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Fredagen den 8 april 

V pk Lunds fullmäktigelista 100 år sedan 
Här nedan kan vi presentera 
Vpk Lunds valberednings 
förslag till kommunfullmäk
tigekandidater. Listan spikas 
på kommunmöte den 7 
april, då denna tidning 
redan är tryckt . Men trän 
vanligtvis välunderrättat håll 

sägs det att valberedningen 
nog får igenom sina förslag. 

Blir de valda bör de ta till 
sig Konfucius ord: "Föregå 
folket med ditt föredöme 
och arbeta med nit i deras 
intresse." 

Dan Andersson föddes 

l Roland Andersson 
2 Gunlög Stenfelt 
3 Kristina Zitko 
4 David Edgerton 
5 Sven~Bertil Persson 
6 Ulf Nymark 
7 Louise Åkerman 
8 Kitten Anderberg 
9 Jonas Olofsson 
l O Kristina Merker 
11 Krister Möller 
l 2 Lena Lundgren 
13 Clas Fleming 
14 Ylva Stu b begår d 
15 Krister Palmkvist 
16 Agneta Nordberg 
17 Sven-Hugo Mattsson 
18 Birgit ta Kaltln 
19 Bengt Karlsson 
20 Kerstin Larsson 
21 Daniel Huledal 
22 Elisabeth Iregren 
23 Göran Persson 
24 Marianne Levander 
25 Jan-Erik Mattsson 

A MU-lärare 
kurator 
studerande 
universitetslärare 
förskollärare 
grafiker 
sjukvårdsbiträde 
bibliotekskanslist 
studerande 
mellanstadielärare 
offsettryckare 
arbetslös 
byggnadsarbetare 
forskningsstuderande 
konsumentsekreterare 
förskollärare 
postiljon 
SYO-konsulent 
förskollärare 
ämneslärare 

högskolelektor 
systemman 
tandhygienist 
biolog 

Då detta nummer av Vecko
bladet pressläggs är det 
exakt hundra år sedan vår 
mest folkkäre diktare, Dan 
Andersson föddes. Han 
beskrev i enastående skalde
stycken det arbetande fol
kets villkor och drömmar i 
början av seklet. Vem minns 
inte "Helgdagskväll i tim
merkojan", "Jungman Jans
son", "Omkring tiggaren 
från Loussa" och "En spel
mans jordafärd". 

Vissa av dikterna tonsatte 
Dan Andersson själv som 
exempelvis "Till min syster" 
till vilken han först på fiol 
tog ut musiken innan han 
skrev orden. Hans svåger, 
Gunnar· Turesson, som ännu 
lever har tonsatt flera av 
Dan Anderssons dikter och 
även Thorstein Bergman och 
Gunde Johansson har 
tonsatt en del. 

Nils Ferlin, som ju också 
är en av våra allra folkkäraste 
skalder, betraktade Dan 

VALUPPTAKT 
Nu startar • 

VI valrörelsen 
I morgon, lördag, kl. 10.00 på Mårtenstorget 
presenteras kandidaterna på Vpk:s riksdags- landstings- och kommunfullmäk
tigelistor. Lunds Kommunistiska Blåsorkester spelar. 

Ca kl 12.00 fortsätter valupptakten inomhus.! Medel tidssalen 
Hus serveras kaffe, musik och politik. 

Folkets 

En utställning visar hur valarbetet hittills är planerat. V ar med och kläck fler 
ideer inför valrörelsen. 

Medlemmar, sympatisörer och andra som är sugna på att 
delta i valarbetet är välkomna. (Ta gärna med en 
hembakad kaka.) 

VPK LUND 

Andersson som vår absolut 
främste diktare och man är 
faktiskt beredd att hålla 
med honom. Ändå blev Dan 
Andersson inte mer än 32 
år. Han mötte döden på ett 
hotellrum i Stockholm 
l 920. Man hade haft ohyra, 
förmodligen vägglöss, i 
rummet och använt cyanka
lium för att få bort den och 
sedan hade man inte vädrat 
ut ordentligt innan man 
hyrde ut. 

Dan Andersson hade 
faktiskt också en viss kopp
ling till Lund på så sätt att 
han höll en viss kontakt 
med den berömde profes
sorn i filosofi, Hans Larsson. 
På Brunnsviks folkhögskola, 
som ligger en bit ifrån 
Grangärde - Dan Anders
sons hemtrakter - har man 
alltid vårdat minnet av dik
taren . Rektor på Brunns
vik var under många år en 
annan känd filosof, som 
kom från Halland och stude
rade i Lund, nämligen Alf 
Ahlberg. 

