
Utkommer fredagar 1990 16 :e årg. Lösnummer 2 kr 

Fredag 16 februari 

16-22 februari 

VB:s kalendarium över kulturar
rangemang och andra offentliga 
tillställningar fortsätter i regel på 
sista sidan. Interna möten åter
finns i mötesspalten på sista sidan. 
BIO Södran tre, lör,sön, ons tors 
18.30 "Miss Mona" Regi Mehdi 
Charef 1986. tre, lör, sön, ons tors 
20.45 "Caravaggio" Regi Derek 
Jarman 1986. Matine: sön14.00: 
"farbron som inte ville bli stor· regi 
Peter Cohen, 30 min.Animerad 
med svenskt tal. Tre filmer om 
Ragnar, 33 år, som egentligen 
skulle vilja vara liten. 
Lilla Teatern stortorget Biljbest 
:12 51 01. Fre, lör, sön 19.30 "Te
gelmannen", manus o regi Per 
Wickström, en resa genom en 
mans föreställningsvärld. 
Sagan om havet, en saga om 
längtan sedd ur barnet sperspek
tiv, fritt efter den klassiska Odys
sen . Familjeföreställning för barn fr 
10 år. Speltid 50 min. lördag kl16 
och 18. Ungdom under 17 fri entre. 
Cullbergbaletten på stadstea
tern tis, ons, tor,frekl19.30 "Gamla 
barn" av Mats Ek, "The Vile Parody 
of Address" av Billy Forsyhte, 
"Ghost Dances" av Christopher 
Bruce. Ungdom under 17 år fri en
tre. 
Sagor för barn i sagorummet på 
stadsbiblioteket mån kl 1 o från 2 
år, Iis kl10 fr4 årtorkilO sång, spel 
och skoj. 
Kulturen sönd utställn "Skomode 
under 3000 år" visas. 
Konst l Lund "Syntes av en stad 
- lund i konsten" Utställning i 
Konsthallen, Mårtenstorget Öpp: 
Må-Fre 12-17 (To12-20) Lö 10-17. 
Sö 12-18. 
Forum för kvinnliga forskare 
Palastra l daQ kl 14-16 "Kvinnor 
som skapat s1g ett frirum under 
medeltiden" Birte Carle, Köpen
hamn. Onsd 21/2: "Christine de 
Pisan och renässansens kvinnor" 
Ruth Nilsson, Lund. Fred 23/2: 
"Preciösernas salongskul tur", 
Ruth Nilsson, Lund. Föreläsning
arna är öppna för allmänheten. 
Filosoficirkel tema "Kosmos och 
kaos" tisdagar 19.30 i Carolinasa
len, Kungshuset.Nu på tisdag: 
"Ordning och oordning i univer
sum- tankemotiv i forntidens In
dien, Kina och Grekland" Hans 
Regn el l. 
amnesty International Tis 17-
19 Öppet hus för alla intresserade 
Magle stora Kyrkog 6. 

SAF -propaganda 
l ondaetern • 

l 
- Ska Lund och Malmö drabbas av Svenska Arbetsgivare
föreningens propaganda även i etern? Det ser så ut, efter 
vad VB erfar från närradionämndens kansli. 

Staffanstorps närradioföre- ju sända dygnet runt om man 
ning har nämligen konstituerat vill och har råd - och det har 
~~g och sökt sändningstillstånd. man ju. SAF gör ingen amatör-
Annu har man ingen sändare radio precis, utan låter proffsiga 
och inga sändande organisatio- mediabolag sköta programmen. 
ner som medlemmar, och frågan För ett par år sedan fälldes 
är väl om det finns några i SAF i närradionämnden för att 
Staffanstorp. ha återutsänt Voice of Americas 

Maxeffekt 
Patrik Larsson, känd f d radio
förman på Radio AF och sedan 
ett och ett halvt år bosatt i 
Spanien med egen radiostation, 
har samtidigt begärt att telever
ket höjer sändareffekten på den 
kommande närradiosändaren i 
Staffanstorp till det maximla. 
Skrivelsen till televerket är un
dertecknad av Patrik Larsson på 
~venska Arbetsgivareförening
ens vägnar. 

Det är naturligtvis inte tif!fäl
ligheter att dessa två ansök
ningar kommer samtidigt. "Man 
behöver bara lägga ihop ett och 
ett", säger Olle Palmborg på 
närradionämnden i Stockholm 
till Lunds närradioförening. Han 
räknar inte med att nämnden kan 
hindra SAF. Rätt snart kan det 
alltså bli SAF-skval i närradion 
även över Lund. 

