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UTGIVET A V VPK OCH KU I LUND 9 
Utkommer fredagar 19 8 9 15 :e år g. 

Fredagen den l O mars 

Fräsch t på 8 mars 
1 O- 16mars 

VB:s kalendarium över kulturarran
gemang och andra offentliga till
ställningar. Interna möten återfinns 
i mötesspalten på sista sidan. 

BIO 
SÖDRAN PÅ MEJERIET 
Tillbaka till Ararat fred, lörd, sönd, 
tgrsd, 18,30. 
Onsketrädetfred, lörd, sönd, torsd, 
21,00. 
RADIO ON en "road mowie" av 
Chris Petit. Musik bl.a. David Bo
wie, lan Dury, Sting m fl fred, lörd, 
nattbio 24,00. 
Gummitarzan Söndag Kl 14,00 

BIO 16 Fri entre 
Hemligheten och Kärleken är allt. 
2 filmer. Sönd 19,00 Östra Tom, 
Tunaskalans aula. 

MUSIK 
Balzac Fred. 21 ,00. Anna-Lena 
Brundin sjunger Edith Piaff, egna 
översättmngar. 

MF FOLKÅROCK: Fred Del Lords 
och Duke Robillard OBS Kl. 22,00 
Pub Sparta. Lörd 20,00 Arsfest med 
bl a Jonathan Richman kl 20,00 

Klostergårdens fritidsgård Folk
musik med Trio UGB 19,30. 

STADSHALLEN Sönd 16,00 Su
zukikonsert med Lunds Ungdom
sorkester. Verk av Lalo: Sympho
nie Espagnole. 

TEATER 
Ulla Teatern fred 12,00 lunchkon
sert. fred lörd 19,30: Dario Fo "Inte 
alla tjuvar kommer för att stjäla" 
med Teater i Glasriket 

STADSTEATERN Fredlörd 19,30, 
sönd 16,00 Helsingborgs stads
teater "En familjeaffär" en komedi 
från affärslivet av Alan Ayckboum. 
Torsd 19,30 Friteatern Bristoi"Nån 
jävla ordning .. ." En bitande och 
rolig satir om tillståndet i riket. 

FÖRELÄSNiNGAR 
FILOSOFiCIRKELNTisd. kl19.30 
Carolinasalen , Kungshuset An
ders Piltz"Kropp, själ och vilja i me
deltidens världsbild". 

Forums Kvinnliga Forskarlun
cherFred 10/311,45-13,00. Lena 
Ek "Sverige och flyktingarna· Fo
rums bibliotek på Palaestra. Med
tag matsäck, dryck kan köpas på 
Forum. 

Internationella kvinnadagen 
firades på Mejeriet med en fest 
som var välbesökt och gav ett 
fräscht och glatt intryck. Till 
det senare bidrog inte minst 
inslaget av unga kvinnor med 
anknytning till Smålands 
kvinnogrupp, en av medarran
görerna. 

Ett annat bidrag till detta v ar 
minikabaren "Jag har hört att 
det är så med tjejer", framförd 
av ett antal dramastuderande, 
med texter av bl a Kerstin 
Thorvall och Kristina Lugn 
samt ur Odapjäsen. Och bland 
inslagen från internationella 
kvinnorörelser, som ofta blir 

rätt officiella till karaktären, var 
det från den palestinska repre
sentanten fritt och spontant. 

Blåsarna i "Hannas Fläkt" 
(en allusion på en bekant Hoola 
Bandoola-låt om nu inte alla vet 
det) har utvecklats, och deras 
framförande av Alexandra(Kol-
lontay)-valsen tillsammans med 
Tösaton var en av kvällens 
höjdpunkter. 

•• 

Antiigen Eisler 
Sä är det äntligen dags för 
Eislerdagarna. Vi sam
manfattar programmet. 
Observera en del jus
teringar. 

Fredag 
13.15 Professor Jon-Roar 
Bj~kvold, Oslo föreläser: "Eisler 
och modernismen i teori och 
produktion". Musikvetenskap
liga institutionen, Kävlingevä
gen 20. 
15.15 Seminarium: "Eisler och 
den politiska musiken i dag." 
Inledare regissör Jacob Oschlag, 
Köpenhamn. Musikvetenskap
liga. 
19.30 Kammarkonsert med Sin
fonietta Syd, Sven Kristersson 
och Musikhögskolans sångare. 
Kapellsalen, Palaestra. Inträde 
30 kr. 