Dan Andersson skrev 
bland annat om våren, den 
tid som nu är och den tid i 
vilken han själv föddes som 
i "Till min syster": 

Nu spelar vårens ljumma vind 
i myrens gula starr 
och sakta stiga sagorna 
kring ön i Berga fors 

Förlåt ett stänk av bitter fröjd, 
en visa till gitar 
det starka oss tillläkedom 
likt strandens unga pors 

En sång till dig min syster 
när all marken väntar vår 
Loussas ljunghed surrar yr av vind 
och vilda bin 

Där lärde vi oss tunga steg 
i våra yngsta år 
och ingen vet hur djupt vi drack 
vår barndoms beska vin 

Men härligt, härligt våren kom 
vart år i rosor klädd ..... . 

Stig Nilsson 



Med anledning av mp 

Öresundstunneln har fått 
sin första politiska martyr. 
Kjell Dahlström blev mot 
förmodan inte nominerad 
till topplats på miljöpartiets 
riksdagslista i fyrstadskret
sen därför att han föresprå
kade fast tågförbindelse 
under sundet. Oppositionen 
mot honom leddes av ett 
gäng helsingborgare som 
fick stöd även från Malmö. 

Odemokratiskt, skrev Syd
svenskan i en märklig ledar
kommentar, och tyckte up
penbart synd: om Dahlström 
som hade gett upp en "trygg 
forskarkarriär". Den senare 
karaktäristiken vill inte VB 
instämma,. i .. efter att ha kon
sulterat sakkunniga, inte 
heller att det skulle ha varit 
något odemokratiskt med 
valkonferensen. Det svenska 
partilivets mekanismer är 
faktiskt sådana. Vi tror 
också att miljöpartiet rent 
taktiskt vinner på att ha 
mindre resonabla och real
politiska företrädare i riks
dagen om de kommer in, 
fast det är ju inte VBs och 
vpks problem. Men vi bekla
gar att Kjell Dahlströms vet
tiga linje i frågan om Öre
sundsförbindelserna har lidit 
ett allvarligt bakslag i hans 
parti och därmed i den 
skånska miljörörelsen. 

Som. bekant förfäktar 
även VB.-att det bör byggas 
en ren tågförbindelse till 
Själland (helst som bro men 
realistiskt sett som tunnel) 
för att l): ge viktiga kon
kurensfördelar åt den miljö
vänliga järnvägen som sys
tem, både gods- och person
trafiken, vilket den så inner
ligt väl behöver, och 2) för
stärka det ekonomiska, kul
turella och varför inte det 
politiska (SF!) utbytet 
mellan Sverige och Dan
mark, vilket. faktiskt succe
sivt har förfallit sedan hjul
ångaren "Gefions" tid . Men 
vpk är lika splittrat i frågan 
som mp och andra organise
rade miljövännen i Skåne, 
t. ex. det borgerligt framto
nande men i flera avseenden 
sympatiska, nya Malmöpar
tiet. Även i vpk är det 
helsingborgarna som mest 
militant stretar emot, i 
någon mån för att det är så 
nöjda med sina nuvarande, 
lustfyllda båtförbindelser 
("leverpastejargumentet", 
med signaturen Lucifers 
uttryck) men nog främst 
förs att: de inte har förstått 
frågan i dess vidd. 

Miljövännernas splittring 
ökar riskerna för att betong
partierna driver igenom sin 

forts sid 4 

Vätgasen igen 
Medges att det var en hård guilt 
by association-vinkling s o m 
jag körde med i mitt första 
inlägg om vätgasen. Men det 
hjälpte ju! Det lockade bl a 
fram en skojig teckning o c h 
ett bidrag från den välskrivande 

Gunnar Belin som alltför sällan 
hör av sej i spalterna. 

Men vinklingen var inte 
bara provokation. Det är 
faktiskt nyttigt att kolla säll
skapet. I början av sjuttitalet 
var jag t ex varm anhängare av 
kärnkraften, vilket bl a fick 
uttryck i kravet på fjärr
värmeledning från Barsebäck i 
vpk Lunds kommunala hand
lingsprogram 1973. Då sa en 
omdömesgill person: Har du 
inte sett vilka andra vpk-are 
det är som är för kärnkraft? 
Och det var ju folk som i alla 
andra då aktuella stridsfrågor i 
partiet var mina motståndare. 
J ag förstod att det måste vara 
något fel med kärnkraften, och 
det tycker jag fortfarande. 