HUR snart är formellt en ju
ridisk men sannolikt mer poli
tisk fråga. Enligt närradiolagen 
får lokala ideella föreningar ge
nast sända program för en riks
organisation, om riksorganisa
tionen har bedrivit verksamhet 
inom sändningsområdet i minst 
ett år. Och det har ju SAF, som 
ju räkna som en ideell förening 
bestående av stora och små 
kapitalister. V arrliga lokala före
ningar måste ha hållit på i ett år. 

SAF har råd 
SAF vill propagera för en "fri", 
dvs kommersiell radio och bryta 
radiomonopolet SAF har utnytt
jat närradion i Stockholm och 
Göteborg, men även i Malmö 
där man dock inte kunde få så 
mycket sändningstid. SAF kan 

Europasändningar över den nya 
närradiosändaren i Göteborg. 
Åtta timmar varje natt utöver de 
nio och en halv som man själv, 
dvs proffsbolaget, producerat. 
VoA stoppades men SAF fick 
behålla sändningstillståndet. 

Staffanstorpssändaren är myc
ket effektiv eftersom ingen 
konkurrerar. Med den önskade 
effekten når man både Lund och 
Malmö med lyhörda lyssnar
grupper i denna heta storstads
region. Ytterligare en tentakel 
på storkapitalets bläckfisk att 
bekämpa! 

Thomas Schlyter 

FOTNOT. Det var Slaffanstorps 
närradiofrekvens som Radio AF i 
Lund utnyttjade sommaren 1988 un
der täcknamnet Radio Syd och ska
pade ett eget radiomonopoL 

Första valmötet? 
När ni läser detta vet ni an
tagligen hur det gick. Om det 
blir nyval. I så fall är det extra 
appellmöte som vpk Lund ord
nar på Mårtenstorget 

lördag klll 
med Rolf L Nilson, som kom
mer direkt från riksdagen, san
nolikt det första valmötet i 
Lund. 

Blir det inte nyval kan det 
ändå vara nyttigt att få en kva
lificerad kommentar till skeendet 
så som vpk uppfattar det. All
mänheten är också välkommen 
att ställa frågor till Rolf och de 
övriga vpk-are som kommer att 
finnas på torget. 

Rolf L Nilson ackompanjeras 
av Röda Kapellet. 

Dansk 
situation? 
-Det kommer inget bra ut för 
arbetarklassen och lågavlönade 
av ett regeringsskifte, säger 
Rolf L. Nilson, gammal VB
volontär och vpk-riksdagman 
från Lund. 
-Det är stor risk att vi får en 

'dansk' situation också i Sverige. 
En situation där sap blir ett 
parti runt 30 % och de 
borgerliga kan bibehålla makten 
under lång tid framåt fortsätter 
Rolf. 

-Ett nyval är inget som jag har 
strävat efter. Jag tycker att vi 
borde ha gått relativt långt i 
våra förhandlingar med 
socialdemokraterna, men det 
finns naturligtvis olika 
uppfattningar om detta i 
riksdagsgruppen. De så kallade 
traditionalisterna, dvs 
partihögern, är glada för att vpk 
har visat sig ståndaktigt. Men 
ur arbetarsynpunkt är det svårt 
att se att det skulle kunna bli 
bättre med ex vis Carl Bildt som 
s latsminis ter. 

Traditionellt har alltid vpk 
stött socialdemokraterna och 
aldrig medverkat till att fälla en 
"arbetarregering". Nu tycks man 
emellertid ha manövrerat in sig i 
ett hörn och det ser inte nu 
(onsdag kväll) ut att finnas någ
ra utvägar. 

-Ja, jag vet inte varför man 
har hamnat i den här 
situationen. Det verkar som om 
man inte riktigt förstod det 
emotionella budskapet i ett 
strejkförbud. 

-Relationerna mellan vpk och 
socialdemokraterna har fallit 
under fryspunkten och i det so
cialdemokratiska korridor
snacket kallas vpk-ama redan 
för 'kommunisterna'. Socialde
mokraterna ser nu två huvud
fiender, moderatema och vpk, 
så det kommer att bli en hård 
v a!rörelse . . . 

-Det som är bekymmersamt 
för vpk att valrörelsen kan 
komma mitt i en kongressperiod 
med en ovanligt livig debatt. 
Redart har det kornrnrnit propåer 
från högre ort inom partiet att 
nu får vi hålla sams och sluta 
diskutera. Det är inte bra. Det 
kan vara svårt att ta upp 
debatten igen, avslutar Rolf. 

Riksdagsred 
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ANSER ... 