Lördag 
11.00 Eisler på Mårtenstorget 
Friluftskonsert med Lunds 
Kommunisiska Blåsorkester. 
Solist Staffan Irhammar, utro
pare Jacob Oschlag. 
17.00 Filmen "Kuhle Wampe". 
Ann-Krislin Wallengen inleder. 
Sparta. 
20.00 Hislerfest med Midnatts
kören, Maria Rosen, Melodi
teatern, Blåsorkestern, mat och 
dryck. Musikvetenskapliga, in
träde 20 kr. 

Välkomna till de olika 
Eislerarrangemangen, inte minst 
till festen! 

Lösnummer 2 kr 

Ny kvinnoväg 
I höstas berättade VB om namn
beredningens trassel med vad 
gatorna och kvarteren ska heta i 
den nya bebyggelsen väster om 
folkparken. Att Tage Erlander, 
Östen Unden och Ernst Wig
forss skulle få namnge gator var 
klart redan då, men det blev 
kritik för att kvinnorna (som 
vanligt) hade kommit bort. 

Nu rättades saken till på 
beredningens första möte med 
ny sammansättning - Gertrud 
Pettersson (s) är numera ord
förande. Nu beslöts, på ett vpk
initiativ, att en kort gata närmast 
Trollebergsvägen ska heta 
Hildur Sandbergs väg. 

Dvs det är byggnadsnämnden 
som beslutar men de har väl 
inga invändningar. Säker kan 
man dock inte vara. Lång
köraren "Holger Crafoords gata" 
var uppe igen. Det refererades 
dock att byggnadsnämndens 
ordförande Andow (s) hade lo
vat förslagsställaren Rasmusson 
(m), att "om inte namnbered
ningen föreslår att Crafoord får 
en gata nu så ska jag se till att 
nämnden besutar det direkt". 

Man tycker att Larry Andow 
kunde få värdigare utlopp för 
sin lust att visa handlingskraft. 

En blåsares minne 
av Kagel 
(med anledning av Föreningen 
Gamla Lunds möte l mars 
1989) 

Ute regnar hagel 
inne spelas Kagel 
när vi spelar rätt 
är det fel 
när vi spelar fel 
är det rätt 
så när vi tror vi spelar fel 
så spelar vi rätt 
och när vi tror vi spelar rätt 
så är det fel 
det som hörs rätt 
är fel 
och det som hörs fel 
är rätt 
konvex cymbal 
blir lätt konkav 
konvex musik komplex 
konkav oktav 
inne studsar hagel 
ute klingar Kagel. 

P-Å A 
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ISAK 10 är 
Idag, fredag, fylleriSAK (Isolera 
Sydafrikakommitten) 10 år. Det är 
ett jubilewn som vi med beklagan
de firar. Beklagande därför att 
kommittens arbete fortfarande är 
nödvändigt. Nödvändigtdärför att 
apartheidsystemet ännu inte av
skaffats. 

ÅretsiSAK-veckainfallernästa 
vecka. Här i Lund kommer kam
pen mot Shells agerande och barn
ens situation i sydafrika att stå i 
centrum. 

ISAK-Lund och Lunds Afrika- l 
grupp samarbetar kring solidari
tetsarbetet för avskaffandet av J 

apartheid i Sydafrika. ISAK är som 
bekant en organisation av organi- i 
sationer. Där ingår bl. a. samtliga l 
politiska riksdagspartier. \ 

Lördagarna 11 och 18 mars 
samlar man in pengar till ANC och 
SW APO på Mårtenstorget mellan 
11-13. Säljer kampanjtidningaroch 
håller appelltaL 

Torsdagen 16mars kommer f.d. 
utrikesministern Karin Söder (c), 
ordförande för Rädda Barnen, till 
Lund. Karin Söder talar på Ug
glan, Södra Esplanaden/Råbyga
tan, kl 19,30. Det blir ftka och 
bullarochKvinnoorkestern "Han- · 
nas Fläkt" spelarochkören "Svart: 
på vitt" sjunger. 