Årets vpk-motion om vät
gasen har undertecknats av 
Karl-Erik Persson, Lars-Ove 
Hagberg, Paul Lestander, John 
Andersson och Björn Samu
elson, dvs i stort sett samma 
glesbygdsblock av . manliga 
arbetare som är emot dyrare 
bensin och därmed en bra mil
jöpolitik. 

Men låt oss för ordningens 
skull granska de tekniska och 
ekonomiska argumenten . En 
nyckeluppgift i riksdagsmo
tionen liksom i den parti
interna vätgaspropagandan är 
att den svenska industrin årli
gen ventilerar bort 170 000 
ton vätgas som i stället skulle 
bli ett nästan gratis drivmedel 
för t ex stad.sbussar. Men går 
man till Österbergs Efn
utredning "Vätgas - en fram
tida energibärare" (finns på 
stadsbiblioteket) anges detta 
spill till 200 ton! Uppgift står 
mot uppgift men jag är starkt 
böjd att tro den senare. Vätgas 
är ju inget värdelöst industriellt 
avfall utan en viktig råvara i 
flera kemiska processer, en 
vara med ett pris och en mark
nad. 

F ör Petra Camilla 
var 8 mars 1988 trälig och pa
tetisk och utan politiskt bud
skap. Det var också ett be
sked att komma med i efter
hand! J ag vet inte vad hon 
menade med trälig, och pate
tisk - var det de medelålders 
kvinnorna? Då blir väl hon 
också själv patetisk vad det li
der, om hon får ha hälsan. 

Sant är att flera industrier får 
vätgas som biprodukt, men de 
använder den i regel som 
bränsle för att täcka sitt eget 
energibehov. Största produ
centen/förbrukaren är olje
raffinaderierna som bl a har 
vätet till avsvavling. Den se
nare vill vi väl inte minska. 
Däremot vill vi allmänt min
ska oljeberoendet och oljean
vändningen, men därmed min
skar ju mängden "billig" vät
gas från raffinaderierna. 

Något liknande gäller den 
vätgas som nu är aktuell för 
stadsbussarna i Karlstad. Den 
kommer från an närbelägen 
kloralkalifabrik, men hur går 
det med den källan när vpk fått 
igenom sitt krav på förbud mot 
klorblekt papper? 

Därmed hänvisas vi till att 
producera vätgas på det enkla 
men energikrävande sättet att 
elektrolysera vatten. I motio
nen sägs att för perioder av 
stiltje lagra energi som ema
nerar från vindsnurror. Utan att 
vara fysiker misstänker jag att 
man tappar en hel del energi på 
vägen genom omvandlingarna. 
Det tycks också vara åsikten 
hos den ovannämnda utred
ningen som säger att kon
ventionell pumpkraft är avgjort 
billigare som lagringsmetod. 

Kvar står då möjligheten att 
driva bilar och andra fordon 
med vätgas. Det är tekniskt 
möjligt och de fundamentala 
säkerhetsfrågorna tycks vara 
lösta, även om införandet av 
ett storskaligt distributions
system naturligtvis är komp
licerat. Men vätgassystemet 
som sdåant tycks ofrån
komligen bli energislösande 
och dyrt. Bl a måste man kyla 
bort en del av den möjliga 
motoreffekten för att inte få 
skadliga halter av kvävedioxid 
i avgaserna. 

Vätgasen är säkert en fram
tida energibärare men vägen 
till den framtiden verkar vara 
lång och mödosam. Det finns 
skäl att varna för de vpk-kam
rater som j ust nu (och med citat 
från bl a sovjetiska forskare) 

Det politiska budskapet 
trodde vi skulle gå fram ge
nom at t vi lät kvinnorna i El 
Salvador berätta om sin kamp 
för frigörelsen, att vi infor
merade om Libanon, Palesti
na, Västsahara och genom 
sång om Södra Afrika. Vi me
nade att det internationella 
inslaget en 8 mars bör vara 
stort, denna den socialistiska 
kvinnans dag. Vi, som förbe
redde - trälade? - ansåg att 
kvinnors solidaritet i form av 
krisjour och projekt utom
lands också kunde få höra till 
bilden. Liksom Mary Anders
son. 