VPK.s partiledning föreslår nu -
efter 25 år - ånyo en omvand
ling av partiet till ett brett 
vänsterparti. VPK Lund hälsar 
detta besked med glädje och 
menar att VPK äntligen måste 
gå- från ord till handling, från 
parollrnaked till realiteter i den
na fråga Vi betra/aar oss därför 
fr o m idag som en lokalorgani
sation till detta breda, radikala, 
socialistiska vänsterparti. Vi 
kommer även i fortsättningen att 
i vårt arbete förena vänster
socialister, anarkistiskt och syn
dikalistiskt färgade människor, 
demokratiska kommunister, lik
som partilösa och vänsterinrik
tade socialdemokrater. V år 
kommunalpolitiska inriktning 
ligger fast, och vi kommer att 
vidareutveckla det frihetliga 
socialistiska tänkande som länge 
dominerat vårt diskussions
klimat. VPK Lund utgår från att 
kongressen kommer att ta de 
nödvändiga beslut som ger oss 
ett parti att fungera som lo
kalorganisation till. 

Kejsaren har inga nya 
kläder 
VPK har gradvis förlorat kopp
lingen mellan teori och praktik. 
Teorin har förstelnat eftersom 
den har fortsatt att cirkla kring 
ett alltmer passerat politiskt pro
jekt, det kommunistiska. Prak
tiken har utvecklats eftersom 
den i sista hand har vilat på ett 
tillvaratagande av människors 
reellt existerande materiella och 
kulturella behov och föreställ
ningar om världen. Det är 
praktiken, och inte det politiska 
projekt man alltmer krampaktigt 
försökt integrera den med, som 
givit det politiska stöd partiet 
har bland medborgarna. 

I 25 år har vi VPK:are för-

För ett brett 
vänsterparti 
Uttalande från VPK Lund inför kongressen 

sökt intala .Js~ .n stcgv1~a brott 
med leninismen endast n:~r 
handlat om att skapa "kommu
nism för vår tids behov". Men 
kejsaren har in~a nya kläder. 
Kommunismen i vår tid är död. 
Att fortsätta hävda praktikens 
förankring i kommunismen in
nebär idag redan på kort sikt en 
politisk ökenvandring. Att föra 
teorin i samklang med praktiken 
innebär å andra sidan egentligen 
bara ett erkännande av det fak
tum att det är folket som skapar 
historien, inte partier. 

Varför självplågeri? 
Så här i efterhand måste man 
ställa frågan: varför detta 
krampaktiga fasthållande vid 
kommunismen, varför detta 
självplågeri? Varje identitets
byte upplevs av många som 
hotfullt och kan leda till både 
passivisering och till anklagelser 
om opportunism. Till dem som 
misströstar vill vi säga: glöm 
inte att VPKs praktik, hur 
underutvecklad den än kan 
synas, bå-de nationellt och lokalt 
attraherar ett växande antal 
människor. Förvisso är de nu
varande opinionssiffrorna i hög 
grad ett resultat av andra 
partiers agerande. Inte desto 
mindre är det till VPK många 
vänder sig . Inte tack vare 
kommunismen, utan trots den. 
Det är inte så att historien har 
tagit slut och att allt har varit 
förgäves. Tvärtom är det nu en 
ny historisk utveckling börjar. 
Allt är idag möjligt och 
oförutsägbart, i en utsträckning 
som mänskligheten inte upplevt 
sedan 1848. Om vi vill kan vi 
vara en del av det nya. 

Här står vi ••• 
Mot anklagelserna om opportu-

nism står vi fria. Det principi
ella förhållandet mellan demo
krati och socialism tog vi aktivt 
ställning till genom vår demon
stration till stöd för de demo
kratiska krafterna i Östeuropa 
1977. Förkastandel av den sov
jetiska samhällsmodellen dekla
rerade vi i vår motion till parti
kongressen 1978 och underströk 
denna ståndpunkt i vårt ut
talande efter Sovjets inmarsch i 
Afghanistan 1980. Detta har 
sedan dess löpt som en röd tråd 
i allt v ärt politiska arbete. 

Ett nytt partiprojekt och 
därav följande namnändring har 
vi, liksom andra organisationer 
och enskilda partimedlemmar 
runt om i landet, arbetet för un
der hela den innevarande kon
gressperioden. Vi har därmed 
tagit vårt an sv ar både för att 
driva på och samtidigt stå kvar i 
partiet. Vi är också medvetna 
om att vi därmed har kunnat 
utnyttjas som "vänsterspöke" i 
partiets inre maktkamp. 