Tisdagen21 mars, 28-årsdagen 
av massakern i Sharpeville eldar 
vi under vår vrede på Mårtenstor
get mellan kl15 -19. · 

Hela veckan kommer en de
monstration att äga rum utanför 
Shells bensinstationer i Lund. 
Aktionen ingår givetvis i bojkott
kampanjenmotSvenskaShellsom 
öppet handlar med och stöder regi
men i Sydafrika. I olika reklam
kampanjer har Shell försökt skjuta 
skulden på holländska Shell men · 
sanningen är att det svenska bola
get till l 00 procent ägs av det hol
ländska. 

Andra företag som sviker är 
Alfa Laval i Lund som kringgått 
lagen om export till Sydafrika 
genom att sälja till sig själv i En
gland. Formellt finns inget svenskt 
företag i Sydafrika längre. Lag
stiftningen hjälper dåligt då före
tagens moral saknas. Kryphål i 
lagen hittar man lätt. För ett parti 
som aldrig trott på talet om "sam
hällsansvar" från privatkapitalets 
sida är det ingen överraskning vad 
som sker när lagen om export till 
Sydafrika kringgås. Nationalise
ring av de viktigaste exportindu
strierna är den enda utvägen att 
sätta företagen under demokratisk 
kontroll . Falletmed statsägda FFV 
visar dock att i ett kapitalistiskt 
system med socialdemokratisk 
regering tillåts också statliga verk 
att ge sig ut på samma skumma 
vägar, som de privata företagen. 

Jönsson, Englesson och Farfara 
Ales gåta löses? 
Vi läser i Sydsvenskan att pro
fessor Märta Strömberg nu ska 
lösa gåtan med Ales stenar. Det 
gläder oss och vi ska gärna bidra 
med en ledtråd. Det var på Hotel 
Continental du Suds bakficka vi 
ftck upp spåret. En av gästerna 
f.ö. av gammal ystadssläkt be
rättade att det hela hade tagit sin 
början när hans farfar i början på 
20-talet skulle lägga in vatten 
och avlopp i sitt hus i Kåseberga 
och då ftck röja upp efter en 
gammal potatiskällare. Där var 
rejält med sten som svårt att bli 
av med och så släpade man un
dan dem på ett stycke mager be
tesmark. Några år senare kom 
arkeologerna och sa att det var 
en skandal att stenarna skulle 
ligga ner och reste dem prydligt. 
Tja, man får ta sådana här upp
gifter för vad de är, men killen 
gav ett sympatisk och sannings
kärt intryck. Vi vill minnas att 
han hette Jönsson. 

Sven Englesson 
valdes i veckan till ordförande i 
Lunds LO-sektion med 37 röster 
mot 35 för motkandidaten May
wi Rasmusson. LO-sektionens 
val är dess eget. Men Sven 
Englesson är alltså den om-

budsman i Handelsanställdas 
Maimö-Lundavdelning som 
gjort gemensam sak med Han
delsföreningen i Lund i tra
fikmiljöfrågor. Ett flertal köp
män i Lund har som bekant 
hotat med massuppsägningar av 
personal under bilfria veckan. 
Om detta har Englesson varit 
mycket tyst - sina krafter har 
han i stället ägnat påtryckningar 
på socialdemokraterna för att de 
ska gå ifrån kommunfullmäk
tiges beslut. Englessons uppträ
dande i denna sak tyder på så 
pass dåligt omdöme att man har 
anledning betvivla hans lämp
lighet som ledare för LO
kollektivet i Lund. 

Våren här? 
En VB-läsare har ringt och 
meddelat att hon har sett årets 
första tussilago. VB-redaktionen 
har alltid satt källkritiken i cen
trum och vi betvivlar helt enkelt 
uppgiften. Uppgifter av denna 
typ publiceras endast om de åt
följs av av en fotograftsk bild 
där man dels kan se föremålet, 
dels en tändsticksask, det senare 
för jämförelsens skull. 

Avslöjade 
Israels 
atombomb 
Torsdag16mars kll9,00 
Folkets Hus, Kiliansgatan 
Civilkurage och personligt ansvar. 
Inledning: Meir Vanunu. 
Diskussion på engelska efteråt 
Arrangörer: Svenska Ingenjörer 
Mot Kärnvapen, IKFF, ABF och 
FN-Föreningen i Lund. 

skapelsens krona? 
Helhet, ekologi och global soli
daritet var ämnet för ett 
offentligt samtal mellan kyrkan 
och miljörörelserna i lördags, 
med domprost K G Hammar 
som ordförande. Samtliga poli
tiska partier var inbjudna men 
endast vpk och miljöpartiet 
hade hörsammat inbjudan. V ar 
fanns centern? 

