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Utkommer fredagar 198 9 15 :e år g. Lösnummer 2 kr 

Fredagen den 28 april 

28 april-U maj 
Obs tvi veckor! 

VB :s kalendarium över kulturarrange
mang och andra offentliga tillställ
ningar. Interna möten återfinns 
mötesspalten på sista sidan. 

SÖDRAN 
Min vän Ivan Lapsjln 28, 29, 30/4 

kl 18.30. Osminkad skildring från 
Stalintiden. Åter till södern kl 28-
30/4, 4-7/5, 11/5 Obs tiden: kl 21. 
En resa i tid och rum, mycket poetisk 
och vacker argentinsk film där tango
musiken har en central roll. Res 
aldrig pi enkel biljett · En hård kokt 
historia. 28- 29/4 kl 24. Otto är en 
noshörning MATINE 30/4 kl 14. 
Herr Bohm och sillen och Billy och 
den rubinröda jackan MATINE 7/5 
kl 14. Ca 45 min. Intervista, 4-7/5, 
11/5 kl 18.30 en intervjufilm med 
Fellini, där ingen frågar och in g en 
svarar. l maj : Arbetets döttrar, en 
dokumentärfilm om arbete och liv i 
två kvinnofabriker. Regi Torgny 
Schunnesson och Jean Hermansson. 
50 min. Barntillåten förest kl 15, 
16.30, 18. Kvinnoorkestem "Hannas 
Fläkt" spelar vid föreställningen kl 
16.30. 

BI016 
BALLER UP BOULEVARD. Månd 
19.30 Nyvångsskolans aula Dalby. 
Tisd 19 Svaleboskolan Veberöd. 
Onsd 18.30 Stadsbibl. hörsal. Torsd 
18.30 Fäladsgårdens aula. Sönd 7/5 
kl 18.30 S:t Knuts församlingsgård, 
Linero. Månd 8/5 kl19 Svaneskolan. 
Onsd l 0/5 kl 19 U ggleskolan S 
Sandby. Torsd 11/5 kl 19 Hubertus
gården Nöbbelöv. 

MEJERIET fred kl 21 stand up 
comedy med Anders Malmberg, Bar
bro "Babbel" Larsson och Lennie 
Norman. Sönd Valborgsdisco för 
högstadiet. Sönd 7/5 Kim Larsen med 
Bellamy kl 17- 23. folk-musikcafe. 
Onsd 10/5 Stand up comedy mrl 
Tomas Oredsson, Jonas Hallberg och 
Sigge. 

LILLA TEATERN Clownföreställ
ningen "Bobby och Olga" med Ex
pressteatem fred, lörd kl 10. För barn 
5-9 år. Fred, lörd kl 19.30 "Natt
fågeln" en mystisk komedi med Ex
pressteatem. 

stopp för bilfritt: politiskt nederlag 
Gatu & trafiknämndens beslut 
att skjuta upp den "bilfria vec
kan" innebär obestridligen en 
viktig politisk seger för lunda
högem och motsvarande neder
lag för vänstern, i synnerhet 
vpk som var veckans upphovs
man. 

Motivet för att riva upp be
slutet om att genomföra bilfria 
veckan nu i maj var som bekant 
ekonomiskt: förberedelsepengar 
skulle gå till spillo om besvären 
bifölls av högre instans. Hur 
mycket pengar gällde det? 
Nämndens ordförande Lars 
Åström (s) har i ett samman
hang sagt 200 000 kr och i ett 

annat drygt 20 000, vilket är en 
tvetalan som minst av allt an
står en kyrkans man. 

Åström försäkrar att det bara 
gäller ett uppskov, och det 
tycks ha varit det som fick mp 
och c att följa hans linje - vpk 
var ensam motståndare och re
servant. Men först ska man 
vänta sex månader som enligt 
uppgift är en tänkbar tid innan 
trafiksäkerhetsverket avgör 
eventuella besvär, och då är det 
snart vinter. En vecka under 
gynnsamma yttre villkor (som 
tillåter dans på gatorna mm) 
kan bli av först om ett år. 

Det är en trist men real is tisk 

gissning att den redan bräckliga 
majoriteten bakom det gamla 
beslutet inte håller ihop till 
dess. 

Om inte annat så för att s 
och vpk (förhoppningsvis till
sammans med m p och c) hunnit 
bli osams i andra trafikfrågor. 
Åström sa i ett annat aktuellt 
ärende (Västra Ringen) att det 
inte är bevisat att kringfarts
leder leder till mer trafik; tvärt
om skulle de vara bra för mil
. .. l JOn. 

Och om den "rödgröna koa
litionen" spricker i den centrala 
trafikmiljöfrågan: hur kan den 
då bestå i övrigt? 