Konfucius 

Detta nummer av VB har ett 
tema, nämligen Konfucius
tänkandet . Det faktum att 
kineserna är så många tyder 
på att de tidigt lyckades 
skapa goda samhällsförhål
landen, så varför inte ta till 
sig något av denna visdom. 
Här och var i texterna dyker 
hans ande fram. 

utmålar vätgasen som det 
undermedel med vilket vi kan 
behålla hela vår nuvarande 
konsumtions- och transport
struktur och ändå slippa 
miljöskadorna. 

Det var därför jag nämnde 
växtförädlaren Lysenko. Han 
trodde sej ha upptäckt en fan
tastisk genväg till att få 
tundran att blomstra och där
med mätta ett svältande land. 
Det var en teori som passade de 
politiska ambitionerna i 1930-
talets Sovjet. Det var samtidigt 
som man lanserade teorin om 
att vända de sibiriska floderna. 

Jag är inte den förste som 
ser ett samband mellan sådana 
projekt och stalinismens över
drivna viljetro. Jag ser 
lanserandet av vätgasen som 
samma slags tvivelaktiga gen
väg. 

Gunnar Sandin 

Petra Camilla tycker vi ska 
begå självkritik. Mot vad? Att 
vi inte är under 25 år, eller? 
Det kunde hon i så fall av
hjälpt genom att ha varit med 
och kommit med Förnyelse 
som hon efterlyser. 8 mars 
kan inte ha kommit som en 
överraskning i år heller. Men, 
välkommen i arbetet, kära 
Syster, inför nästa 8 mars -
så slipper vi gnäll efter den 
också! 
PS. Till kvinnorna i El Salva
dor samlades in och bidrog 
med 4 500 :- , ett politiskt 
kamp bidrag, som vi ser det. 

Karin Lentz 



Om att attackera 
mörkret i världen 
Det är roligt att Finn Hagberg 
i VB nr 11 vill dra igång en 
debatt kring den så sällan dis
kuterade kulturen. Ofta har 
man ju en känsla av att det rå
der politisk koncensus kring 
nödvändigheten av satsningar 
på kulturen, men att begrän
sade resurser sätter hinder i 
vägen för det som alla vill. 

Om man emellertid tittar 
på vem som begränsar resur
serna och hur vissa partier be
ter sig i konkreta kulturpo
litiska frågor som exempelvis 
Kulturmejeriet framtonar bil
den ~v.vitt skilda hållningar. 

FH vill hellre tända ljus än 
klaga på mörkret och därför 
ska partiet inte ta någon spe
ciell ställning i kulturen utan 
blott se till att det finns resur
ser. FH vill inte att partiet ska 
värdera kulturen eller redovisa 
den grundläggande hållningen 
inför den och dess utveckling. 
FH vill blott att man "listar" 
konkreta krav och det gör 
denne kulturarbetare i fem 
punkter. 

Direkt och utan motivering 
fastlägger FH fem demokrati
ska krav och märker inte att 
han intagit en speciell ställ
ning utifrån ett visst perspek
tiv på politiken och kulturen. 
Säkerligen tycker FH också 
att vissa avarter i kulturen 
som videovåldet bör mot
verkas och nog tycker han väl 
att det är orimligt att vi ska 
utsättas för den angloameri
kanska kulturimperialismen i 
den genomkommersialiserade 
skräpkulturens skepnad? 

FH skulle faktiskt , då han 
kräver ordentlig biblioteks
filial på Väster, kunna hänvisa 
till exempelvis schillers demo
kratiskt-kulturradikala håll
ning. I sammanhanget skulle 
FH kunna ta tillfället i akt att 
ta avstånd från Lukacs' social
realism, men kanske finna 
vissa beröringspunkter hos 
både Walter Benjamin och 
Marcuse. 

FH skulle alltså via en ana-

lys av kulturens utveckling fä 
instrument för förståelse av 
och förklaring till sin egen 
självkskrivna grundinställning 
och därmed också bli bättre 
rustad att förstå nutidens 
komplexa och motsättnings
fyllda kultursituation. FH 
skulle t o m kunna dra paral
leller och undra om postmo
dernismens reaktion mot 
1900-talsrationalismen går att 
jämföra med Byrons, Beetho
vens och romantikens reaktion 
mot 1700-talsrationalismen, 
trots attspostmodernismen är 
en snabbt utdöende gnista i 
jämförelse med romantikens 
långvariga brand. 