Miljöpartiets representant, 
Eva Thehe från Sjöbo, berät
tade att hennes politiska en
gagemang tändes när hon fick 
uppleva hur den kyrliga för
valtningen for fram i Trelle
borg, genom att bl a hugga ned 

Dompl'osl::, 
11'6 Ha~m••·· 

alla de gamla träden på kyrko
gården utan att plantera något 
nytt. Dessutom kunde den tänka 
sig att på affärsmässig grund 
driva affärer med Shell, trots 
bojkotten. Detta var bort-om all 
kristen etik. Däremot berömde 
hon prästernas upp-trädande i 
flyktingfrågan. 

Lars-Arne Norborg från vpk 
gjorde en grundlig analys av de 
tre frågorna i rubriken. Om 
helheten: man kan ordna det 
materiellt för sig själv och t o m 
för den egna familjen, men tar 
man inte hänsyn till miljön och 
medmänniskan drabbas man 

själv i det långa loppet. 
Om ekologin: varken kri

stendomen eller socialismen 
hade tillräckligt beaktat att vi 
människor är en del av naturen 
som måste leva i samspel med. 
Kristendomen ser ju människan 
som skapelsens herre och 
krona. Just där har den mo
derna miljörörelsne varit en 
väckarklocka. 

Om den globala solidari
teten: ser vi inte upp kan det bli 
en global katastrof. Hur blir det 
med freonet när alla kineser får 
tillgång till kylskåp? 

Göte Bergström 



FRÅN 
DET 
KOMMUNALA 

Decimerad nämnd 
Miljö-och Hälsoskyddsnämnden 
träffades i tisdags för att fatta visa 
beslut. 

Till de mera visa hörde att man 
enhälligtpåpekade för sydkraft att 
den planerade kolförgasningsan
läggningen inte bör komma till 
stånd. I varje fall inte i Barsebäck. 
I varje fall inte om Sydkraft tänker 
finna sig i beslutet att kärnkraften 
ska avvceklas. 

Nämnden var decimerad, då Fp 
saknade representation och endast 
9 av llledamötervarnärvarande. 
Trots moderatemas uttalade tro, 
på kärnkraft som den mest miljö
vänliga energikällan, ställde man 
upp på nämnden suttalande, som 
var ett remissvar till Kävlinge 
kommun i ett planärende. 
Motgång för V pk 
Vid senaste kommunstyrelsesam
manträde behandlades ett vpkför
slag att alla lägenheter som blir 
lediga i Lund skall lämnas till 
Bostadsförmedlingen för att sedan 
fördelas rättvist bland de som står 
i bostadskö. 

Förslaget gick inte igenom och 
viciterarvaldadelarurvpksreser
vation: 
"Enligt uppgift på kommunstyrel
sesammanträdet menar social
demokraterna att alla lediga lägen
heter bör komma till bostadsför
medlingen. För oss är det fullstän
digt obegripligt att de inte vill att 
kommunfullmäktige ska göra ett 
uttalande med detta innehåll. 

Inte heller miljöpartiet förne
kar att bostadsförmedlingen har 
behov av alla lägenheter som blir 
lediga. De vill emellertid v ärna om 
det enskilda intresset (fastighetsä
garnas). I sin reservation i fastig
hetsnämnden ger de exempel på 
'1egitima" skäl för fastighetsägare 
att själv förmedla sina lägenheter. 
"Det kan v ara önskemål om att bo 
tillsammans med släkt ochvänner 
eller för att åstadkomma boende 
med kooperativa eller sociala in
slag". 

Vi menar att kommunfullmäk
tige bör uttala att alla lägenheter 
som blir lediga i hus med fyra eller 
fler lägenheter bör förmedlas via 
bostadsförmedlingen. 