Sänker miljöpartiet V årfruprojektet? 
Den fysiska skolplanen behand
lades på onsdagens skolstyrel
semöte. Ett förslag innebär att 
Vårfruskolan blir en helinteg
rerad grundskola, alltså med 
högstadium, samtidigt som 
Komvux lokalproölem löses ge
nom att Svaneskolan ställs till 
vuxenelevernas förfogande. En 
majoritet bestående av s och vpk 
stödde detta förslag mot borgar
nas alternativ, som bl a innebär 
att Komvux flyttas till Vipe
holm, vilket ger NCC ytterligare 
uppseendeväckande profiter. De 
borgerliga partierna säger också 
nej till helintegrerade högsta
dieskolor såväl på Vårfru som på 
andra skolor. De vill konsekvent 
bevara stora högstadieskolor 
och skära ner på resurserna till 
skolan. 

Men var står egentligen 
miljöpartiet? I debatten och om
röstningen motsatte sig mp på 
det bestämdaste en samlad lös
ning för Komvux. De föreslog 
bl a att Komvux skulle hyra in 
sig på Fakiren och stadsbibliote-

Men inte bara det. 
Vårfruskolan har debatterats liv
ligt på sistone. Föräldrar, perso
nal och föreningen Barn i inner
stad har krävt en samlad lösning 
för kvarteret Galten. De vill göra 
Vårfruskolan till en helinteg
rerad grundskola från åk l till 9. 
Vid februarisammanträde t 
krävde miljöpartiet att skolsty 
relsen skulle ta upp frågan i di
rekt samverkan med föreningen 
Barn i innerstad. Föreningen 
föreslår att kvarter et hålls fritt 
från bebyggelse och att här 

Demonstrera med Vpk l maj 

Bakom bl. a. följande paroller: 
Arbetarpolitik socialism. Kamp 
mot imperialismen. Röd politik för 
grön miljö. Bilfri innerstad.Bygg 
bort bostadsbristen.Bort med 
moms på maten -Beskatta kapitalet 
Samling Clemenstorget 13,30 
avmarsch kll4.00 möte Stortorget 
14.30Tal av riksdagsledamoten 
Ylva Johansson, och Stina Hall 
från KU Lund samt Borhanedin 

Yassi från Kurdiska Föreningen. 
Mötesledare: Gunlög Stenfelt 

Musik av Lunds kommunistiska · 
blåsorkester.Kurdisk dansgrupp : 
dansar. ., 

Öppet Hus ,,. 
i stadshallen kl 12-17 kaffe, the 
med hembakt, Bengt Olle Bengts
son spelar piano. Clas Rosvall j 
sjunger och spelar för barnen l 

skapas ett centrum för kulturliv 
och social verksamhet med sko
lan som bas. Vid onsdagens 
möte sa miljöpartiet nej till det 
förslag som skulle möjliggöra 
projektet. 
Miljöpartiets ställningstagande 
innebär maximal prutning på 
anslagen till skolan, ett ja till 
större högstadieskolor och ett 
grundskott mot tanken på små 
helintegrerade grundskolor. 
Därtill en skandalös nonchalans 
mot de vuxenstuderande i Lund. 
Frågan kommer att avgöras i 
fullmäktige. Risken är stor att 
miljöpartiet , tillsammans med 
borgama förhindrar en radikal 
och framsynt helhetslösning för 
skolutbyggnaden och för inner
stadsmiljön. 

VB pausar 
och flyttar 
Nästa VB-nummer utkommer 
först om två veckor, den 12 
maj. Skälen är två. Dels ställer 
helgdagarna till det för posten. 
Dels flyttar Lunds Tidskrifts
verkstad där tidningen redige
ras . Verkstaden och VB finns i 
fortsättningen i nya och större 
lokaler i Wallin & Dalholms 
nybygge på Fabriksgatan, väs
ter om Kung Oskars bro. Ad
ress och telefon ftnns angivet i 
rödtrycket på baksidan. 
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Upprop inför l maj 
Inför årets första maj kan vi glä
djas åt vissa framsteg när det gäl
ler fred och nedrustning. Vi hop
pas att denna process fortsätter 
och fördjupas. 

Samtidigt hotar emellertid den 
globala miljöförstöringen nuvar
ande och kommande generatio
ners existens. I årets förstamajma
nifestationer tar vi upp kampen 
mot den globala ekologiska kri
sen, kapitalets rovdrift på jordens 
resurser. 

Den av imperialismen skapade 
ekonomiska världsordningen 
dominerar alltjämt världsekono
min. Klyftorna mellan länder och 
folk vidgas. U tvecklingsländema 
dignar under en gigantisk skuld
börda, vilketförvärrarden ekono
miska, sociala och ekologiska 
krisen. 