Utifrån dylika reflektioner 
skulle FH kunna tända många 
glittrande ljus och samtidigt 
med tordönsstämma gå till 
attack mot mörkret i världen. 
Som vi alla ingår ju FH i en 
ämnesomsättning med de ytt
re omständigheterna och där
för måste en objektiv men 
kritisk och reflekterande håll
ning vara ett bra mycket bättre 
vapen i kulturkampen än FH:s 
deklarerade passivt iakttagna 
positivistiska. 

Stig Nilsson 

Svar till Stig N. 
Det är inte bra om ett parti 
har en massa åsikter om 
vad för sorts kultur som ska 
skapas: målaren hanterar 
själv sin pensel och förfat
taren sin penna. Den 
enskilde väljer själv sitt liv 
och bör också ge uttryck för 
sina åsikter och värderingar. 
Här är dygden det subjek
tiva. A andra sidan kan man 
väl begrunda Konfucius ord: 
"Att lära utan att tänka är 
förspilld möda. Att tänka 
utan att lära är farligt." 

FH 

Nya ställverk på stadens torg 

Lunds energiverk fick 
härom veckan bygglov för 
en tjusig glaspyramid a la 
Louvren i Paris, men nu var 
det på Bantorget, alldeles 
utanför Salladsstugan. Den 
ska ersätta den nätstation, 
dvs transformatorstation 
som idag finns under torgets 
yta. Byggnadsnämnden 
knorrade en del, och några 
ville avslå ansökan, med 
tanke på storleken - pyra
miden blir 4 meter hög och 
S. 7 s meter s i fyrkant vid 

basen, medan innehället är 
av ringa storlek. 

Det är av plötsligt påkom
na säkerhetsskäl som elver
ket nu vill lyfta upp de nät
stationer som så omsorgs
fullt dolts under flera av 
våra torg. Yrkesinspektio
nen lär mena att det kan 
u p p stå knallgaser i ställver
ken, och att säkerhetsav
stånden till spänningsföran
de delar är för litet i förhål
lande till dagens krav. Men 
gaser bör väl kunna vädras 

Lund- Smedstorp 
Nej, vi påskvandrare kom ald
rig till Simrishamn. Två a v 
deltagama förklarade visserli
gen i höj!! med Horsaboda att 
de kände sej i bättre form nu än 
när de hade nått samma punkt 
på påsken 1972. Det kunde 
dock inte Väga upp bristema i 
det övriga vandrarmaterialet. 
En krånglande höft, mage 
respektive rygg decimerade 
skaran så starkt att turen fick 
avbrytas sjutton kilometer före 
målet. 

Annars var det inte så to
kigt. Det skånska kulturland
skapet är föränderligt och det 
finns alltid nya ting att spe
kulera över. Vid Rögle dammar 
finns numera ett vindskydd med 
mynttelefon; så .går det när 
vandrandet kommer in under 
den kommunala fritidsverk
samhetens överbeskyddande 
hägn. 1972 låg ännu rälsen på 
den fantastiska banken nordöst 
om Hällestad; nu hade band
vagnar kört däruppe (reserv
kaptenen i sällskapet var 
bekymrad över det ataktiska 
beteendet, en fientlig jakt
helikopter skulle kunna upp
täcka och förinta ett sådant mål 
på fem kilometers håll). Och vi 
upprördes som vanligt över att 
Malmö kommun som mark
ägare söder om Vombsjön har 
satt upp en massa förbuds
skyltar som gäller även 
lundaborna, trots att området 
ligger i deras kommun. Den 
offentliga toaletten på kyrko
gården i Lövestad gladde o s s 
emellertid; här ligger många 
landaförsamlingar i lä. 

Alltnog, efter sj u mil o c h 
två nätter i det fria nådde vi 
Smedstorp. Sista tåget för 
dagen hade gått så vi slog oss 
ner i väntan på bussen. Efter 

. en stund kom några vänliga 
ortsbor och berättade att d e n 
bussen inte hade någon an
slutning vidare från Ystad, 
varefter de körde oss in till 
stan . 

Vid hemkomsten kollade vi 
tidtabellen. Det fanns anslut
ning i Ystad. Därmed besan
nades en av sektionens maxi
mer: lita aldrig på lokalbe
folkningen! 