Vi har inte alltid varit kon
sekventa, och visst har vi stund
~!ils tigit och kompromissat. 
Aven vår utveckling har varit en 
del av en politisk process, där 
vår lokalpolitiska praktik många 
gånger blivit en ledstjärna för 
all politik. Grunden för v åra 
ställningstaganden har varit att 
vi önskar stå kvar inom VPK, 
eftersom vi har känt att tiden 
har arbetat för oss. Nu är 
emellertid vår bedömning att det 
enda sättet att behålla merparten 

av våra medlemmar, sympatisö
rer och väljare, vilket vi ser som 
vår viktigaste uppgift, är att 
deklarera: Här står vi, och vi 
kan inget annat! 

Allvarlig självprövning 
Vi förväntar oss därför att 

En agitator i K varnby 
sedan svenska fastighetsspeku
lanter började köpa upp hus där, 
något som brysselborna inte kan 
vara särskilt glada för. 

På promenadavstånd från folk
högskolan i Kvarnby öster om 
Malmö ligger den socialistiske 
agitatorn August Palms födelse
hem. I lördags kunde där avnju
tas en annan agitator: Gunnar 
Törner från Vellinge som nyss 
lämnat socialdemokratin och nu 
anslutit sej till Arbetarlistan. 

Nu var sammanhanget inte 
särskilt upplagt för agitation. 
Gunnar Törner var tillsammans 
med vpk-aren Herman Schmid 
från Bona inledare vid ett semi
narium som skolan ordnade. Ca 
35 personer deltog. 

Svenska arbetarnas pengar 
höjer hyrorna i Bryssel 
August Palm och hans samtida i 
arbetarrörelsen kämpade för 
strejkrätt. Nu står denna åter på 

dagordningen, började Törner. 
Och gick så över till den omför
delning från arbete till kapital 
som ägt rum i 1980-talets 
Sverige. Av de pengar som 
svenska arbetare och andra lön
tagare arbetat sarnrnan har 50 
miljarder sökt sej ut ur landet 
sedan valutaregleringen upphäv
des. Hyrorna i Bryssel har stigit 

-Till och med en finansmi
nister som gått på universitetet 
borde begripa att skattereformen 
missgynnar de lågavlönade, sade 
Gunnar Törner med en släng 
som August Palm nog skulle ha 
gillat. Han fortsatte med att de 
rika och mäktiga i Sverige har 
skaffat sej samma ställning som 
det gamla ledarskiktet i 
Östeuropa. Gyllenhammar höjde 
sin lön 300 procent under de
cenniet och W erthen tjänar 9000 
kr i timmen även när han inte 
gör något. Statens generaldirek
törer järnför sej med de privata 

~KOMMENTAR 

kongressen gör upp med ett 
förlegat politiskt projekt. Detta 
kräver ett antal tydliga och kon
sekventa beslut. Vi har, liksom 
andra lokalorganisationer och 
enskilda, till kongressen lagt 
motioner om att förändra parti
namnet, samt om att avskaffa 
det gällande partiprograrnrnet 
och använda kommande kon
gressperiod till en förutsätt
ningslös diskussion om partiets 
karaktär och politiska uppgifter. 
Det sistnämnda är nödvändigt 
av två skäl: dels för att visa 
allvaret i vår självprövning, dels 
för att behovet av nytänkande är 
så grundläggande. Hur vill vi 
konkret åstadkomma en fördju
pad demokrati? En demokratiskt 
ordnad ekonomi? Ett samhälle 
som är grundat på både män
niskornas behov av en levande 
miljö och miljöns behov av att 
överleva? Ett samhälle baserat 
på jämlikhet mellan könen och 
mellan medborgarna? Ett sam
hälle i vars förlängning vi 
åtminstone kan skönja början 
till människans frigörelse? 

Förändring 
av partiledningen 
Utöver namnet och partipro
grammet krävs också en radikal 
förändring av partiledningen. 
Det krävs en partistyrelsemajo
ritet som aktivt går in för en 
förnyelse och breddning av part
iet, i stället för att utgöra ett 
hinder för förnyelsen, vilket den 
nuvarande partistyrelsemajorite
ten länge varit. Genom detta ut
talande uppmanar vi likasinnade 
partimedlemmar att med kraft 
kräva en sådan förändring av 
partiledningen. Vi riktar denna 
uppmaning även till Lars Wer
ner, som vi anser ska vara parti
ordförande även under den 
kommande kongressperioden. 

cheferna vid lönesättningen, och 
nu har regeringsledamöterna 
börjat ta generaldirektörerna som 
riktmärke. 