Vi följer med spänning de 
socialistiska ländemas ompröv
ning och demokratisering av sina 
samhällen, vilket även kan höja 
socialismens anseende bland ar
betareihelavärlden. Vivärnarom 
folkens internationella oberoen
de. Därför manifesterar vi vårt 
motstånd mot kapitalets och eta
blissemangets försök att under
ordna Sverige EG. 

Regeringens förslag att höja 
momsen och ta bort mjölksubven
tionema är ett hårt slag mot vanli
galöntagareoch barnfamiljer. Höj
ningen av barnbidrageträcker inte 
som kompensation för prishöj
ningarna. 

Kvinnor och invandrare är 
fortfarande diskriminerade, även 
om kvinnorna tack vare sin kamp 
nått vissa framgångar. Invandrare 
och flyktingar hotas av försäm
ring och otrygghet om regering
ens förslag till försämrad flykting
politik vinner gehör. 

I Lund kommer första maj att 
präglas av socialdemokraternas 
och miljöpartiets svek i en viktig 
miljöfråga; den bilfria provveck
an i maj. Uppskrämda av Sixtens 
Månssons och Gun Hellsviks 
samkörning i juridikens labyrin
ter, hetsen från Handelsförening
en och den interna pressen från 
fackligt håll, vek sig SAP förebä
rande årets hittills sämsta svep
skäl. 

Om miljöpartiets skäl att även
tyra V årfruprojektet, och frångå 
sina tidigare löften, har större 
bärkraftundandrarsigvårbedöm
ning. 

Trots en socialdemokratisk 
regering och trots en "ny majori
tet"i Lund är det befogatalltsåatt 
demonstrera på första maj. 

Låt oss göra första maj till en 
kraftfullmanifestation förväns ter
politik, en politik som utmanar 
borgerlighet och klassamhälle, för 
en politik för rättvisa, demokrati 
och frihet, för socialism! 

V p k Lund styrelsen 

Sista brevet hem 
New England i april 

Jag hade tänkt mig att möta 
våren i New England, men det 
var regnigt och kallt redan i 
Boston. När jag kom upp till 
Vermont var det is på sjöarna, 
en och annan snöby i luften och 
gnistrande kallt på nättema Jag 
fick börja med att köpa vantar 
och mössa, en sån där Jack 
Nieholson-mössa man drar ner 
över öronen. 

Allt kändes egendomligt 
bekant i Vermont, ett kuperat, 
rullande landskap med skog och 
småjordbruk, låt oss säga som 
Östra Göinge eller södra Norr
lands inland. Men det var 
byarna och småstäderna som 
var mest slående och det tog 
mig ett tag att förstå varför de 
kändes så egendomligt bekanta. 
Kyrkan, lanthandeln, lågstadie
skolan, bilverkstan, postkon
toret, ja ni vet. Det var helt 
enkelt det USA som det stod 
om i Det Bästa på 50-talet, i de 
där små skämtsamma styckena 
som var inskickade av läsarna 
eller berättelserna som presen
terades under rubriken "Den 
människan glömmer jag 
aldrig". Det är ett USA som jag 
trodde var utdött, men som 
alltså lever. 

-Rena turistfällan, det var 
bara Boston-yuppiesemas som
marhus, sa folk när jag kom 
tillbaka till de mera sofistike
rade trakterna. Ja, det är lite 
svårt med det autentiska livet 
överallt i dessa postmoderna 
tider. Mina känslor för Österlen 
är inte riktigt desamma sen jag 
fick klart för mig att icke blott 
Ulf Lundeli utan också Per 
Ahlmark köpt kringbyggda 
gårdar vid Stenshuvud. 

Det revolutionära USA 
Det är många som tror att man 
som socialist nödvändigtvis be
höver hysa antiamerikanska 
känslor. Själv tycker jag det är 
en lättnad att komma till detta 
unga revolutionära land från det 
gamla insuttna klassamhället 

Sverige. Jo, jag vet, det fmns 
anledning till en del reserva
tioner. Men jag tycker det är 
ganska lätt att föreställa sig att 
den halvmiljon svenskar som 
for hit inte bara kom för en 
drägligare utkomst utan också 
för att det v ar lite högre i taket. 