Vandringssektionen 

bort medsen enkel fläkt? S 
Nästa vecka avslöjar VB 

vad som kommer att hända 
på stadens övriga torg. 

-
Från det 

kommunala 
Å&R och Tetra Pak 
på charmoffensiv 

Bland företagen är det inne 
att framställa sig som miljö
vänliga. Det handlar inte så 
mycket om minskade utsläpp 
som om planerade åtgärder. 
Till senaste sammanträdet i 
miljö- och hälsoskydds
nämnden hade A&R medde
lat att deras utsläpp av 
etanol, SO ton/år, ska upp
höra. Visserligen inte nu 
utan om tre år. I meddelan
det framgår inte när A& R 
ska upphöra med resten av 
sina lösningsmedelsutsläpp, 
ca 1300 ton/år. 

Tetra Pak har inbjudit 
nämnden att besöka företa
getssom inledning till nästa 
sammanträde. Företaget ska 
informera om sina planer. 

Erfarenheten från Gam bro 
visar att borgerliga och so
cialdemokratiska politiker 
är otroligt flata. Så länge 
Gambro vid besök och 
information redovisade sina 
planer för minskade utsläpp 
- så länge fick företaget 
släppa ut sina gifter utan att 
kommunen ställde några 
krav på företaget. 
Ska företagens charmoffen
siv lyckas igen? 

Konstruerade hinder 

VPKs motion om att kom
munen ska ta miljöhänsyn 
vid inköp av varor har be
handlats i miljö- och hälso
skyddsnämnden. Hela 
nämnden var enig om att 
kommunen vid val mellan 
olika produkter ska väga in 
hur miljövänligt resp. vara 
produceras och vilka miljö
problem som orsakas när 
varorna blivit avfall. 
När det däremot gällde 
VPKs mer konkreta förslag 
på hur detta ska gå till var 
det slut på enigheten. VPKs 
förslag är att miljö- och 
hälsoskyddsnämnden gör en 
förteckning över miljöfarli
ga varor till hjälp för andra 
förvaltningar. Alla övriga 
partier i nämnden var emot 
- även socialdemokraterna 
och centerns "miljökämpe" 
Geirid Fiskesjö. Det skulle 
vara en för stor arbetsupp
gift som förvaltningen 
varken har kompetens eller 
tid till;' var argumentet . Det 
verkade som om det handla
de om ett omfattande veten
skapligt forskningsarbete 
istället för en inventering 
utifrån det man redan vet 
inom miljö- och hälso
skyddsförvaltningen. 

Detsär lätt att konstruera 
hinder för att dölja sin passi
vitet. 
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Ljugarbänken 
Vilka visdomsord av mästaren 
Konfucius styr ert liv? 

Gun H;llavlk (m) 

»God styrelse råder där när
boende gläds och fjärrboende 
dras närmare» (till Ideon t ex, 
vår anm.). 

i1 
Ebba Lyttkans (fp) 

»J ag har tillbragt hela dagen 
utan mat och hela natten utan 
sömn, ägnande mig åt tänkande. 
Det var till intet gagn. Bättre 
är att lära.» 

Lars V Andar..an (c) 

Finge jag ännu några år lagda 
till mitt liv så att jag kunde 
ägna femtio åt studiet åt 
Förvandlingens bok, då skulle 
jag befrias från stora fel.» 

• 
Larry Andow (s) 

»Har inte den man nått dygdens 
fullkomlighet, vilken inte kän
ner misshag över att gå obeak
tad bland människor.» 

Kjell Dahlström (mp) 

»Fagra ord (om t ex tågtunnlar, 
vår anm.) fördärvar vad gott 
är. Liten otålighet förvirrar 
stora planer.» 

Vpk
pendlarnas parti 

I VB nr l 0/88 presentera
des Rolf Nilsson från Lund 
som vpk-kandidat till riks
dagen. Rolf kommer säkert 
att göra ett bra jobb, och 
J örn Svensson har ju redan 
suttit många år. Men det är 
inte utan att man blir lite be
wiken när · man ser vilka 
frågor som Rolf (alt. VB) 
lyfter fram i artikeln. 
Rolf tycker t.ex. att det är 
viktigt med en fast förbin
delse över sundet för att 
"tillgodose dagliga pendlares 
behov". Menar du verkligen 
allvar med. vad du säger 
Rolf? Det kan väl inte vara 
rimligt at t man bygger en 
fast förbindelse av det skä
let . När blev det viktigt för 
Vpk att underlätta för pend
lare? Har vi in t e i alla år 
drivit en annan linje? 
Att underlätta pendlande är 
att tilfredsställa företagens 
behov av att kunna lokalise
ra sin verksamhet utan 
hänsyn till arbetskraftstill
gång. 