Löntagarnas solidaritet 
på uppnällningen 
Olika debattörer manar till 
löntagarnas solidaritet, dvs 
återhållsamhet i lönekraven. De 
svenska löntagarna har visat 
sådan solidaritet, sade Gunnar 
Törner. Det var så som landet 
lyckades eliminera det stora 
underskott som de borgerliga 
regeringarna lämnade i arv. Men 
när löntagarna märker att andra 
grupper inte visar någon 
solidaritet utan tvärtom, då är 

Forts pil sista sidan. 



Inför valet i Nicaragua 

- Respekterar USA en 
sandinistsege r? 
I Nicaragua är det inga frågetecken kring presidentvalet. 
Det blir av den 25 februari, och troligast är att sandinis
ternas Daniel Ortega vinner. Men kommer en sådan ut
gång att respekteras av USA vars självförtroende bar vuxit 
!!~ starkt efter utvecklingen i Sovjet och övriga 
Osteuropa? Den utvecklingen som också leder till att 
Nicaragua nu får ett svagare stöd utifrån -vilket ökar vär
det av biståndsinsatser från Sverige, där Lunds hjälp åt 
vänorten Le6n är en liten men dock del. 

Birgit Krantz, arkitekturpro- tuförsäljning och får väl ett till-
fessor, är ordförande i vänorts- skott till försörjningen men det 
föreningen Lund-Le6n och var kan inte vara stort 
med i den lundadelegation som Fattigdomen tar sej olika ut-
besökte Nicaragua vid årsskif- tryck. Vi såg många undernärda 
tet, vid valkampanjens början. barn. Brottsligheten blir också 
Som kvinna var hon lite undr- stor och drabbar de egna. En 
ande över den rnaehoartade val- gymnasieskola som vi besökte 
parollen "Daniel mi galla" (min hade genom upprepade stölder 
tupp) som Ortegas beundrare berövats praktiskt taget all in-
målat på husväggarna. redning och man hade t o m 

Lugnare, små förändring
ar 
Det var Birgit Krantz andra be
sök i Nicaragua och Le6n. Det 
första var 1984 som handledare 
till elever som ritade och bygg
de hus där. 

-Det är svårt att järnföra in
trycken eftersom resorna var så 
olika upplagda. Men det var på
tagligt lugnare nu. Striderna 
med contrasgerillan fortsätter 
visserligen men i mindre skala 
och på större avstånd från 
Le6n. Det är inte längre en 
massa militärposteringar på vä
gen till Managua. 

Allmänna intrycket är att för
ändringarna varit små under 
perioden. Hus och vägar är un
gefär i samma skick som då, 
eller något sämre. Nicaragua li
der hårt av handelsblockad och 
andra ekonomiska problem. 
V aror finns det förvisso gott om 
men till priser som är oöver
komliga för många. Många 
kvinnor har engagerat sej i ga-

brutit tegelstenar ur väggarna. 
Vi ska försöka hjälpa dem lite, 
och de pengarna ska i första 
hand gå till ståltrådsnät i fönst
ren för att stänga tjuvarna ute. 

Hjälp till självhjälp 
Vänortsföreningen i Lund har 
gett bistånd till ett kulturhus i 
Le6n och fortsätter därmed. 
Närmast gäller det husets kafe. 
Regeringen har som ett led i sin 
åtstramningspolitik dragit in på 
anslagen, och då hoppas man 
att intäkterna från kafeet ska bi
dra till verksamheten i huset. 
Den kulturverksamheten är för 
övrigt livlig och brokig och 
värd allt stöd. 

Från Lund kommer ett extra 
tillskott i fortsättningen. Ca 300 
kommunalanställda har nu gått 
med på att avstå tio kronor i 
månaden av sin lön, en ide som 
f ö kom från Birgit Krantz. 
Enskilda insamlingskampanjer 
är nog bra, men regelbundna 
bidrag är bäst, betonar hon. 

Gr 

Musik & teaternämnden: 

Inför valet(?) i Sverige 

- V år beredskap är god 
- Vpk Lunds beredskap är god inför ett eventuellt nyval. 
Organisationen är rutinerad, pengar finns i tillräcklig 
mängd för en kort och begränsad valrörelse, och vi bar an
ledning att tro på ett bra valresultat för partiet. Redan på 
lördag ordnar vi appellmöte på Mårtenstorget. 