Det här skriver jag från en 
trakt som jag tycker mycket 
om, låt oss kalla det nord
ostkusten, kustremsan mellan 
New York och Boston. Den 
dominerades fram till 40-talet 
av textilindustri och restema 
står kvar i form av väldiga 
tegelborgar. I dag tror jag 
bygdens huvudsakliga syssel
sättning är universitetsdrift, en 
av allt att döma ytterst lönsam 
näring. Prestigeuniversiteten 
ligger här som uppträdda på ett 
snöre, vart och ett som en stat i 
staten. Ett amerikanskt univer
sitet är ett storföretag, ett kon
glomerat av undervisning, 
forskning, bostadsförvaltning, 
restaurang- och affärsdrift, 
publiceringsverksamhet etc. 
Den viktigaste av universitets
förvaltninge.ns alla delar är den 
som har hand om kontaktema 
med "alumni", dvs tidigare 
elever vid universitetet. Deras 
adresser hålls ständigt aktuella, 
de får en speciell, påkostad 
tidning som målar upp en 
lagom romantiserad bild av 
deras gamla univesitet, och de 
får telefonsamtal och besök som 
uppmanar dem att generöst 
bidra med donationer. Ger man 
lite lagom kan man få en ny 
lärosal uppkallad efter sig, ger 
man riktigt rejält kan det bli en 
byggnad och i sista hand lär 
man väl bli hedersdoktor. Jo, 
sånt händer i Lund med, men 
allt sker i sån skala här att det 
blir mycket tydligare. 

V ärt pengarna 
Det universitet jag gästar har en 
årsavgift på drygt$ 18 000 (då 
ingår undervisning, bostad, hu
vudmåltider men t ex inte böc
ker) och den hemska sanningen 

Första brevet hem 
Hej VB-läsare! 

Som tidigare meddelats i VB 
befiner jag mig för tillfället i 
Kanada, närmre bestämt i staden 
Kingston i provinsen Ontario. 
Staden har så många likheter 
med Lund att jag känner mig 
föranledd att berätta något om 
den. De cirka 60 000 inv Anarna 
späds två gånger om året på med 
studenterna vid Queens, ett uni
versitet med samma format som 
Lunds universitet. Här finns gott 
om historiska byggnader, spe
ciellt från den tid då Kingston 
var huvudstad i Kanada. Det var 
mellan 1841 och 1844, innan 
drottning Victoria bestämde att 
Ottawa skulle vara huvudstad i 
stället. Down-town, dvs cen
trum, är ovanligt levande för att 

vara en modem nordamerikansk 
stad. Affärerna samlas annars 
ofta i köptempel, kallade town
malls, placerade långt utanför 
centrum. Kingstons minst 60 
matställen down-town vittnar 
om invånarnas utåtriktade ka
raktär. Kulturlivet blomstrar. 
Bildkonsten har många vackra 
inslag av indiansk härkomst. 
Någon komunistisk blåsorkester 
har jag dock inte funnit än. 

Kingston är borgerligt styrt 
med en aktiv vänster i opposi
tion. 

Den internationella kvinna 
dagen firades rejält. Flera anti
imperialistiska grupper har sitt
demonstrationer, föreläsningss
erier och andra aktiviteter. Förra 
veckan hade en fattigdoms-

-~ 
är att det nog är värt pengarna. 
Dvs hur de klarar av att betala 
förstår jag inte, men jag har 
hört folk här prata om klok
heten i att skaffa barn med 
minst fyra års mellanrum så att 
föräldrarna inte riskerar att 
behöva ha två barn på univer
sitetet samtidigt. Det är många 
fler som vill ha plats än som 
kan få det. Det är tur att en del 
av platserna är reserverade för 
tidigare elevers barn, oberoende 
av deras meriter, annars skulle 
elitismen bli överväldigande. 
Men folk är alltså duktiga på ett 
sånt här ställe. Amerikanska 
studenter jobbar mer än sina 
svenska kollegor, och det gäller 
också amerikanska universitets
lärare, kan jag meddela. 

Bättre än Sydsvenskan 
Tja, jag känner ju väl de re
striktioner som gäller för en 
VB-skribent, särskilt då kåsörer 
och kolumnister (man får skriva 
om vad som helst, bara det har 
anknytning till Lund) . Det 
betyder att jag väl får hålla inne 
med ytterligare detaljer från 
mina studier av americana, men 
så mycket kan jag säga att jag 
äter hamburgare var dag och 
bor på Holiday Inn. Vad gäller 
relationerna mellan könen här i 
trakten vill jag hänvisa till 
bygdeförfattaren, John Updike. 
Så vill jag säga att det faktiskt 
är roligare att läsa New York 
Times till morgonkaffet än 
Sydsvenskan. Kaffet är visser
ligen svagare, men det tjatas 
mindre om kommunalskatten på 
lokalsidoma. Däremot står det 
mycket om sopor och åter
vinning, om försummade skolor 
och om trafikproblem. Det 
senaste är att det är tal om att 
bygga en spårvagnslinje på 42:a 
gatan, tvärs över Manhattan. 
Någon bilfri vecka har det dock 
inte varit tal om, men så är 
kommunistpartiets ställning här 
heller inte den starkaste. 