I förhandlingama med fastig
hetsägarna kan man sedan göra 
undantag från huvudregeln t ex i 
enlighet med miljöpartiets förslag. 
Sådana undantag kan då gälla alla 
lägenheter som blir lediga i det 
aktuella huset. Det tillfredsställer 
miljöpartiets mål bättre än attscha
blonmässigt undanta varannan 
lägenhet. Samtidigt behöver inte 
bostadsförmedlingen avstå från 
lägenheter utan det som miljöpar
tiet kallar "legitima" skäl." 

g; 

~------------~~ 
Hyresgästernas kontaktkom
mine på Klostergården har an
tagit ett uttalande på sitt års
~öte mot Åkerlund & Rausing 
vtlka ökat utsläppen lösnings
medel med lO ton. Vi upplever 

detta med bestörtning säger 
man. -V år hälsa är det 
dyrbaraste vi har och det är en 
mänsklig rättighet att i sitt 
boende har tillgång till frisk 
luft. 

Pressgranne om bilfria veckan 
Bilfria veckan fortsätter att engagera lundaborna. Ett av de 
friskaste inläggen bittills stod att läsa i onsdagens Arbetet och 
var författat av Angelica Silwer. Eftersom vi förmodar att 
merparten av VB-läsarna inte följer Arbetet regelbundet 
trycker vi av hennes insändare in extenso: ' 

Aldrig trodde vi väl an vi skulle snub
bla över ett Grönköping i verkligheten, 
men det har vi alltså gjort nu - staden 
Lund. 

Man tänker ha en bilfri vecka den 
19 till25 maj. Herregud! Det betyder 
bland annat att alla de tusentals bilägare 
som bor i innerstaden (om man nu kan 
kalla denna förvuxna medeltidshAla för 
stad) plötsligt tvingas forsla ut sina 
fordon till något slags ingenmansland i 
bushen nånstans, där sedan vandalerna 
får fritt fram i en hel vecka att krossa 
alla rutor och stjäla alla navkapslar! 
Om man nu inte stjäl hela bilen! Tän
ker Lunds kommun st! för kostnadrna i 
så fall? 

För inte kommer man an bevaka 
dem inte. Ånejd!! PI nättema susarpo
lisen sött på sin rosenöra och det är 
fritt fram för vandalerna, kolla bara 
parkeringen vid Stadsparken! Den ser 
för djävlig ut i normala fall, ska vi ju 
bara inte tala om hur den kommer att 
bli under bilfria veckan. 

Sossarna utmärker sig som vanligt 
"Vi vill visa hur trevligt det kan vara 
med bilfritt", säger Lars Åström, ga
tunämndsordföranden. Trevligt för 
vem? Jo, möjligen för alla ligister som 
kommer an springa som skAllade råttor 
i innerstan och krossa ännu fler skylt
fönster än vanligt! 

De enda vettiga är moderater och 
folkpartister som röstat emot vansin
net För ett vansinne kommer det att 
bli. Tänk er själv - tygellösa folkhopar 
kommer att dra genom gatorna i sex 
dygn, fulla och skränande. Man kom
mer an sitta och supa mitt i körbanan, 
förmodligen tända lägereldar där också 
och dansa krigsdanser oc_lt skrika: Ner 

med etablissemangetl"För vi ska ju 
dock betänka an det är kommunister 
och miljöare som gin samman om det 
här tramset. Något an tänka p! nästa 
gång ni röstar. 

Hela stan kommer allts! att för
vandlas till en enda böljande pöbelhop! 
Det är den ju nästan redan, under lång
lördagarna, som bara detta är en gissel. 
Tänk er sen en hel vecka! Och bilen 
stående ute p! åkern nånstans, betraktad 
av vandalers hungriga ögon! 
Men vi vanliga människor dl, som vill 
handla och köra bil och leva en civili
serat liv? Jo, men vi kommer at åka til 
stormarknaderna. Utanför stan. Utanför 
vansinnet. Till ställen där vi i lugn och 
ro kan parkera, göra våra inköp och sen 
åka hem igen. Närmar oss Lund under 
den veckan gör vi naturligtvis inte l 

En ord på slutet: Barnfamiljer, har 
ni tänkt p! hur det blir att åka buss 
under den bilfia veckan? Nej, just det. 
Men tänk gärna pi det nästa gång det 
blir dags att rösta. Och sålla nogsamt 
bort partier som skapat detta kom
mandekaos. 