Fast personligen tror jag inte inte gäller så länge till. Troligen 
att det blir nyval. Social- kommer den stundande parti-
demokraterna drar sej nog ur kongressen att besluta om ett 
knipan på något sätt. Och jag nytt, kanske efter en period av 
önskar det inte heller. programlöst tillstånd. 
Resultatet blir ju med all san- Nu kan ju partikongressen i 
nolikhet en borgerlig regering, maj påverkas av ett nyval så att 
säger Rune Liljekvist, om- den eventuellt blir framskjuten. 
budsman i vpk Lund. För vår del i Lund är vi klara 

A v bopp från s 
-Jag har inte noterat så många 
lokala reaktioner på det som 
sker i rikspolitiken just nu, fort
sätter Rune Liljekvist. Men två 

Rune Liljekvist, hoppas inte på 
nyval. 

socialdemokrater har ringt till 
vår expedition, berättar att de 
lämnar sitt gamla parti och är 
intresserade av vårt. Jag har 
skickat dem material, bl a vårt 
partiprogram, även om det nog 

med det mesta av kongressarbe
tet motionerna är skrivna och 
behandlas just nu. Sen ska det 
väljas kongressombud men det 
är ingen stor ceremoni. 

En riksdagslista är det parti
distriktet som ordnar. Jag antar 
att den från 1988 kan gälla även 
nu. 

Första maj 
-Blir det val den 6 maj, som 
det har spekulerats, blir 
innehållet i förstamajfirandet 
rätt givet, säger Rune Liljekvist 
också. 

Han tror som sagt på val
framgång för vpk vid ett even
tuellt val. För det borgar inte 
bara de hyggliga opinionssiff
rorna utan framför allt de 
många obestämda väljarna, till 
stor del gamla socialdemokra
ter, som nog attraheras av vpks 
alternativ i den ekonomiska po
litiken. Miljöpartiet ligger 
sämre till. Men framför allt 
förlorar socialdemokraterna och 
vinner borgarna. 

Affischbockarna finns klara 
på partilokalens vind och för 
flygblad har Rune en tryckpress 
hemma i källaren. Blås
orkestern (där han spelar kor
nett) har förklarat sej beredd på 
extra insatser. Beredskapen är 
god, men Rune Liljekvist hop
pas alltså att det inte blir allvar. 

Gr 

Oväntat underskott på 650 000 
Musik-och teaternämndens af

färer har debatterats flitigt de sena
ste dagarna, och då speciellt hur 
nämndens ordförande Anne Roth
lin (vpk) har hanterat sina utlägg. 
Anne Rothlin har varit ambitiös i 
sin uppgift som nämndordförande 
och tyckte atthon kanske gjort mer 
än v ad som kunde anses ligga inom 
årsarvode t. För att få utrett hur det 
låg till med detta och eventuell er
sättning för extra utlägg vände hon 
sig till nämndens högste tjänste
man intendent Ingvar Svensson. 

Ingvar Svensson har attesträtt 
på delegation och har tjänsteman
naansvuret får nä:nndens budget. 

Ingvar Svensson uppmanade Anne 
Rothlin att lämna in sina räkning
ar och så attesterade han dom. Nu 
var det kanske så att Ingvar Svens
son inte hade rätt att attestera alla 
de inlämnade räkningarna. I efter
tankens kranka blekhet och som 
ett försök att rädda sitt eget skinn 
så har han lite ynkligt sagt "Det är 
svårt att gå emot nämndens ordfö
rande". Anne Rothlin har hela 
tiden förklarat sig beredd att själv 
betala det som inte nämnden ersät
ter. 

Frågan diskuterades som ha
stigast vid kommunrevis_ionens 
sammanträde i onsdags. Utan att 

man tog något formellt beslut eller 
ens ansåg att man hade behandlat 
frågan i formell mening var man 
helt överens över partigränserna 
att om en tjänsteman har fått atte
strätt på delegation så har han där
med också fått ett ansvar som han 
inte kan smita undan. Att skylla på 
någon annan duger inte. 

Nu skall musik- och teater
nämnden yttra sig och först däref
ter kan komm•mrevisionen gå in 
mer formellt och granska hand
läggningen av frågan. 

En kanske större nyhet om 
musik- och teaternämnden var att 
det i dagarna har framkommit att 

detfumsettunderskottpå650000:
! På en budget på 4-5 milj är det 
mycket pengar. Vid tidigare 
nämndsammanträden har det inte 
hörts något om detta utanheltplöts
ligtsåmeddeladelngvar Svensson 
att man låg 650 000:- back. 

Kommunrevisonen driver 
under året en kampanj för att för
bättra den interna kontrollen. Man 
kanskekananvända Ingvar Svens
son i musik- och teaternämnden 
som varnande exempel. 

/hm 
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Djupgas 
Dala Djupgas ska pröva lyckan 
med ett nytt borrhål, läser vi i 
.r:ry Teknik. Det har blivit möj
h~t. sedan en amerikansk olje
nuljardär har gett sej in i projek
tet. 