Lucifer 

marsch från Ottawa till Toronto 
sin anhalt i Kingston. Syftet med 
marschen var att belysa de då
liga villkoren för dem som är 
beroende av socialbidrag. 

Något vettigt parti har jag inte 
hittat. Vad gäller miljögrupper 
finns det däremot ett antal bra att 
välja mellan. 

Den stora miljöfrågan just nu 
gäller SO?<JT. Ett franskt företag 
planerade att bygga en sopfOr
bränningsanläggning strax utan
för Kingston. Miljögrupperna 
tvingade kommunstyrelsen att 
arrangera en hearing innan be
slutet om etableringstillstånd 
skulle tas . Vi var drygt 400 del
tagare i det fem timmar långa 
mötet som direktsändes i TV. 

forts pt1 sista sidan 



Tage Erlanders återvändsväg? 
SAP jubilerar. Även VB måste 
förstås ha en kommentar kring 
detta. Lyckligtvis finns det en 
rad lokala och aktuella hän
delser och pseudohändelser som 
kan bli utgångspunkt för ett 
frosseri i symboler. 

Svårt hitta nu 
Vi kan börja ute på Väster, in
till Folkparken (som i sitt nu
varande tillstånd inte precis 
vittnar om någon vital och hi
storiemedveten socialdemokra
tisk arbetarrörelse). Väster om 
parken ska det byggas nya bo
städer och de fyra första gatorna 
har just fått namn. Dvs bara tre 
kallas gator: efter Östen Unden, 
Ernst Wigforss och Hildur 
Sandberg -den sista är kort och 
egentligen bara en gränd. Tage 
Erlander har fått ge namn åt en 
nord-sydlig "väg". 

- Det är svårt att hitta i nya 
bostadsområden, suckade en 
medlem av namnberedningen 
när frågan var uppe, åtminstone 
om man kommer gåendes eller 
cyklandes . Numreringen är 
gjord ur bilistperspektiv. Kan vi 
inte ändra på det? Men stads
ingenjören förklarade att detta 
verkligen inte var en fråga för 
en lokalliten beredning. 

Inbyggda fel 
Svanegatan är av den gamla 
hederliga typen, med husnum
mer i lättfattlig ordning utmed 
trottoaren. I ett funkishus där 
bodde Aina och Tage Erlander 
några år på trettitalet. I lördags 
avtäckte landshövding Görans
son (s) en minnesplatta. 

- Den här plattan, och min
net av Erlander, kommer säkert 
att leva längre än huset sa han, 
och muttrade något kritiskt om 
de gistna fönsterkarmarna. Ja, 
det är ett och annat från Folk
hemmets ljusa dagar som inte 
blev så beständigt som man 
hade tänkt. 

På andra sidan Svanegatan 
börjar stadsparken där badhuset 
ligger. Det nya badhuset till
hörde de kommunalpolitiska 
insatser från lundaåren som 
Tage Erlander var stoltast över, 
skriver han i sina memoarer. 
Men fyrti år senare uppdagades 
att ett ursprungligt konstruk
tionsfel hade lett till rost i de 
bärande balkarna, så hela rasket 
fick rivas. VB har tidigare på
mint om denna symbolladdade 
historia. 

Behov av bilfritt 
Det tog en stund för lands
hövdingen att komma över 
Svanegatan. Biltrafiken i rikt
ning mot vägporten under 
stambanan var tät. Chefen för 
länsstyrelsen fick tid att be
grunda behovet av en bilfri 
vecka i Lund. 

Erlander var också stolt över 
att var med och förverkligade 
underfarten vid Bantorget Om 
massbilismens införande efter 

kriget fattades det emellertid 
aldrig något beslut av hans 
regering. Detta överlät social
demokratin åt marknaden och 
den spontana samhällsutveck
lingen. Själva hade Erlanders 
en folkvagn som Aina skjutsade 
Tage i till olika möten. 

Per Nyström har nyss be
rättat i en intressant artikel att 
Tage Erlander mot slutet av sitt 
liv menade att folkhemmet (och 
folkvagnen?) aldrig var något 
mål i sej. Det var tänkt som ett 
instrument för att förverkliga 
socialismen, men sen gick nån

snett. 

~ 

öppnades utställningen "Arbe
tets söner, arbetets kvinnor". 
Konsthallsnämndens social
demokratiske ordförande fram
förde vid vernissagen kända 
arbetarlåtar med hjälp av en 
bandspelare. 

Den samtidiga avtäcknings
ceremonin bjöd dock pA le
vande musik. Den där ansvariga 
nämnden har nämligen en vpk
ordförande som hade engagerat 
en grupp kommunistiska blå
sare. Som spelade socialdemo
kratisk musik från sekelskiftet 
och kommunistisk från tretti
talet. 