Angelica Silver" 

I ett avseende kan vi lugna Ange
lica Silwer: bilägare i centrum får 
faktiskt köra in under den långt 
ifrån bilfria veckan. Men i ett an
nat avseende är nog hennes oro 
befogad: inte heller stadskärnan 

kommer att vara någon helt trygg 
plats för parkerade bilar, när poli
sen sussar på rosenörat. 

stålkossan 
kommer 
Hur miljövärtliga är egentligen de 
tetror och andra engångsförpack
ningar som vi tvingas köpa vår 
dagliga mjölk i? Den frågan har 
många ställt sig, bl a de inbyggare 
isödraLundsomfåttinandasplast
doften från Tetra Paks fabriker. 
Det allvarligaste problemet med 
engångsförpackningarna är dock 
de avfallsberg som de med tiden 
skapar. 

Många har undrat om man inte 
skulle kunna hitta någon mo demi
ser ad form av det gamla hederliga 
systemet där klllldema hämtade 
mjölken i egna medhavda flaskor. 
Enligt lundaekonomemas tidskrift 
"Mammon"(1989/1) kommer 
också en sådan inovation att prö
vas i Sverige undervecka 10-25 bl 
a i Domus i Lund. Systemet kallas 
"stålkossan" och innebär att en 
maskin i form av en manshög plåt
låda mäter upp exakt en liter i en 
specialtillverkad flaska. Iden har 
prövats i Västtyskland och slagit 
väl ut, enligt Birgitta Porutis, in
formationschef på KF /Solidar som 
tagit initiativet till försöket, ett led 
i KF:s motståndmot slit- och släng
mentaliteten. 

Men det finns också invänd
ningar mot "stålkossan". En del 
sådana kommer inte oväntat från 
Tetra Pak. Företagets ekonomi
chef, Jörgen Haglind, säger till 
"Mammon": 

- Systemetinnebärextra besvär 
för konsumenten. Han måste själv 
diska flaskan och komma ihåg att 
ta med den till butiken. För besvä
ret vill konsumenten ha ett lägre 
literpris på mjölken. I Västtyskland 
har det visat sig svdrt att hdlla 
priset ldgt. 

Det är tydligeninte lätt att på en 
gång tjäna konsumenten och 
Mammon. 

Lars-Arne Norborg 

Schyssta 
bananer 
från Nicaragua just in
komna 
passa på 14 kr/kg. 

seGeR 
en god affär - för Dig 
Ö Mårtensgatan 10 
Tel. 14 40 10 
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Varken ny eller liberal 

Du kan Inte tycka fel, Lone Mo
gansen, konstpedagog -om konst· 
förståelse. stadsbiblioteket sönd 
kl 15,00 Gröna Rummet. Fri entre. 

Arkeologiska Institutionen onsd, 
19,30 Historiska Museet, Krafts torg 
1: Hans Andersson "Y stadsprojek
tet och kulturminnesvården" 

Botaniska trädgården onsd 
19,00: "Detfinns teknik föratt rena". 
Kaj Vareman berättar om luftföro
reningar. Arr: Lundabygdens na
turvårdsförening. 

Arbetshistoriska seminariet 
Fred. 17/3kl14, 15-16,000bsdag 
och tid!) Magle St Kyrkog 12 B Il: 
Philippe Bouquet, in st förfrämman
de språk i Caen: "Svensk arbetar
litteratur sedd ur ett franskt pers
pektiv" 

UTST ÄLLNINGAR 
KULTUREN, Alla dagar 12- 16. 
Utställningen "Arbetare i Lund för 
100 år sedan". Sönd 12-16: Jitta 
Jensen demonstrerar hur man de
korerar påskägg. Månd 19,00: 
"Fåvitska fröknar och fantastiska 
fruntimmer· Skånska kvinnor i ord 
och ton" med Margaretha Berg
qvist, Karin Månsson och Carina 
Norfander. 

SMALANDS Lörd. 20,00-22,30 
Matservering. Musikkabaret med 
Anna-Lena Sergelin "Tilda, Tilda 
och Tilda". Månd. Skrivarcirkel 
19,00. Tisd. Teatern kl 17,00. In
ternationella utskottet 18,00. Onsd. 
Film kl 20,00 "Frigörelse studie 4" 
och· En kvinnas mod". T ors d. Råk
kanrollpub 22-01. På scen: "Gud i 
brallan". 