-Men detta har väl ändå 
inget med Lund att göra! utbris
ter den luttrade lokalpatriotiske 
VB-läsaren. 

Nej ?ch )o. Det är visserligen 
85 mil till . mossarna kring 
Gravberg (s1gn har faktiskt 
~lockat .hjortron där, fast upp
täckte v1d ankomsten till Skåne 
att björnbär är mycket godare). 
Och det är sant att den folkrö 
relse som aktieteckningen blev 
mest är koncentrerad till 
Ovansil jan. 
. Men det gives undantag. Det 

fmns nämligen en bemärkt 
lundapolitiker som satsat en inte 
oväsentlig del av sitt sparkapital 
på den fascinerande planen att 
t~ppa jordens inre på omätliga 
rikedomar. Det är, inte oväntat, 
Lars Bergwall (c). 

Vi har inte haft kontakt med 
Bergwall själv i frågan och kan 
därför bara gissa oss till hans 
motiv. Vi utgår emellertid från 
att de i huvudsak är patriotiska. 
Vad den svenska företagsamhe
ten främst behöver är ju 
RISKKAP~T AL, något som 
Harry Schem senast har vittnat 
om i en bok. Men medan 
s.cheins Investeringsbank sökte 
sma skatter i Stilla havets djup 
utanför Colombia, gräver 
Bergwall ner dem i fosterlandets 
fasta men hemlighetsfulla berg
grund. 

Första försöket, dvs borrhålet 
var j~ inte så lyckat. Djup-' 
gasaktiernas värde sjönk, för att 
använda ett milt uttryck, och det 
var sorg i många dalahem 
(kanske även i något lundadito ). 
Därför gläder vi oss åt de 130 
friska miljonerna som gör att det 
tänds ett nytt hopp för nationen 
och för de riskvilliga små
spararna. 

Så vi håller tummarna, Lars! 
Skulle det mot förmodan gå 

illa .även denna gång så finns ju 
en liten tröst i de nya geologiska 
insikterna om jordskorpans be
skaffenhet. Vetenskapens värde 
kan inte alltid mätas i pengar, 
men det fmns där. 

V pk 
om översiktsplanen 
Ett otydligare beslut har sällan 
fattats än det i kommunstyrelsen 
den 6/2 ang ÖVersiktsplanen. 
Vpk, centerpartiet och socialde
mokraterna bestämde att Harde
bergastaden är "en intressant ide" 
men att den totala bebyggelseytan 
ska "minskas avsevärt". 

Hur många människor vill 
man bygga för nu? Det ursprung
liga förslaget var tänkt för 15000 
personer, dvs ungefår som Dalby 
två och en halv gång. Hur stor vill 
V pk göra Hardebergastaden? 

V ar ska den nya bebyggelsen 
ligga? Hela området Lund- Dal
by- S Sandby ligger inom riksin
tresse för naturvården och stora 
delar har av kommunekologen 
bedömts ha högt naturvärde. Vil
ka av de föreslagna bebyggel
seområdena är det som vpk kan 
acceptera? 

Kommunstyrelsebeslutet an
gående nya vägprojekt är om möj
ligt ärmu flummigare. Man beslöt 
nämligen att "vara tveksam" till 
de föreslagna vägarna Inget parti 
stödde miljöpartiets yrkande om 
ett klart nej till de nya vägarna 
~t är förvånand«:. att inte ens vpk 
stödde vårtkrav. Annu mer förvå
nande är Roland Anderssons tolk
ning av vilka vägar tveksamheten 
gällde (Veckobladet nr 5) nämli
gen enbart vägarna till och från 
Hardebergastaden. Man hade 
hoppats attdet åtminstonehandla
de om Östra Ringen, väg 108 mot 
Kävlinge, den nya förbindelsevä
gen mellan Getingevägen och 
Sandby-Dalbyvägen m fl. 

Vilken tolkning tycker vpk att 
stadsarkitektkontoret ska göra av 
kommunstyrelsebesluten nu när 
de ska revidera planerna inför 
utställningsskedet? Det är högst 
rimligt att vpk liksom de andra 
partierna som stod bakom beslu
ten, preciserar sig betydligt 

Dessutom såg vi i tidningen 
om en garnmallantman i Skånes 
Fagerhult som är övertygad om 
att det finns gas och kanske 
även olja i hans mosse. Inget 
etablerat oljebolag hade ärmu 
nappa~ på hans förslag om pros
pektermg så här behövs tydligen 
också riskkapital. Ett litet tips 
bara, om den bergwallska inves
teringsviljan inte skulle vara all
deles knäckt. 