Var folkhemsid"';llen bara ett socialistiskt . 
Ja, Erlander var en tänkande Också socialdemokraterna i 

man, men det luktar efter- Lund hade en gång en blås-
handskonstruktion. Det berättas orkester. Den förvandlades 
att han och Ernst Wigforss inte dock efterhand till en över-
var särskilt goda vänner under poli_tisk hemvärnsorkester, som 
den senares sista år. Wigforss f ö mte kunde ställa upp denna 
var kritisk mot det "starka helg. 
samhället" och dess konnota
tioner av apparat och betong. 

Yälförtjänt rykte? 
Aven Wigforss fick sin min
nesplatta denna dag. Han åter
vände ju till Lund för att hålla 
kontakten med böckerna, och 
med den radikala ungdomen. 
Hos den fick han själv ett rykte 
för radikalism som inte var 
alldeles välförtjänt om man får 
tro kritiker som Gunnar Myr
dal. 

Ingen kan dock frånkänna 
Wigforss beteckningen "intel
lektuell" . Han var en av de 
lundaakademiker som spelade 
en viktig roll uppe i Stockholm. 
Ett slag på trettitalet satt 
åtminstone fyra personer med 
den bakgrunden i den social
demokratiska regeringen. 

Nu representeras stadens 
akademi på högsta ort av Ulf 
Lönnqvist, en lönnfet odugling 
som enligt trovärdig uppgift fått 
sin position därför att Kjell
Olof Feldt vill bestämma över 
bostadspolitiken alldeles själv. 

Död & levande musik 
Även i Lund är socialdemokra
terna åter regeringsparti. Där
med har de kunnat ge lite 
kommunal glans åt sitt 
hundraårsfrrande. I konsthallen 

Större än s 
S i Lund har nått sitt lägsta 
röstetal efter det demokratiska 
genombrottet. Att de åter är 
regeringsparti beror på miljö
partiet och vpk. Det är ingen 
självklar allians. Fast beslutar 
vi om trådbussar säkrar vi kan
ske ett långsiktigt stöd från de 
partierna, sa ungefär l igen Claes 
Göran Jönsson (s) i en VB
intervju i början av året. 

Just nu ser det ut som om 
hans parti spelar bort den möj
ligheten. Som ordförande i den 
strategiskt viktiga gatu- och 
trafiknämnden har man satt en 
person som både i rondör och 
allmän kompentens starkt på
minner om bostadsminister 
Lönnqvist. 

Men saken ska inte perso
nifieras. Erlander och Wigforss 
var stora begåvningar och teo
retiskt medvetna, men det 
räckte inte. För en radikal för
ändring krävs kollektiva beslut 
av en medveten arbetarrörelse. 
Det krävs också en insikt om att 
den rörelsen är större än det 
socialdemorkatiska partiet. 

Tage Erlanders väg borta på 
Väster slutar blint i norr och är 
alltså en återvändsgata. För 
bilar. Med cykel kommer man 
vidare. 

GufiTUlr Sandin 

FRÅN 
DET 
KOMMUNALA 

Nytt överklagande i, 
s m s, faggorna 
Uppmuntrad därtill av herr po
lismästare Sixten Månssons och 
fru kommunalrådet Gun Hells
viks kraftfulla besvärsskrivelser 
tilll\insstyrelsen, med anledning 
av den, av socialdemokraterna, 
centerpartiet, miljöpartiet och 
vänsterpartiet kommunisterna 
genomdrivna, och av handels
föreningen illa sedda, s k bilfria 
veckan, överväger, enligt vad 
Veckobladet erfar, herr gossen 
Mats Helmfrid, att, till ovan
nämnda länsstyrelse, överklaga 
jämväl det senaste valutslaget, 
som, vilket Veckobladets pre
numeranter och lösnummerläsare 
säkert är medvetna om, gav 
kommunfullmäktigeförsamling
en å staden en ny politisk ma
joritet. 

Herr gossen Mats Helmfrid, 
som jämväl anser, att sagda val
utslag vilar på, s m s, "lös legal 
grund", anser framförallt, att det 
är synnerligen olämpligt, att 
moderata samlingspartiet, med 
sina väl utvecklade kontakter 
med stadens verkligt bety
delsefulla och balanserade per
sonligheter, på ett så, s m s, 
"brutalt sätt" berövats sin mång
åriga maktposition å stadens 
politiska liv. 

Den kommunalpolitiska spal
ten hoppas, i likhet med våra 
prenumeranter och lösnummer
läsar~.' att ~ut, till slut, ska gå, s 
m s, hem. 