UTOMBYS 
MALMÖ: Bio Spegeln S:a För
stadsg 38. Sönd. 17.00 l Berg
mans "Djävulens öga" 
Fassblnder-pjäsen "Soporna, Sta
den och Döden" av Folkteatern o 
Proteus spelas på Folk
teatern.Onsd-lörd. 19,30 Extra
föres!. 19 o 26/3 kl. 18,00 

Teaterladan i Hög, Fred, lörd, sönd 
19,30: Peter Prytz· ett musikaliskt 
äventyrfrån 1600-taletsSkåne. Bilj. 
Hellbergs Bokh. Kävlinge T. 
730084. 

LUFS sönd 1213 Snogeholmsjön 
runt. Jonas l sing leder en vandring 
runt med kommentarer till geologin 
och geografin. Samling på Zooty
siclogen kl 8,00. Anmälan i förväg 
till Stadsbiblioteket. El. ring 0jvind 
Hatt tel : 14 71 67. Tisd 14/3 kl 
19,00 Malmö stadsbibliotek, Gull
bergssalen. Debatt om miljön och 
trah'ken. Ulf Flodin, P-G Anders
son, Christer Karlsson Malmö Mil· 
jö- och Hälsoskyddsförvaltning, 
Peter Larsson Miljö- och Energide
partementet, Lars Påhlsson Läns
styrelsen. Debattledare: Henry 
Carlsson 

VB granskar ny högertidskrift 
"Mot dessa tre för närvarande dominerande synsätt står den 
klassiskt individualistiska eller klassiskt liberala miljösynen. Den 
har sällan formulerats och aldrig praktiserats, men den är den enda 
moraliskt riktiga". 

Dessa dunkla tankar står att läsa 
i "Nyliberalen", en tidskrift som 
dampnerpå VB:s bord förra veck
an via massutskick. Förstasidan 
prydes av skulpturen "Mannen som 
bryter sig ur klippan" i Lundagård 
och skall förmodligen gestaltaden 
sannne nyliberalen. Något som 
knappast konstnären Axel Ebbe 
hade gillat. Bakom denna obskyra 
tidskrift står ett antal mer eller 
mindre ökända galningar, som 
Sven Rydenfelt, Nils-Eric Sand
berg (signaturen NES i DN) och 
Mattias Bengtsson (SvD). 

Politikerförakt betraktar man 
som sundhetstecken och samtliga 
politiska partierna i riksdagen 
karaktäriserar man som organisa
tioner "där 50 procent av dina 
ansträngningar går åt för att hälla 
själva organisationen igång, 30 
procent till intriger och annat trams, 
15 procent till att svartmåla mot
ståndarna och 5 procent till att 
utveckla ideer och praktiska lös
ningar samt att marknadsföra 
dem". 

Efter denna gruvliga salva är 
det sädags att läggafram sina egna 
ideer. Nyliberalerna känner upp
enbarligen en viss oro över att 
miljöfrågor kommit att dominera 
den svenska politiska debatten. 
Med rubriken "Du eller grodan?" 
går Mattias Bengtsson (en av ge
nierna på SvD) till attack mot 
miljörörelsen och de partier som 
slåss för miljön. Efter en kvasifilo
soflSk utläggning som slutar med 
konstaterandet att människan är 
alltings mått går han över till att 
omständligt beskriva hur mark
nadsekonomin löser motsättning
enmellanMahler, fågelkvitteroch 
en CD-fabrik i ett träsk om vi för
stätt det hela rätt. Det är i detta 
sammanhang som de i ingressen 
citerade raderna dyker upp. 

Ny liberaler och apartheid 
Men det är inte bara miljöproble
men som löses av marknaden, hör 
här. Apartheidsystemet i Sydafri
ka löses bäst genom nyliberala 
grepp. En figur som heter Johan 
Linder skriver efter ett besök i 
SOWETO: "Helt klart är i alla fall 
attentreprenörsandan blandsvarta 
lever kvar i dagens Sydafrika, för
etag växer upp som svampar ur 
jorden och varken apartheid eller 
ekonomiska sanktioner har kunnat 
hindra människor från att bygga 
upp en egen liten tomteverkstad 
härnere." På det här sättet hoppas 

författaren uppenbarligen att de 
vita ska kunna fortsätta ha den 
politiska/ekonomiskamaktenkvar 
närdevärstaavartemaav segrege
ring avskaffats. 