Blir vi mer isolerade från 
resten av Europa om vi inte 
får en fast förbindelse? De 
så framgångsrika japanska 
företagen tycks inte isole
rade från Europa trots 
frånvaron av en bro. 

Jag tror att den snabba 
omsvängningen hos de 
"stora gossarna" i Vpk 
Lund i fr~gan om en fast 
förbindelse över Sundet har 
mer att göra med känslan av 
att kunna åka direkt till 
resten av Europa än med ett 
konkret behov. Om det inte 
helt enkelt är ett taktiskt 
grepp för att inte missa 
tåget helt genom att helt 
enkelt säga nej till en fast 
förbindelse. Att lägga ut 
astronomiska belopp för att 
bejaka ett fåtals känsla är 
nog att använda pengarna 
fel. Jag kan tänka mig ett 
antal andra, mer näralig
gande transportprojekt som 
det vore mer spännande att 
satsa dessa pengar på. 

Lars Borgström 
Lars Nilsson 

VB-medarbetare och 
Gammel-isolationister 

i periferin 

Karin Blom 
Uardavägen D:85 
223 7l Lund 

Af r"' f>-': ... e q V4( l-er-ed-
1-t ('c.<? ) 
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Långfredagsloppet 
För andra året i följd 
sprangs VPK IF:s Eric Her
melinlopp på långfredagen. 
Under gynnsamma väderleks
förhållanden skedde starten 
vid domkyrkans västra mur
gavel. Luften var mild och 
fuktig . Knappast någon 
vind. 

Så här års är det lite si 
och så med konditionen. 
Redan vid Värpinge började 
det kännas tungt , men den 
sköna naturen kring Höje 
å fick en att glömma smär
torna. I S:t Larsparken stan
nade loppet upp för att man 
skulle få tid att begrunda 
Eric Hermelins öde. Sedan 
bar det av utmed E 66 fram 
till huset på Korsgatan där 
husmor Christina dukade 
fram egentillredd, iskall flä
dersaft. 

På hemvägen funderade 
den ensamme löparen "över 
Konfucius ord: "En lärd 
man som när kärlek till be
kvämlighet är icke värdig 
att kallas lärd." 

Sportre d. 

POSTTIDNING 

forts från sid 2 

bilbro. Miljöpartiets allmäna 
svaghet (demonstrerad av 
deras kongress), vpks uppsli
tande strid. om 25-öringen 
och de nya: opinionsiffrorna 
om den växande bilvänlighe
ten inom alla partier visar 
att• den fortsatta marschen 
in i det totala; miljönedbry
tande bilsamhället blir svår 
att hejda. 

Det räcker inte att man, 
som Kjell Dahlström och 
VB, har de starkaste argu
menten på sin sida. 

VPK l F Träning lördag 9/4 
kl 16-18. Lerbäcksskolan. Fort
farande inomhus. Spelprogram 
kom m er att utdelas. 
Nicaragua, Honduras, El Salva
dor. Öppet möte med inter
nationella utskottet. Margareta 
Nordh berättar från sin resa i 
~entralamerika . Måndag 11/4 
kl 19.30 , Vpk Lunds lokal. 
BLASORKESTERN LÖ 9/4 
senast kl 9.45 saml ing Mårtens
torget för spel på appell möte 
1 0-·11 . Låtar i spelordning: 
Venceremos, Linkar Marsch, 
Enhetsfrontssång, La Lega, Vad 
lever~mänskan av och La;Consig
na. Därefter skivrep på Kapell 
salen med avbrott för sen, 
gemensam lunch på Kulturen. 
Söndag 10.4 vanliga rep:damer
na 17 .45, stora 18.45. 
AMNESTY Stormöte 11.4 kl 19 
stadsbibl. 

Kom pol har möte månd den 11 
apri l kl 19.30 på partilokalen . 
Disk med styrelsen om pol 
plattform. 
Därefter disk om handlings
programmet. 

ra--r l 
Detta V B gjordes av Lars Borg
ström och Finn Hagberg. 

Kontaktredaktör för nästa 
VB .ir Finn Hagberg tal 
12 9U 98. 
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