Bilfria veckan 
Lund får 130 000 kr av tran
sportförskningsrådet för utvär
dering av bilfria veckan. Man 
tycker att försöket i Lund är så 
intressant att det har riksintresse. 

Beslutet fattades i måndags. 
På tisdagen kunde Arbetet rap
portera den glädjande nyheten. 
Skånska Dagbladet har också 
informerat sina läsare. 

sydsvenskan skrev emellertid 
inte någonting. Inte heller på 
onsdagen fick SDS:s läsare den
na information. Då borde i rim
lighetens namn sydsvenskans 
journalister veta att Lund skulle 
få pengarna. Om de inte ville 
upprepa Arbetets nyhet hade det 
gått bra att ringa transportforsk
ningsrådet och fått komplette
rande uppgifter. 

sydsvenskan har annars visat 
stort intresse för försöket med 
bilfri innerstad i Lund. Man har 
samvetsgrant rapporterat minsta 
harkling från handelsföreningen. 
Hur kunde de missa den här ny
heten? 
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1 ~~forts från 
~ 1 VECKAIII första sidan 

JAG ÄR INTE RAPPAPORT går 
nu på stadsteatern fred 19.30 

Kvinnor och sexualitet ur en 
evolutlonär synvinkel Boel Jeppson 
föreläser vid fredags-lunchen hos 
Forum för kvinnliga forskare. Bib
lioteket på Palaestra kl 11.45-13. 
Medtag matsäck, dryck kan köpas på 
Forum. 

Öppet Hus i Stadshallen, månd 
maj kl 12-17. Kaffe, te, hembakt. 
Bengt Olle Bengtsson spelar piano, 
Clas Rosvall spelar och sjunger för 
barnen ca kll5. 

UTOMBYS. 
Bio Spegeln S:a Förstadsg 38. Obs 
lördag 29/4 kl 17 I Bergmans "En 
passion". Sönd 7/5: kl 17 "Höst
sonaten". 

Kvarnbyskolan Kvambyv. 543 
Malmö. 040/494313: Vänstern l 
Danmark Tom Ahlberg från SF in- l 
leder och frågar: Finns det en konflikt ; 
mellan SFs praktiskt parlamentariska 
arbete och partiets mer långsiktiga 
strategi? 

Om Lund 

forts frdn sid 2 

Efter företagets omfångsrika in
ledning följde ett tiotal föran
mälda inlägg från olika orga
nisationsrepresentanter. Upp
muntrad av dem jag satt till
sammans med, gick jag fram till 
mötesordföranden (borgmästare 
Helen Cooper) och bad att få vi
darebefodra något av den dis
kussion om sopförbränning som 
vi har i Sverige. Överraskande 
nog fick jag göra ett "state
ment". Jag redogjorde för de 
luftföroreningar sopförbränning 
ger upphov till, dioxiner, för
surande oxider, kvicksilver m.fl. 
Sopförbränningens miljöeffekter 
debatteras inte så flitigt här. 
Motståndarnas huvudargument 
är att sopförbränning och åter
vinning är två varandra ute
slutande verksamheter. Provins
styret har beslutat att en återvin
ningsgrad på 50 % ska uppnås 
senast vid sekelskiftet. Miljö-

Ka rin Blom 
Uarda vägen D: BS 
223 71 Lund 

grupperna driver en intensiv 
kampanj med Reduce,. Recycle, 
and Reuse som slogan. De har 
en konstruktiv infallsvinkel och 
kan inte beskylllas för att vara 
nejsägare i första hand . En del
sseger uppnåddes i tisdags då 
komrnunstryrelsen med fjorton 
röster mot en beslutade att lägga 
sopförbränningsplanerna på is. 

Till skillnad från Lund har 
Kingston en daglig tidning, the 
Whig Standard. Den kan ståta 
med att vara Kanadas äldsta 
dagstidning . Veckobladet har 
ingen direkt motsvarighet. En 
vänstertidning med namnet Be
tween the Lines utges av en 
samling radikal personer utan 
känd organisationsanknytning. 
Utgivningen är sporadisk och 
tidningen går ej an prenumerera 
på. 

Tacka vetjag Veckobladet! 
Karin Svensson Smith 

Gunnar Jarring och Gunnar 
Sandin har - förutom förnamnet 
- det gemensamt att båda skrivit 
om Lund och att de båda före
kommer i "Lund. En bibliografi 
1987", tillsammans med några 
hundra andra lundabor. Det är 
den sjuttonde årsförteckningen 
över skrivet om Lund, som Bar
bro Ohlsson - chef för stads
bibliotekets lundasamling -
ställt samman. Årsboken är ett 
förträffligt hjälpmedel för den 
lokalhistoriskt intresserade, och 
den kan hämtas gratis i Lunda
samlingen. 