G" 

Roland Andersson påstår 
<Y eckobladet nr 5) att mp:s ställ
nmgstagande ang Hardebergasta
den innebär att det inte blir någon 
spårbunden kollektivtrafik till 
Dalby. V pk har även tidigare ut
tryckt derrna osanning. Jag vill i 
detta sammanhang bara påminna 
om den partiöverenskommelse 
so~ träffades mellan vpk, s och 
mp 1 november förra året och som 
faktiskt undertecknades av just 
Roland Andersson . 

"Spårburen trafik ska utredas i 
tre alternativ: l) enligt förslag till 
översiktsplan, 2) direkt Lund
Dalby, 3) Lund- Dalby via Staf
fanstorp(-Malmö). l) utreds en
ligt översiktsplanen, 2) utreds av 
Gatu- och trafiknämnden och 
MLT på förslag av Lund, 3) utreds 
på initiativ från Lund i regionala 
organ (MLT,SSK)." 

Har vpk till skillnad från miljö
partiet och socialdemokraterna 
redan givit upp alternativ 2 och 3? 

Barbro Behre (mp) 

En agitator ... 
Forts från sid 2. 
det slut på deras tålamod. 
Särskilt när de ser vad som 
kommer i skatteuppgörelsens 
spår, med de hyreshöjningar 
som aviseras. Ska vi bo i 
grottor? 

Tyvärr måste vi av utrymmes
skäl avbryta vårt referat av 
Törner här. Han kom sen in på 
det politiska och kulturella fört
rycket av arbetarklassen - och 
drev verkligen ingen ensidigt 
ekonomislisk linje. Hans kritik 
av socialdemokratin för att den 
förlorat sin proletära själ var 
stark och delas i dag säkert av 
många. 

Och en agitator av högsta klass 
är han. Lägg namnet Gunnar 
Törner på minnet! 

Seminarium till minne av Lars Bondeswn 

13.00 llilder rria clq<os Eritra 
Marianne Mathlein 

14.00 Frod? F6notdttlllnpr odl JD6U~ •• 
IIJkan Wibq ,...,.... 

13.00 Iron- de llli"**lp ritd&bderna 
Carl Aul Elmqvisr 

16.00 :=:-Ye:;1 nlltkatasb'lr 

WGrQilnlladlpet .. 
Toeqai.EPLF 

17.00 lWteo till ojilvbestimmaDde? 
Debla mellan ri.bd.agsputiema 

l..ördqtn den 17 februarllr.ll3-18 
Stadsblbllottktl5 börsal 

POSTTIDNING 

LUK.RJSS (Kristna studentrörel
sen 1 Lund) är en ekumenisk stu
dentförening. De har pro
gramkvällar va~e torsdag på Kyr
kogatan 4 (ovanpå bokhandeln Ar
ken). 

Smålands (Kastanjeg 7).exp 
vard 12-15. fred. Novischfest med 
middag, bandet Kader & Alia Nord 
Express. Efterinsläpp 23.00. Väl
komna. Lör PUB 21-01 med 
Stand-up comedian Peter Nord
strand. Mån Dackedeadline 28/2 
Tis Smålands har ny radiotid tisda~ 
gar 21-22. Onsd bostadsexp 17-
19. Tor extraexp16-19. Bostads
exp 17-19. Rockexp 18-20. Kom 
med förslag eller lämna in demo
tal?e~. Eller kom bara in och säg 
heJ till vår nya rock-kommisarie 
Johan. l Puben spelar King 
George Band, som spelat med 
Hendrix, Janis Joplin m.ft. Puben 
öppnar 21.00. Kort och leg krävs! 
Ja det är ungefär vad som händer 
på Smålands. 

Officiellt 
Vpk Lunds medlemsmöte har 
utsett Daniel Huledal till ny 
suppleant i Gatu- och trafik
nämnden efter Mårten Duner. 

MÖTE 
MÖTE MÖTE 

MÖTE MÖTE 

HANNAS FLÄKT: Ingen rep sO 18.2 
RÖDA KAPELLET: LO 17.2 samling 
10.45 på Mårtenstorget fOr extra 
appellmOte. FOr repertoar kontakta 
Sten Henriksson, tel144457. so 18.2 
rep med Maria 18.45 i Kapellsalen. Bl 
a Tras1ga skor. 
VPK IF: LOrdagsträning på Lerbäck
skolan 15-17. 

KOMPOL Inget möte må 19.2. 

~VECKOBLADET 

Detta VB gjordes av Lars Borgström 
Gunnar Sandin och Lars Svensson. ' 

Kontaktredaktör fOr nästa nummer av 
VB är Gunnar Sandin, tel135899. 
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