Omsorg om barnen - så klart! 
En expert på nyliberal barnom
sorg, en psykolog vid Ericsson 
Data, inleder sin artikel med: "En 
ambitiös förälder som tar sin roll 
på allvar vill med sin uppfostran 
bidra till an barnet blir en livskraf
tig och lycklig individ." Detta som 
låter som inledningen till ett avel
sprogram för smånassar, visar sig 
efter en stund övergå till an prisa 
något som heter "Better Baby In
stitute" i Philadelfia, USA. sexä
ringar i det här programmet sägs 
kunna flytande japanska och pro
grammera datorer. Mot slutet 
undrar herr psykologen varför vi i 
Sverige inte söker upp "generellt 
överbegåvade" och satsar på dem. 

Vi förbigår artikeln '"'Brottutan 
offer" om vem som tjänar på lag
stiftning mot insideraffårer på 
aktiebörsen, där Christian Gergils 
ondgör sig över att dom som luskat 
ut något kommande företagsköp, 
inte ska få snuva småspararna på 
deras slantar. 

En del är mer livskraftiga än 
andra är det genomgående bud
skapet i denna nya tidskrift. Det är 
socialdarwinistisk skåpmat. Poli
tiskt är det den gamla nattväktar
staten som putsas av.Särskilt nya 
är ideema inte. Och förvisso inte 
liberala. 

Att vi ägnat så grundlig genom· 
gäng åt en så ynklig tidskrift beror 
inte bara på att manvalt statyn i 
lundagård till gal jonsfigurutan mer 
på att vi tycker det är en nödvändig 
renlighetsätgärd att varna för vad 
som rör sig bland de blå dunsterna 
i högerns träskmarker. 

Rune Liljekvist ! 

POSTTIDNING 

Vad sker 
i Palestina 
Benjamin Viebke, Palestinagrup
pen, analyserar situationen med 
utgångsdpunkt från sin resa till 
Gaza och Västbanken hösten 
1988. 
S tadsbiblioteket, S tudiecirkelrum 
2. Mändag 13mars kl19.30 
V pk Lunds Internationella 
Utskott 

Hannas Fläkt Rep. Sönd. 12/3 
17,30 Palaestra. Spelning Torsd. 
16/3 på Ugglan. Samling 18,30. 
Afrikalätar. 

Hyresgästföreningens Lundaavdel
ning håller årsmöte Torsd. 16 
mars i stadsbibliotekets hörsal. 
Glöm ej all sända in kupongen i 
HGF ttdning Bostaden för all 
underlätta beråkningen av för
tätingen. 

Vpk:s miljögrupp träffas på sitt 
första sammanträde hemma hos 
mig den 15 mars kl 19,30. Kall
else sänds till alla som sitter i 
nämnder och styrelser som har 
miljöanknytning. Andra är också 
välkomna. 

Vi kommer att prata allmänt om 
vad vi kan göra och om hur vi 
skall lägga upp vårt arbete. 
Ulla Henriksson, steglitsvägen 8. 
Tel. 144457 

BLÅSORKESTERN. Fre 10.3: delta 
gärna i Eisleraktiviteterna. LO 11 .3 kl 
1 O rep på Kapellsalen, kl 11·12.30 
spel på stan med början på 
Mårtenstorget Kl 20.15 samling för 
spel på festen (Kävlingevägen 20): 
70:2 och 166. Kl 22 .15 spel i 
anslutning till teater: "Intermezzo" och 
"Zwischenspiel". so 12.3 kl 18.45: rep 
och utvärdering på Kapellsalen. Se 
separat notis om justeringar i 
Eislerprogrammet. 

KOMPOL träffas må 13.3 kl19 på vpk
lokalen. Beredning av nämnder. 
Fortsatt diskussion om utåtriktade 
aktiviteter. 

l VECKOBLADET 

Detta nummer gjordes av Lars 
Bergström, Erik Bergström, Rune 
Liljakvist och Gunnar sandin. 

Kontaktredaktör för nästa nummer 
Gunnar sandin, tel135899. 
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