Apropos lokalhistoria - det 
var en. besvikelse att den nya 
majoriteten i biblioteksnämnden 
har ställt sig tämligen kallsinnig 
till Eric Rasmussons (m) motion 
om att göra Ekska huset till lo
kal för bibliotekets växande 
samling lundalitteratur. Här 
kunde man satsat på längre öp
pethållande och mer hjälp åt de 
talrika amatörforskarna. En 
bättre och vettigare present åt 
lundaborna i anledning av lOGO
årsjubileet kan knappast tänkas. 
Särskilt ledsamt var det att vpks 
representant i biblioteksnämn
den inte stödde förslaget. Jag 
trodde att vpk gillade 
lokalhistoria. 

Det finns nulnga likheter mellen Kanadas realtion till USA och Sve
riges till EG. Både Sverige och Kanada har gamla urbergssköldar 
som inte har så bra buffringskapacitet mot surt regn. Vindriktningen 
för normalt USAs luftföroreningar mot Kanada liksom luftförore
ningarnafrån Europas industrier ofta deponeras i Norden. 
Handelsavtalet mellan Kanada och USA blev en realitet efter den 
borgerliga valsegern. Bestrålade livsmedel kan inte längre stoppas 
vid gränsen. Kanada tvingas att luckra upp miljölagarna för att inte 
vara lwnkurensbegränsande. -Jämför vår diskussion om Sveriges 
förhållande till EG! 

.... :_ _____ ,~----------------11 

Navlar och valar 
-Får vi ett radikalt nytt skatte
system som gynnar arbete och 
sparande kan vi sedan också ta 
itu med de andra systemfelen. 
Misslyckas vi är med stor san
nolikhet loppet kört. Då blir vi 
ett norra Europas Skansen och 
kan stirra på våra navlar medan 
vi oroar oss för valar, koldioxid 
och andra moderna tillvarons 
hemskheter. 

Så talar en av översteprästerna 
Crafoords tempel, f.d. riksdags
ledamoten Bo SÖdersten (s) i 
SDS den 24.4. Som kolumnist 
på Per Th Ohlssons i nyliberal 
anda uppfräschade andrasida 
passar Södersten säkert som 
hand i handske. 
Men det kan inte var lätt att heta 
Birgitta Dahl. 

LAN 

POSTTIDNING 

\1/ -o 
;/\'' 

Vistas, Unna Räita, 
Nalle, Påssusjietna är några av 
de platser som vandringssek
tionens alpina grupp passerar 
under somrnarens fjälltur. Vi 
startar i Nikkaluokta och följer 
Vistasvagge. I höjd med Unna 
Räitavagge vadar vi över Vis
tasjåkka och går upp i dalen. Vi 
fortsätter förbi Nalle och över 
Påssusjietrta för att ansluta till 
Kungsleden och följa den till 
Abisko. Vid bra väder bestiger 
vi Sielrnatjåkka (l 997 m). Vi 
bor i tält och bär med oss vad vi 
behöver. Resan upp och ner 
sker med tåg. 

Tio dagar i augusti! 
Intresserad av an följa med? 
Ring 040/118816 för närmare 

information. 

HANNAS FLÄKT. Må 1.5 samling 
16.15 för spei16.30 på Bio Södran. 
BLÅSORKESTERN. Hålltider: Lö 29.4 
samling stadshallen 10.45 för spel i 
centrum, avfärd tåg 13.02 till spel på 
Viktoria i Malmö 13.45. Sö 30.4 spel St 
Hans backar 19.45 (ta med lampal) . 
Må 1 .5 Orkester 1 (Hässleholm mm) 
samling Clemenstorget 8.30 (ta med 
mackor!), Orkester 2 (~almö) samling 
Clemenstorget 11. Ovriga samling 
Clemenstorget 13.30. Simrishamns
orkestern lämnar Lund 15.25. Dom
kyrkan: genrep 17.15, samling vid 
kyrkporten. Kl20 FEST (orkestern 15 
år!) på Cyrus, Allhelgona kyrkog 4. Sö 
7.5 kl 18.45 rep på Kapellsalen. Vid 
oklarhet ring Elisabeth (115069), Eric 
(126684) eller Gunnar (135899). 

Kompol sammanträder ti 2.5 och må 
8.5 kl 19 på vpk-lokalen. Båda gång
erna beredning av nämnder. 

!VECKOBLADET Il 
Detta nummer gjordes av Lars 
Borgström, Rune Liljekvist, Gunnar 
Sandin och Lasse Svensson. 

Kontaktredaktör för nästa nummer 
(som görs den 10 maj) Gunnar 
Sandin, tel135899. 
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