommer att kosta 
totalt ca 1800 kr, räknat från 
Lund, förutsatt att vi blir tio 
vuxna. Övriga kostnader blir 
som tidigare nämnts låga ef
tersom vi campar vilt och de
lar lokalbefolkningens enkla 
men goda förtäring . För ytter
ligare information kontakta 
Gunnar Sandin, tel 135899. 

PALESTINA-ISRAEL : 
Palestinagruppen och Palestinska 
studentföreningen besöker interna
tionella utskottet för att diskutera 
läget i Västbanken - Må 
21.3 kl 19.30 VPK:s lokal, Bredgat 
28. Mötet öppet för alla. 
SKV: Sö 20.3 kl 18 på Palaestra 
(Forum för kvinnliga forskare) 
Kvinnahistoriker Ruth Boman talar 
om Marx och kvinnorna. 
BLÅSORKESTERN: Lö 19.3 kl 
8.15 samling Clemenstorget för av
färd till Åhus, Bromölla och Sjöbo, 
nr 2 ,5,14,19,20,28,29,35 ,131, 
Nkosi och La Consigna. 
Sö 20 .3 kl 17 (obs tiden) Damor
kestern (diskussion om repertoar) 
rep 17 .45. Stora orkestern 18.45 
(arbetet med skivan fortsätter). 

l!i=:.-1 
KOMPOL: Möte mån 21 mars kl 
19.30 på partilokalen. Beredning 
av kommunfullmäktige. 

~l 
DETTA VB gjordes av Finn 
Hagberg och Lars Nilsson 

KONTAKTREDAKTÖR nästa 
VB: Gunnars Sandin 13 58 99. 
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